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Kære medlem 

 

Under udarbejdelsen af nærværende nyhedsbrev, kom den triste nyhed om den igangværende krig i 

Europa. Det er intet mindre end frygteligt og ikke mindst skræmmende. Vi håber, naturligvis, på det 

bedste og håber på en lysere fremtid for Ukraine, russerne, Europa og hele verden.  

Krigen har ikke alene foruroliget os som danskere, sådan som den har gjort for resten af vores dan-

ske samfund, Europa og verden. Men den har også betydet en betydelig nedgang i ”interessen” for 

Palæstina sagen og palæstinensernes retfærdig kamp for frihed og selvstændighed. En beklagelig, 

men naturlig reaktion på en uventet og aldeles uønsket krig, der kan ende med at true årtiers stabili-

tet, fred og sikkerhed i Europa. Og netop taget i betragtning af, at det i forvejen var/er ikke nemt at 
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få en brøkdel af nyhederne om de uhyrligheder, der dagligt finder sted i det besatte Palæstina, lider 

under mediernes og brede offentligheds manglende interesse for Palæstina sagen.  

Der skulle gå en del dage, før DPV kunne genoptage oplysnings indsatsen med de daglige opdate-

ringer om en brøkdel af disse daglige uhyrligheder. Vi håber, naturligvis, at foreningens medlem-

mer vil deltage aktivt på f.eks. foreningens Facebook side (Dansk Palæstinensisk Venskabsfor-

ening/Facebook) – ikke alene med evt. et Like. Men endnu vigtigere, ved netop at dele disse beret-

ninger, eller i det mindste nogle af dem.  

Udover denne forfærdelig krig, så har coronapandemien i tiden op til jul/nytåret og helt frem til op-

hævelsen af nedlukningen i 2022, haft stor betydning for også DPVs indsats og virke til fordel for 

Palæstina sagen i vores samfund.  

Af naturlige årsager har coronapandemien haft fortsat stor bevågenhed, hvilket har betydet endnu 

en ny omgang begrænsning for mange frivillige foreninger, også for DPV, hvor vi, blandt meget 

andet, så os nødsaget til ikke at melde ud om årets Generalforsamling – før nu.  

God læselyst og God Påske! 

 

 

TAK og en orientering 

 

Vi ønsker først og fremmest at takke for den stigende opbakning og støtte til Dansk Palæstinensisk 

Venskabsforeningen.  

Her - som et eksempel - er følgertallet på Facebook nu passeret de 7000 personer og stiger dagligt.  

Det sætter vi i bestyrelsen 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 palæ-

stinenserne i de palæstinensiske landområder.  

Så, et stor 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 palæstinenserne.  

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 grundlæg-

gende 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.  

For det, og meget andet, siger vi TAK for.  

 

 

Siden sidst 
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Siden seneste nyhedsbrev (november 2021) og som nævnt tidligere, så har coronapandemien skabt 

en indviklet vinter med mange udfordringer med restriktioner og en ny omgang nedlukning. Det har  

ikke været muligt at gennemføre aktiviteter samt, at det har været svært for hovedbestyrelsen at mø-

des 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 daglige under-

trykkelse af det palæstinensiske folk. Herunder trækkes væsentlige begivenheder frem, som har haft 

og fortsat har stor betydning for Palæstina og dets folk. 

For 2022 blev indledt med en international fokus rettet mod Palæstina, da Amnesty International 

offentliggjorde den længe ventet rapport, hvori konklusionen er klar; Israel ER en Apartheidstat. Du 

kan finde vej til rapporten via Dansk Palæstinensisk Venskabsforeningens hjemmeside her.  

Dermed fulgte Amnesty International i menneskerettigheds organisationen Human Rights Watch 

(april sidste år) og den førende israelske menneskerettigheds organisation B´tselems` (januar sidste 

år) fodspor, ved netop at bekræfte, at Israel ER en Apartheid stat.  

Processen minder unægtelig meget om tiden, der førte til tilstandene i det daværende apartheid-

ramte Sydafrika. De tre rapporter har været banebrydende og alt tyder på, at tendens fortsætter i 

2022 – denne gang med FNs menneskerettighedsrådet, som er i fuld gang med at udarbejde en hi-

storisk lignende rapport, der senere på året skal præsenteres til FNs Generalforsamling MED anbe-

falinger om evt. boykot, sanktioner og konsekvenser for Apartheid regimet i Tel Aviv. 

 

 

Kommentar i Jyllands-Posten 6. februar 2022 

 

Foreningens formand, Fathi El-Abed, har haft en kommentar i Jyllands-Posten, som kan tilgås ved 

at klikke her. Det kræver abonnement, men alternativt kan kommentaren også læses herunder: 

 

Svigt ikke Palæstina 

1/ 2 præsenterede Amnesty International en historisk rapport, hvori den højt respekterede menne-

skerettighedsorganisation konkluderer følgende: Israel har skabt og opretholdt et omfattende apart-

heidsystem, der netop har til hensigt at dominere, undertrykke og ikke mindst at fordrive palæsti-

nenserne fra resterne af deres land i det besatte Palæstina. 

Rapporten kommer efter måneders forsinkelser og præcis et år efter den første lignende rapport fra 

den førende israelske menneskerettighedsorganisation, B'tselem, der i april sidste år blev efterfulgt 

af en endnu mere omfattende rapport fra den internationale menneskerettighedsorganisation Human 

Rights Watch. Begge med samme overbevisende data og konklusioner som Amnesty. 

Om få måneder forventes en lige så præcis og omfattende rapport og konklusion at blive offentlig-

gjort af FN's Menneskerettighedsråd, der i forlængelse af en undersøgelse om mulige israelske 

krigsforbrydelser mod palæstinenserne under det 11 dage omfattende overgreb mod Gaza i maj 

http://www.danpal.dk/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13701883/svigt-ikke-palaestina/
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2021 ligeledes har undersøgt eksistensen af apartheid i såvel det besatte Palæstina som i selve Is-

rael. Det vil sige, såfremt vores danske borgerlige presse og borgerlige partier stadig mangler belæg 

- udover rapporterne fra Amnesty, HMR og den israelske B'tselems, at apartheid er - desværre - en 

realitet i 2022, så har især de borgerlige partier - i særlig grad Venstre og De Konservative - tre mu-

ligheder: enten at følge det meste af verden ved at erkende det indlysende i de veldetaljerede tre 

rapporter eller at besøge det besatte Palæstina på en fact finding mission for borgerlige politikere 

for ved selvsyn at opleve den uholdbare og umenneskelige hverdag og situation for millioner af pa-

læstinensere eller som sidste udvej at vente til senere på året, når FN-rapporten udkommer, til at af-

gøre deres historiske ansvar med henblik på ikke at begå samme fejl som under det hedengangne 

apartheid-regime i Sydafrika, hvor vores danske borgerlige partier var alt for sent ude med at er-

kende deres fejlslagne støtte til regimet i Pretoria - mest af ideologiske årsager med henvisning til 

Den Kolde Krig. Der findes nemlig ikke en fjerde mulighed. 

For det er tid til at tage ansvaret på sig ved at vise, at de borgerlige har lært af deres historiske svigt 

af Sydafrika, og at de derfor ikke agter at begå samme fejl nu med Israel som nutidens apartheidstat. 

 

 

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 

 

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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