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Kære medlem 

Julen og det nye år nærmer sig, samtidig med at vores arbejde for palæstinenserne og for et frit Pa-

læstina stadig fortsætter. Endog er situationen stadig speciel i hele verden hvad angår coronapande-

mien. Dette har ændret på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings arbejdskultur og -struktur, hvor 

flere af vores ellers planlagte begivenheder har måttet droppes, dertil har vi haft flere intentioner, som 

er blevet sat i bero og udskudt, indtil situationen har mere normale tilstande igen. Coronapandemien 

har indflydelse på adskillige menneskers liv, og gør hverdagen vanskelig for virksomheder, forenin-

ger, organisationer, institutioner og så videre, hvorfor vi i foreningens hovedbestyrelse håber at der 

snart findes en løsning og afslutning på pandemien, således alle får en lettere og mere bekymringsfri 

hverdag igen. Derudover ser vi frem til at vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforeningens ubesværet 

kan fortsætte arbejdet mod at standse den israelske besættelse af Palæstina. Meget er dog, til trods for 
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coronapandemien, ved det gamle, og der kan læses utallige daglige Facebookopslag om situationen i 

Palæstina på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings Facebookside ved at trykke her, og nyheds-

brevet har også til hensigt at give indsigt i Palæstinas situation. Dertil er der blot at sige: 

Glædelig jul og godt nytår! 

… Og god læselyst!  

 

 

Tak for jeres støtte! 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings eksistensgrundlag er foreningens medlemmer, og medlem-

mernes støtte påskønnes dermed gevaldigt! Det er jer som skaber fundament for, at os i bestyrelsen 

frivilligt kan udføre arbejde, der har til hensigt at være en sluse med information om den israelske 

besættelse af Palæstina og daglige chikanering og vandalisering af palæstinenserne. I den henseende, 

vil vi også udsende et ønske om at medlemmerne udbreder budskabet om Dansk Palæstinensisk Ven-

skabsforenings arbejde, således vi kan få flere medlemmer og derigennem moralsk og økonomisk 

opbakning. I kan, som læsere af nyhedsbrevet, invitere netværk til at melde sig ind i foreningen ved 

at dele følgende link til vores hjemmeside her. Selvsamme link kan læsere betale sit medlemsbidrag 

for indeværende år, hvis dette ikke er blevet gjort endnu. Endvidere vil vi ydmygt, og i forbindelse 

med den gavmilde juletid, gøre opmærksom på, at det er muligt at give Dansk Palæstinensisk Ven-

skabsforening donationer. Vi håber at I vil tænke på os i en coronaperiode, der, ligesom hos mange 

andre, har været en økonomisk ballast for foreningen. Herved kan du støtte det Palæstinaoriente-

rede arbejde i Danmark. Oplysningerne til donationer finder De slutteligt i nyhedsbrevet. På for-

hånd stort tak!  

 

Derudover er der blot at sige TAK til jer for at muliggøre foreningens arbejde og dele den nødvendige 

moralske opbakning og økonomiske håndsrækning gennem jeres medlemskaber og donationer. Det 

vil vi gerne udvise stor taknemmelighed for! 

 

 

Det amerikanske valg 

De sidste par måneder har manges øjne været rettet mod Amerikas Forenede Stater. Landet har de 

sidste år ikke just været en “American Dream”, og vi vil i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 

lykønske den kommende præsident Joe Biden. Dertil vil vi i Joe Biden se frem til en præsident, som 

forhåbentligt - og formodentligt - prioriterer radikalt anderledes når det angår Palæstina og Israel. 

