
 

  Side 1 af 5 

 

 

 

 

 

Kære medlem 

 

Siden seneste nyhedsbrev i juni har bladende først og fremmest skiftet kulør, sidenhen blæst af træ-

erne og nu begynder minusgraderne endda at give os alle røde kinder, når vi bevæger os udenfor. 

Med andre ord er efteråret snart på hæld og vinteren med dertilhørende juletid nærmer sig. For at 

citere den kære C.V. Jørgensen: “Tiderne de skifter baby”! Det må man bare sige at årstidernes for-

anderlighed er en fin markør på.  

 

 

 

 

Nyhedsbrev fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 

November 2021 
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Siden sidst 

 

2021 må siges at have været et begivenhedsrigt år på de palæstinensiske længde- og breddegrader. 

Tilmed har 2021 været et år med meget internationalt fokus rettet mod Palæstina med udgangspunkt 

i Israel som værende en apartheidstat. Endelig.  

Den israelske menneskerettighedsorganisation B’tselem udgav i februar 2021 en rapport, hvor kon-

klusionen erklærer Israel med mærkatet: Apartheidstat. Du kan finde vej til rapporten via Dansk Pa-

læstinensisk Venskabsforeningens hjemmeside her. Blandt andet beskrives følgende i rapporten: 

 

“Der er ikke en eneste tomme mellem (Jordan)floden og (Middel)havet, hvor en palæstinen-

ser og jøde er lige” 

 

En sådan udtalelse kan sammenlignes med tilstandene i det daværende apartheid-ramte Sydafrika. 

Organisationen Human Rights Watch har ligeledes lavet en rapport som komplementerer B’tselems 

og i samme, og måske højere, grad definerer Israel som apartheidstat. Rapporter som punkt for 

punkt understøtter og verificerer dette syn på Israel.  

Rapporterne må siges at have været banebrydende og vi håber, at denne udvikling vil fortsætte i 

2022.  

 

Fra et desværre aktuelt, men sandfærdigt, budskab om Israel som apartheidstat i februar, vil vi nu 

bevæge os frem til maj måned. En måned som også vil gå hen i historien med det 11 dage lange 

overgreb på palæstinenserne i det besatte Gaza. 

Dette var dage som har været præget af død, lidelse, sorg, ødelæggelse af infrastruktur og sam-

fundskriser. Et eksempel på den modbydelige magt, som Israel besidder som apartheidstat. Det af-

spejler nemlig den overlegenhed, de desværre har, i kraft af deres militær og store internationale 

økonomiske støtte, i særdeleshed fra USA. De 11 dage var barske for palæstinenserne i Gaza, hvor 

vores tanker går til dem, som har mistet familiemedlemmer, venner og bekendte.  

 

De 11 dage blev adskillige gange dagligt belyst af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, hvor vi 

især beretter gennem de sociale platforme Facebook og Instagram. Vi opfordrer jer alle til at følge 

os og dele de opslag, som I har lyst til. Det er en god måde at sprede budskabet om palæstinenser-

nes forfærdelige situation med andre.  

 

Nu er vi i september måned - rettere 7. september. Denne dag havde vi alle i Dansk Palæstinensisk 

Venskabsforening ekstra øjne på det danske fodboldherrelandshold. De skulle nemlig spille mod 

Israel, som kan diskuteres ud fra et politisk synspunkt. Ud fra et sportsligt udgangspunkt ønskede vi 

fodboldmæssige klø til israelerne, og sådan må vi sige det endte - heldigvis! Hele 5-0 vandt det dan-

ske landshold nemlig, hvilket vækkede stor begejstring hos mange. Både ud fra et fodboldmæssigt, 

men også et politisk udgangspunkt. På fjernsynet kunne man nemlig af og til se flere palæstinensi-

ske flag blandt tilskuerne.  

 

 

 

 

http://www.danpal.dk/
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Vi brygger på en landsdækkende kampagne! 

 

I flere måneder har vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening planlagt en storstilet og landsdæk-

kende kampagne, som er blevet forsinket på grund af organisatorisk, administrativ planlægning og 

økonomisk situation. Dog vil kampagnen blive skudt i gang i det nye år, hvilket vi ser meget frem 

til!  

 

Tak til vores kære medlemmer 

 

Vi vil i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening gerne udvise stor taknemmelighed og respekt for 

jer medlemmer og den økonomiske støtte og opbakning, som I giver foreningen. Vi har nævnt det 

før, men det er vigtigt for os at påpege, at vi eksisterer på baggrund af jeres økonomiske støtte og 

gavmilde donationer, hvorfor vi også håber på, at I vil fortsætte som medlemmer og huske jeres år-

lige betaling.  

