
	

Kære medlem 

Så kom sommeren endelig til Danmark, hvor den har været længe ventet. Det håber vi også at 
nyhedsbrevet har været. Vi har hvertfald selv set frem til at sende det ud til jer medlemmer og 
nyhedsbrevet vil blandt andet indeholde en opfølgning på indkaldelsen til DPVs årlige generalfor-
samling, som vi indkaldte til i sidste nyhedsbrev tilbage i marts. Derudover vil I kunne læse en pas-
sage om alle de forfærdelige ting, der er sket i Palæstina her i foråret, se foreningens advokats brev 
til TV2, samt læse lidt informationer om en af de debatindlæg, som foreningens formand har haft i 
dagspressen.   
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Solen er som allerede nævnt begyndt at skinne over Danmark. I overført forstand har solen absolut 
ikke skinnet over Palæstina, særligt Al Quds (Jerusalem) og Gaza -  i de seneste uger/måneder. 
Tværimod har himlen over Gaza været spækket med missiler, som i stedet har oplyst nætterne og 
Jerusalem har været præget af forfølgelse, chikane og vold mod palæstinenserne, særligt i områder-
ne omkring den gamle bydel og Al Aqsa, og Klippe moskéen. Dette har affødt mange protester og 
store demonstrationer over alt i det besatte Palæstina og også blandt andet det store palæstinensiske 
mindretal i selve Israel, i Danmark og generelt internationalt; særligt Irland og endda også USA. 
Den seneste situation i Palæstina vil blive beskrevet mere detaljeret senere i nyhedsbrevet. 

Småt med fysiske arrangementer, men derimod opblomstring på SoMe 

Til trods for at flere og flere i Danmark begynder at blive vaccineret er tiden stadig i høj grad defi-
neret af coronapandemien, hvor der bliver taget forbehold og restriktionerne naturligvis også er en 
guidline i forhold til, hvordan vi arbejder i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Vi holder sta-
dig igen med arrangementer, som kræver fysisk fremmøde med en intention om, at vi gerne vil pas-
se på hinanden. Vi ser særdeles frem til at coronasituationen er endnu mere aftagende, forhåbentligt 
i takt med at flere bliver vaccineret, og at vi kan være mere sammen om vores fælles opgave: at 
henlede befolkningens opmærksomhed mod besættelsen og undertrykkelsen af Palæstina og 
palæstinenserne. Vi ønsker at den danske regering skal anerkende Palæstina som land, fordømme 
Israels gerninger og overtrædelse af menneskerettigheder overfor palæstinenserne. Ikke mindst ser 
vi gerne, at den danske regering handler og reagerer på den forfærdelige situation fx med sanktioner 
imod Israel, eksempelvis i forbindelse med handelsaftaler. Det kræver megen kreativitet og stor 
tankevirksomhed at arbejde med dette mål virtuelt, hvorfor det bliver fantastisk når vi igen kan 
medtænke jer kære medlemmer til forskellige arrangementer igen.  

Medlemmernes økonomiske støtte og donationer (samt medlemskab) er en stor del af Dansk 
Palæstinensisk venskabsforenings livsnerve, hvorfor vi ydmygt beder om støtte. På forhånd stor 
tak! Foreningen kan støttes blandt andet via mobilepay og disse oplysninger findes sidst i nyheds-
brevet. Ellers må I gerne inkludere jeres familie, venner og bekendte i foreningen, dette kan gøres 
ved at dele linket her med dem. På linket finder de også informationerne til donationer.  

Udover jer medlemmer, så har vi også mange følgere på forskellige sociale medier. Ofte har vi i 
foreningen her fremhævet Facebook, som stadigvæk er vores primære kilde til vores daglige oplys-
nings indsats omkring besættelsen. Dog vinder Instagram frem, særligt blandt den yngre generation. 
Derfor har foreningen under corona været opmærksom på at udvikle vores synlighed på Instagram-
mediet. Vi får fortsat flere og flere følgere her, hvilket i den grad motiverer os til at fortsætte oplys-
ningsarbejdet på denne platform også. Dette betyder dog ikke, at vi oplyser mindre på Facebook, 
via Nyhedsbrevet, de landsdækkende medier, foredrag m.m. – her vil Dansk Palæstinensisk Ven-
skabsforening fortsætte som hidtil og endda forstærke indsatsen.  
Hvis I er nysgerrige på at se vores aktivitet på Instagram, kan I klikke her. 
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http://www.danpal.dk/?page_id=4061
https://www.instagram.com/danpal_venskabsforening/?hl=da