Årene under Præsident Donald Trumps regeringsperiode har været hårde for Palæstina og landets 

indbyggere, hvilket adskillige opslag på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings Facebookside 

(her) har belyst. Blandt andet har USA’s beslutning om at geografisk rykke den amerikanske ambas-

sade i Israel fra landets hovedstad Tel Aviv til den besatte by Jerusalem (Al Quds), etablere tusindvis 

af nye bosættelsesenheder - og i særdeleshed den nye bosættelse Trump Højderne i det besatte Golan 

- skabt vanskelige livsvilkår for palæstinenserne og har i stor grad forringet flere palæstinenseres 

trivsel, psykologiske og fysiske tilstand og livskvalitet generelt. Ej forglemme de mange palæstinen-

siske børn, kvinder og mænd som er blevet fængslet eller slået ihjel i det forgangne år. Alt dette under 

et tæt samarbejde mellem de israelske myndigheder og USAs snart forhenværende præsident Donald 

Trump.  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Dansk-Pal%25C3%25A6stinensisk-Venskabsforening-208280482529571/
http://www.danpal.dk/?page_id=4061
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Dansk-Pal%25C3%25A6stinensisk-Venskabsforening-208280482529571/
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Igen kan vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ikke udtrykke nok begejstring for at valget i 

USA faldt på Biden, da det alt andet lige kun kan gøre tilværelsen mindre vanskelig for palæstinen-

serne og det besatte Palæstina og fremtiden en kende lysere - forhåbentligt. Det er vigtigt at under-

strege, at vi absolut ikke ser det som en mirakelsituation for palæstinenserne, ej heller fremadrettet, 

men politisk kommer det til at tegne sig mere positivt, hvor vi fx er spændte på at følge en eventuel 

fredsproces.  

 

Et andet valg har også udspillet sig tidligt i november! Her skal vi på en helt anden længde- og bred-

degrad, hvilket foreningens Facebookside også har informeret om her. Lad os zoome ind på New 

Zealand, hvor landet har truffet den fantastiske beslutning, at indsætte landets første kvindelige uden-

rigsminister, eftersom hun ansås som den mest kompetente til den udenrigspolitiske opgave. Mannia 

Mahuta er hendes navn, og Mahuta har rødder i det traditionelle og oprindelige New Zealandske folk; 

Maorierne. Udover at det er positivt i sig selv, så skal det tilmed tilføjes, at Mahuta sympatiserer med 

og er en stor tilhænger af Palæstina! Tillykke til Mahuta med den nye gunstige position, må hun 

fremadrettet få en masse indflydelsesrige år.  

 

Kronikken fra det amerikanske valg 

Som supplement til ovenstående vedrørerende det amerikanske valg, så er det værd at bemærke, at 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings bestyrelsesformand Fathi El-Abed har fået publiceret en 

kronik i Politiken i kølvandet på den 13 års belejring af Gaza. Kronikken kan tilgås ved at trykke her. 

Her kaster Fathi lys over de seneste 13 års belejring af Gaza, den israelske regerings strategiske over-

greb og besættelse af Gaza og hvorledes verdenssamfundet har vendt det blinde øje til, samt hvordan 

USA tilmed har støttet Israel i belejringen. En humanitær katastrofe uden lige, og nogle humanitære 

forpligtelser som den israelske regering absolut ikke lever op til - tværtimod skaber de daglig elen-

dighed for palæstinenserne i Gaza, verdens største friluftsfængsel. Nok engang ses undertiden for-

dømmelser fra FN’s side i forhold til den israelske regerings bosættelser, håndtering af Gaza mv., 

men sanktioner har vi kun set skyggen af - til trods for den israelske regering og militærs overtrædelse 

af menneskerettigheder og internationale konventioner. Nedenfor ses et uddrag af Fathis kronik i 

Politiken:  

 

“Selv om Israel i 2005 erklærede at den militære tilstedeværelse og administration i Gaza var ophørt, 

så kontrollerer den israelske hær alle aspekter af palæstinensernes liv”. 

 

 

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 

kontingentet kun 100 kr. pr. år. 

 

Beløbet kan indsættes på giro 931-8119 eller overføres via netbank til: 

Reg. nr.: 0268 

Kontonr.: 000 931 8119 

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Dansk-Pal%25C3%25A6stinensisk-Venskabsforening-208280482529571/
http://www.danpal.dk/?fbclid=IwAR01y3ZUEZGtShMZtfMfE3Ty2efjELFCygKxbGJB2t7JzN1S3Rp1ftYwIc0
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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. nr.: 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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