
	

Kære medlem 

Med de første vintergækker tittende frem og foråret i luften kommer nu årets første nyhedsbrev fra 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Nyhedsbrevet vil rumme informationer om blandt andet 
statsminister Mette Frederiksens aktuelle - og kontroversielle - besøg i Israel og rapporten fra den 
israelske menneskerettighedsorganisation B’Tselem, som kategoriserer Israel som en apartheidstat.  

Desværre må vi erkende at det er småt med fysiske aktiviteter i Dansk Palæstinensisk Venskabsfor-
ening, naturligvis på baggrund af den fortsatte coronapandemi. En skæbne som har en hæmmende 
effekt på det daglige liv for os alle og som begrænser foreningsarbejde, uddannelsesinstitutioner, 
butikker, arbejdsliv og lignende. Endog er det også en situation, som man lærer, eller er nødt til, at 
leve med til trods for besvær og usikkerheder, hvorfor vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforenin-
gen fortsætter vores daglige oplysningsindsats og -arbejde i det format, som gør sig muligt. Vi oply-
ser nemlig dagligt og ihærdigt om palæstinensernes livsvilkår på sociale medier som Facebook og 
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Instagram, de klassiske nyhedsmedier såsom TV, radio og dagblade og naturligvis gennem nærvæ-
rende nyhedsbrev.  
Dertil taler vi i bestyrelsen om mulige fysiske aktiviteter og kampagner, som kan iværksættes og 
afvikles når situationen med coronapandemien, tillader det igen. Idéer som vi ser frem til, at kunne 
realisere til og sammen med blandt andet vores kære medlemmer!  
… god læselyst!  

Tak for jeres bidrag til og interesse i foreningen!  

Jeres medlemskab i og donationer til Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er uden tvivl en bety-
delig faktor for, at vi i bestyrelsen kan udføre vores frivillige arbejde, som har til hensigt at oplyse 
om palæstinensernes rettigheder og den israelske regerings besættelse og undertrykkelse af Palæsti-
na og palæstinenserne. Uden jeres økonomiske håndsrækning ville vi ikke kunne udføre vores ar-
bejde, så vi skylder jer stor tak. I samme ombæring vil vi gerne opfordre jer til at udbrede kendska-
bet til Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, fortælle jeres netværk om os og hvad vi gør, og gøre 
opmærksom på, at de kan blive medlem af foreningen ved, at åbne følgende link til foreningens 
hjemmeside her. Det vil betyde meget for os og for foreningens videre virke, særligt i en tid hvor 
coronapandemien rammer foreningslivet økonomisk hårdt.  

Herudover er det vigtigt for os, at gøre det tydeligt for jer, at jeres opmærksomhed på og interesse i 
foreningen giver os energi til og motivation i at fortsætte vores arbejde for palæstinensernes frihed. 
Ethvert like, deling mv. på Facebook og Instagram, samt deling af nyhedsbrev har stor værdi for os. 
Det betyder nemlig at viden om palæstinensernes ugunstige og magtesløse besatte position bliver 
udbredt til flest muligt mennesker. I Dansk Palæstinensisk Venskabsforening tror vi kraftigt på, at 
oplysning om besættelsessituationen i Palæstina vil ændre den politiske dagsorden i Danmark. For-
håbentligt vil den danske regering komme til at anerkende Palæstina som stat og sanktionere Israel, 
blandt andet i forhold til handelsaftaler o.l., så længe de chikanerer og undertrykker palæstinenserne 
og besætter Palæstina.  

Hvis De ønsker at støtte Dansk Palæstinensisk Venskabsforening yderligere økonomisk, så værds-
ættes og hjælper dette i meget høj grad. Oplysningerne til donationer finder De til sidst i nyhedsbre-
vet.  

På forhånd stort tak! 

Apartheidrapport fra B’Tselem 

Den førende israelske menneskerettighedsorganisation B’Tselem udgav den 12. januar en historisk 
rapport med titlen “A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: 
This is apartheid” (link til rapporten: her). Det var nemlig første gang at menneskerettighedsorgani-
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sationen bekendtgjorde og definerede Israel som værende en apartheidstat. Rapporten har haft stor 
opmærksomhed generelt i Vesten og har skabt stor bevågenhed om, hvad der sker i Palæstina og 
Israel. B’Tselem klassificerer blandt andet Israel som en apartheidstat på baggrund af det skel den 
israelske regering laver mellem palæstinenserne og israelerne i forhold til de geografiske, demogra-
fiske og fysiske forskelle - blandt andet i forhold til bosættelserne. Dertil at palæstinenserne er ble-
vet berøvet deres bevægelsesfrihed og økonomiske fundament i forhold til de adskillige checkpo-
ints. B’Tselem udtaler blandt andet følgende i rapporten: 

“In the entire area between the Mediterranean Sea and the Jordan River, the Israeli regime imple-
ments laws, practices and state violence designed to cement the supremacy of one group – Jews – 
over another – Palestinians” (side 2 i rapporten her). 