Bydelen der satte Palæstina tilbage på verdenskortet 

Videoen af den amerikanske bosætter Yacub, der har stjålet en palæstinensisk families hjem, og som 
forsvarer sig med: ”hvis ikke jeg tager det, så er der nogle andre der gør”, går verden over og er for 
alvor med til at rette fokus mod den besatte palæstinensiske bydel Sheikh Jarrah i  AlQuds/Jerusa-
lem. Midt under den muslimske Ramadan måned tager bosætternes overtagelser af palæstinensiske 
huse fart, efter en israelske domstol dømmer til fordel for bosætterne. Israel lukker den bydel og en 
stor del af andre byer på den besatte Vestbred ned og slår hårdt ned på fredelige palæstinensiske 
protester, demonstrationer og Iftar – den daglige brydning af fasten, hvor mange palæstinensere 
mødes udenfor spiser sammen. Overgrebene fra bosættere og den israelske besættelsesmagt eskale-
rer, da Al Aqsa moskeen først angribes af bosættere og siden af svært bevæbnede israelske soldater, 
der skyder gummikugler og tåregas ind i selve moskeen, for derefter at blive lukket helt ned. Flere 
byer rundt om i Israel, hvor israelere og palæstinensere bor sammen bryder der voldsomme urolig-
heder ud og en rystet verden er vidne til uhyggelige optagelser af den værst tænkelige form for selv-
tægt, hvor tilfældige hhv. palæstinensere og israelere gennemtæskes af frådende menneskemæng-
der, der går amok i en blodrus af had og hævntørst. Mens FNs menneskerettighedskommission rea-
gerer ved at påpege, at udsmidningerne muligvis tangerer krigsforbrydelser, sender Hamas en direk-
te advarsel til Israel om at stoppe udsmidninger i Sheikh Jarrah og fjerne soldaterne fra Al Aqsa, 
med mindre Israel er parat til, at Hamas går aktivt ind i den etniske udrensning, der de facto er tale 
om i bydelen. 
Israel vælger at ignorere såvel internationale henstillinger fra både arabiske og vestlige ledere og 
Hamas’ advarsel. 10. maj starter endnu en krig i Gaza – den fjerde – den varer 11 dage inden Israel 
endelig indvilliger i at indgå i en våbenhvile, 248 palæstinensere, heraf 67 børn, dræbes, mens 12 
israelere, heraf to børn mister livet. En stor del af Gaza – der i forvejen er tynget fuldstændig i knæ 
efter 14 års blokade og nu fire krige – ligger atter i ruiner og på trods af våbenhvile, fortsætter over-
grebene og udsmidningerne i Sheikh Jarrah, masseanholdelser af palæstinensere, overgreb og an-
holdelser af journalister – heriblandt også internationale pressefolk. Og senest er bydelen Silwan 
også kommet på verdenskortet, efter 119 palæstinensiske familier skal forlade deres hjem, da de 
skal rives ned for at gøre plads til en israelsk historie park!  
Hvor der i Israel pt. hersker politisk kaos med en detroniseret Nethanyahu, der fortsat kæmper for at 
komme tilbage til magten og en den mest bizarre koalition, der nogensinde har set dagens lys - be-
stående af den yderste højrefløj over den yderste venstrefløj til et islamisk arabisk parti - ved mag-
ten, synes palæstinenserne at stå mere samlet end nogensinde før fra brændpunkterne Sheikh Jarrah 
og Silwan i Al Quds, over den besatte Vestbred til Gaza. Samtidig synes verden for alvor at have 
fået rettet opmærksomheden mod det hårdt prøvede palæstinensiske folk og, at Israel er en ulovlig 
besættelsesmagt på 54. år, der bedriver apartheid. Hashtaggene #SaveSheikhJarrah og #SaveSilwan 
er blevet symboler på en ny æra i kampen for et frit Palæstina og mens intet tyder på, at Israel har 
tænkt sig at agerer anderledes og dermed fortsætter overgrebene, så er der tilsvarende meget lidt, 
der tyder på, at den voksende støtte til palæstinenserne verden over vil falme. 
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Debatindlæg i Jyllands Posten 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings formand Fathi El-Abed havde den 18. maj 2021 et debatind-
læg i Jyllands Posten, som I kan finde ved at trykke her (kun for abonnenter). I kan også finde ind-
lægget på foreningens Facebook gratis ved at følge linket her. Med titlen “Der er ingen grund til at 
ønske et apartheidregime som Israel tillykke” henledes allerede opmærksomhed mod temaet i de-
batindlægget; nemlig Israels fejring af sin skabelse for 73 år siden under betegnelsen “Uafhængig-
hedsdagen”. Palæstinenserne som betegner selvsamme dag som “Al Nakba”, der betyder “Katastro-
fen”, herunder refererer de nemlig til, hvorledes etableringen af Israel samtidig betød en fordrivelse 
af det allerede eksisterende folk; palæstinenserne. Fathi ytrer sig i debatindlægget kritisk overfor det 
internationale samfunds manglende reaktioner mod Israels fremfærd mod palæstinenserne, Israel 
som to aktuelle rapporter endda kategoriserer som apartheidstat. Fathi skriver blandt andet følgende 
i debatindlægget:  