 

Link til betalingsoplysninger finder I her, hvor I også kan give donationer. 

 

Tak for jeres indsats! 

 

Nekrolog 

Faderen til meget af Palæstinaarbejdet i Danmark gennem 

mere end fem årtier er død. Søren Højmark døde i begyn-

delsen af november og blev bisat den 12. november i 

Vartov kirken i København.  

Teologen, lektoren og læreren Søren Højmark var en men-

tor, rådgiver og et omvandrende leksikon for hundreder af 

Palæstinavenner gennem årtier.  

Søren Højmark var indbegrebet af Palæstinaindsatsen i 

Danmark siden 1960erne – og faktisk længe inden. Han var 

en af de første stemmer i Danmark, der forsøgte at råbe of-

fentligheden op om palæstinensernes rettigheder. Op igen-

nem 1960erne, 70erne, 80erne, 90erne og 00erne var han 

med i stort set alt i forbindelse med Palæstinaindsatsen i 

vores danske samfund.  

Søren var en af initiativtagerne og grundlæggerne af Dansk 

Palæstinensisk Venskabsforening, hvor han i mange år var et aktivt bestyrelsesmedlem.  

Søren var også medinitiativtager og en af grundlæggerne af DHIP – Det Danske Hus i Palæstina.  

http://www.danpal.dk/?page_id=4061
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Søren Højmark tog også initiativ og var fra 1978 – og helt frem til 2010 – redaktør af Palæstina Ori-

entering. Det er også blevet til utallige foredrag gennem årene om Palæstina og palæstinensernes 

retfærdighedskamp for frihed og selvstændighed.  

Der er faktisk intet sket omkring Palæstinaindsatsen i Danmark uden, at Sørens navn kan nævnes og 

mindes. Han vil blive savnet af rigtig mange. Han ER allerede savnet.  

Søren havde ikke mindst usædvanlige pædagogiske evner, bred teologisk og filosofisk viden og be-

sad litterære interesse og en lidenskabelig optagethed af Karen Blixen, hendes liv og forfatterskab.  

Foruden en omfattende bogsamling om Palæstina både på dansk og engelsk, så var hans reol spæk-

ket med nærmest alt, hvad der er om og af Karen Blixen. Endda i flere udgaver, og han kunne for-

tællingerne næsten udenad. Desuden havde han læst - og det er ingen overdrivelse - alt, ubetinget 

alt, hvad der på dansk og engelsk var skrevet om baronessen. 

Sørens lidenskab og enorme årelange engagement i den palæstinensiske sag tilegnede han sig i kraft 

af sit venskab med professor Svend Holm-Nielsen, der netop var manden, som oplærte en hel gene-

ration af danskere om palæstinensernes skæbne og retfærdighedskamp for frihed og selvstændig-

hed.  

Den store mand med det store hjerte og enorme viden er gået bort, og vi andre er kun lige begyndt 

at lære af hans årtiers bedrifter for og om Palæstina.  

Søren Højmark døde hjemme på Frederiksberg 86 år gammel 

Hvil i fred Søren Højmark 

 

 

Glædelig jul og tak for 2021 

 

Nu begynder juletiden at være tæt på og de første gaveindkøb er nok på plads hos mange. Vi vil i 

bestyrelsen ønske alle glædelig jul! Vi håber I får en december måned, juletid og nytårsaften fyldt 

med glæde og gode minder sammen med jeres familier og kære.  

 

Vi vil i foreningen fortsætte vores daglige orienteringer om forholdene i Palæstina gennem Face-

book, Instagram mm. og i det første kvartal i 2022 vil vi følge op med et nyt nyhedsbrev.  

 

Tak for jeres indsats og interesse i at være medlem her i 2021, det værdsætter vi i bestyrelsen. Vi 

håber at I vil fortsætte jeres medlemskab i 2022. 

 

 

Har du betalt dit kontingent? 

 

Vi har brug for din støtte for at kunne fortsætte foreningens vigtige oplysningsarbejde. 



 

  Side 5 af 5 

 

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 

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 | الدنماركية†الفلسطينية†الصداقة†جمعية 

Dronningensgade 14 | DK-1420 København K, Denmark | Tel. +45 35 35 48 68 

E-mail: danpal@danpal.dk | Websites: www.danpal.dk 