B’Tselems rapport er derfor et historisk skridt og har aldeles betydning for den måde situationen 
mellem Israel og Palæstina internationalt beskues på. Vi vil derfor henlede opmærksomhed på den 
og opfordre alle til at læse rapporten og evt. at dele den i de respektive netværk.  

Det er i den grad god læsestof!  

Statsministerens besøg i Israel 

Det er til stor ærgrelse for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, samt adskillige organisationer 
såsom Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International, israelske B’Tselem, Jewish Voice for 
Peace og læger uden grænser, at den danske statsminister, Mette Frederiksen, fra torsdag den 4. 
marts 2021 drog på diplomatisk besøg til apartheidstaten Israel. En beslutning som har frembragt 
meget kritisk opmærksomhed blandt andet fra ovenstående organisationer og dertil mailstorm til 
statsministeren, sundhedsmyndighederne og lignende. En reaktion og aktion som vi, i Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforening, håber kan standse en samarbejdsaftale vedrørende Covid-19 vac-
ciner mellem Danmark og Israel, i hvert fald de vacciner som palæstinenserne, som besat og fri-
hedsberøvet folk, har berettigelse til. Vi ser en stor problematik i, at statsministeren søger inspira-
tion i forhold til håndteringen af vaccinationer i forbindelse med covid-19 hos Israel, som har negli-
geret og fravalgt at uddele vaccinationer til palæstinenserne i det besatte Palæstina. Endvidere er der 
noget tankevækkende i, at Mette Frederiksen mødes med Benjamin Netanyahu så kort tid før det 
israelske valg og dermed indgår i Benjamin Netanyahus valgtaktik – og netop ca. to måneder efter 
den historiske klassificering af Israel som en apartheidstat af B’Tselem. Det er også vigtigt at un-
derstrege, at Mette Frederiksens besøg i Israel udspillede sig dagen efter den historiske beslutning 
fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) om, at de ville indlede undersøgelser af besættelses-
magten Israels krigsforbrydelser mod palæstinenserne i det besatte Palæstina. 

Dertil har statsminister Mette Frederiksen fået meget kritik i forhold til hele forløbet, hvor hun und-
lod at rådføre sig med Folketinget, som grundloven ellers foreskriver. Selv den israelske befolkning 

  Side  af 3 7

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202101_this_is_apartheid_eng.pdf


har ytret bekymringer ved Mette Frederiksens besøg i Israel, hvilket Dansk Palæstinensisk Ven-
skabsforening har skrevet meget om på foreningens facebookside her. Endvidere har foreningens 
formand, Fathi El-Abed, fået et debatindlæg med i Politiken med titlen “Formand for Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforening: Nej vi kan intet lære af Israel”. I debatindlægget skriver Fathi 
følgende: 

“Du kommer til at mødes med en Netanyahu, som i disse dage og uger skal stå skoleret i de israel-
ske retssale i mindst fire omfattende korruptionssager. En mand, som titusinder af israelere siden 
har maj demonstreret imod med krav om hans afgang. Med dit møde med Netanyahu vælger du 
fortsat at ignorere de utallige israelske og internationale freds- og menneskerettighedsorganisatio-
ner, der, med rette, har beskyldt og kritiseret Israel for den veldokumenterede medicinske apart-
heid”  

Debatindlægget kan tilgås ved at trykke her og kan læses for abonnenter på Politiken. Et interessant 
debatindlæg, der sætter statsminister Mette Frederiksens besøg i Israel i perspektiv. Du kan endvi-
dere læse indlægget i sin helhed på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings Facebookside (her) 
onsdag den 3. marts.


Nekrolog - Jørgen Flindt Pedersen 
Skrevet af DPV formand, Fathi El-Abed  

En fantastisk ven, en god Palæstina ven og en stor mand er gået bort 
Store mænd dør som bekendt aldrig – de rejser blot videre 
Selv om solen skinnede og reflekterede over den smukke og rolige fjord lige uden for vinduet lige 
fra morgenstunden, så endte dagen med at blive mørk, trist og mærkelig. 

For det er et KÆMPE chok at min gode ven, den store Palæstina ven, hædersmanden og en af de 
mest kompetente journalister på Mellemøsten og det internationale felt.  

Om nogen så kendte Jørgen Flindt til Mellemøsten og især Palæstina konflikten.  