”Hvordan kan det være et såkaldt demokrati med to forskellige lovgivninger fra starten af 
1950'erne til engang i 1970'erne; en civil lovgivning for den jødiske del af befolkningen og en mili-
tær lov for det palæstinensiske mindretal? Hvordan kan et såkaldt demokrati være foreneligt med, 
at landet nu officielt er en apartheidstat? Og vel at mærke er det ikke længere noget, som kun 
palæstinenserne siger. Først kom den førende israelske menneskerettighedsorganisation B'tselem 
med en omfattende og veldokumenteret rapport den 12. januar i år. Punkt for punkt med den histo-
riske konklusion: Der er tale om et apartheidregime. Og den 13. april cementerede Human Rights 
Watch med en 212 sider lang rapport det faktum, som nogle hårdnakket fortsætter med at benægte; 
Israel er en apartheidstat” 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har sendt brev til TV2 

Midt under overgrebet mod det besatte Gaza, henvendte Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
sig flere gange – særligt med åbne breve via sociale medier – til TV2 Nyheder. 
For vi mente at nu var det nok. De årelange folkeretsstridige – direkte og indirekte - ytringer fra 
TV2’s journalister, reportere og værter om at ”Jerusalem er Israels hovedstad” skal høre op. 
For hvad – for blot at nævne ét blandt utallige eksempler – deres ”korrespondent”/journalist Steffen 
Jensen mener hjemme på sofaen og omkring køkkenbordet, kan/skal/vil Dansk Palæstinensisk Ven-
skabsforening naturligvis ikke blande sig i. Men Steffen Jensens gentagne udtalelser på direkte TV 
og ifm. diverse nyhedsudsendelser gennem en del år om, at ”Jerusalem er Israels hovedstad” er 
ikke mindst manipulerende og tjener en bevidst “ændringsstrategi” hos seerne omkring konflikten 
ud fra devisen; når en løgn gentages mange gange gennem en del år… så bliver den en dag til sand-
hed i folkets bevidsthed. 
Men det går altså ikke længere. Brevet fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening dedikerede ad-
vokat var/er kun første skridt. Hvor langt agter foreningen - juridisk og demokratisk naturligvis - at 

  Side  af 4 7

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12986263/der-er-ingen-grund-til-at-oenske-et-apartheidregime-som-israel-tillykke/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4297156150308630&id=208280482529571


gå? Kun fantasien – og uden tvivl også vores frivillige forenings ‘pengekasse’ – vil/kan sætte græn-
sen. 
Vi ser i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening frem til dialogen/processen med TV2. Herunder 
ses brevet:  

Salg af mundbind! Skynd jer hvis I skal nå at få et 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har siden sidst solgt en masse af de mundbind, som fore-
ningen har fået tilsendt fra en palæstinensisk kvindebevægelse fra de palæstinensiske flygtningelej-
re - Ain El-Hilweh flygtningelejren i Saida. Som nævnt tidligere, så har gruppen af kvinder selv 
fremstillet mundbindene, og de har været i høj kurs til de forskellige demonstrationer, som har fore-
gået rundt omkring i Danmark, i særdeleshed i København og Aarhus. Vi har stadig mundbind til-
bage, og informationer om hvordan mundbindene kan købes, kan De finde ved at trykke her. Vi er 
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nået dertil at mundbindene efterhånden udfases i samfundet, men ved at købe mundbind støtter I 
stadig en god sag. Derudover er de gode at have, da man aldrig ved om mundbind bliver en realitet 
igen. Mundbindene kan endvidere altid anvendes til fx demonstrationer, happenings o.l., eksempel-
vis hvis der skal sættes fokus på fængsling af palæstinensiske journalister, eller FB, der lukkes ned 
for pro palæstinensiske sider og opslag osv.  
Vi håber på en masse salg, eftersom mundbindene er med til at skabe opmærksomhed om situatio-
nen i Palæstina i gadebilledet.  

De praktiske om generalforsamlingen den 26. juni 2021 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så afholdes generalforsamling den  26. juni 2021. Mødet vil finde 
sted virtuelt over Microsoft Teams og alle medlemmer er hjerteligt velkomne til at deltage! Ved et 
ønske om at deltage så send en mail omkring dette til danpal@danpal.dk og så vil I modtage en 
mail med mødelink inden den 26. juni med eksakt tidspunkt for mødet.  

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: 
Reg. nr.: 0268 
Kontonr.: 000 931 8119 
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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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