Lige fra at være en af de første – hvis ikke den første – der rapporterede om den grufulde massakre 
mod de palæstinensiske flygtningelejre Sabra og Shatila i kølvandet på den israelske invasion af 
Libanon i 1982, til sit enorme engagement i Palæstinakonflikten og i det besatte Palæstina fra start 
00erne, til den historiske bog “Brylluppet i Ramallah; blandt de besatte palæstinensere i Gaza og 
på Vestbredden” og til den lige så historiske, betydningsfulde og banebrydende debatskabende do-
kumentar ”De Besatte”.  

Og listen er lang….  
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Den legendariske journalist, forfatter og dokumentarist var saglig, nøgtern, rolig og ærlig i sin dæk-
ning gennem flere årtier – og særligt vedrørende Palæstina.  

I flere årtier havde offentligheden stor glæde af den enorme viden, han besad om udenrigspolitikken 
generelt og i Mellemøsten i særdeleshed.  

Men ikke så få var alligevel fristet til – ikke mindst – at komme med de sædvanlige, klassiske og 
absurde beskyldninger mod Jørgen fordi han hæderligt og modigt fortalte palæstinensernes historie 
– ingen nævnt og ingen glemt.  

I forbindelse med bogen og især dokumentaren endte det ikke alene med at receptionen til blandt 
mange andre de medvirkende palæstinensere, der dengang gæstede Danmark, med at blive holdt 
hjemme hos mig på privaten på Frederiksberg Allé. Men gæsterne fra det besatte Palæstina endte 
med at bo skiftevis hjemme hos mig og hos forfatteren Hanne Vibeke Holst. Jørgen var mere end 
begejstret – ikke alene fordi det lykkedes at få størsteparten af de medvirkende ud af det besatte 
Palæstina – trods alle og umulige odds. Men også fordi det endte med at alle de praktiske udfor-
dringer og selve opholdet for dem gik som det skulle og mere end det, mente Jørgen i hvert fald.  

Dokumentaren blev vist rigtig mange steder – også på nationalmuset for en særlig gruppe af især 
Israels venner. Det var en mindelig aften, som jeg altid vil huske. Jeg vil også til resten af mit liv 
huske Jørgens behagelig natur og debattone, selv når bølgerne gik højt. Og DET gjorde de den af-
ten!  

Det lykkedes aldrig for nogen at dæmonisere eller at anfægte Jørgens integritet og faglighed. Noget 
som Jørgen i den grad var kendt for. Og Jørgen var til alle tider fast som en klippe. ALTID! 
Jørgen har gennem en del år været stille i den offentlige debat, grundet sygdom og den modbydelige 
blodprop i 2012, men han var lige til det sidste aktiv, observerende og reflekterende – også på trods 
af at han mistede taleevnen i den forbindelse.  

Jeg er mest ked af at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel og at vi aldrig fik den rejse til Palæstina 
sammen, som vi mindst to gange aftalte at vi skulle.  

TAK Jørgen for din enorme indsats for at realisere projektet og idéen ”Det Dansk Hus i Palæstina”.  

TAK for ALT det du gennem årene har gjort for Palæstina – det som offentligheden kender til og 
dertil alt det, som de færreste kender til. 

Hvil i fred kære, gode ven Jørgen - og tak for ALT. Du er allerede savnet! 
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Palæstinensisk fremstillede mundbind  

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har fået tilsendt et stort parti mundbind fra en palæstinen-
sisk kvindebevægelse fra de palæstinensiske flygtningelejre - Ain El-Hilweh flygtningelejren i Sai-
da. Kvindebevægelsen har udviklet og produceret mundbindene selv. De politiske mundbind har til 
hensigt at skabe fokus på situationen i Palæstina. Informationer om hvordan mundbindene kan kø-
bes, kan De finde ved at trykke her. 

Indkaldelse til generalforsamling 2021 

Der afholdes generalforsamling den  26. juni 2021 med et stort håb om, at det kan lade sig gøre at 
mødes fysisk. Vi vil se tiden an i forhold til, hvorledes situationen med corona udvikler sig, herun-
der hvordan restriktionerne tager sig ud til den tid - restriktioner vi naturligvis vil overholde og 
planlægge ud fra. Vi melder klokkeslet ud til maj samt, hvorvidt generalforsamlingen vil blive gen-
nemført over Microsoft Teams eller fysisk højst sandsynligt på Dronningensgade 14, Christians-
havn. Vi håber at flest mulig har lyst til at deltage - forudsat restriktionerne tillader det. 

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 

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: 
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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. 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
Danish Palestinian Friendship Association | جمعیة†الصداقة†الفلسطینیة†الدنماركیة 

Dronningensgade 14 | DK-1420 København K, Denmark | Tel. +45 35 35 48 68 
E-mail: danpal@danpal.dk | Websites: www.danpal.dk
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