
Beretning til årsmøde 2021 fra Enhedslistens Palæstinaudvalg
Der har siden sidste Årsmøde været afholdt 3 møder i udvalget, 1 møde fysisk i Århus og 2 møder
afholdt som onlinemøder via Zoom.

Vi har sat fokus på
Hvordan kommer vi bredere ud med viden om Israel/Palæstina ? 

Vi aftalte at opsøge foreninger, sognegårde mm - og fortælle menneskelige historier, arrangere
foredrag, offentlige møder, formidle materialer. 

Ideen om Palæstina-film-festival som i Århus bør bredes ud til andre dele af landet.  

Boykot-uge: Forslag om at lave en landsdækkende boykot-aktionsuge 23.-29. november overfor
Føtex/Netto - sammen med de organisationer, der har lyst til at være med. København-gruppen
kontakter Boykot Israel. 

Enhedsliste-afdelinger, i byer, hvor der ikke er solidaritetsgrupper, opfordres til at organisere
aktivitet - helst i samarbejde med andre. Aktiviteterne kan udvides til juleaktioner. 

De 4 byer med solidaritetsgrupper (København, Odense, Esbjerg, Århus) har ansvar for at
kontakte Ø-folk i deres landsdel. 

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at få vores ideer ført ud i livet men vi vil forsøge
igen når vi kommer på den anden side af Pandemien.

På trods af pandemi mm er det dog lykkedes at få gennemført nogle aktiviteter.
Århus har været på gaden med Palæstina-aktion 3 gange. Det har dog være svært at få folk i tale.
Hovedstaden har haft en demo 29.11. FNs solidaritetsdag med palæstinensiske folk. Desuden har
de arbejdet med forslag i Borgerrepræsentationen om at omdøbe Israels Plads til Palæstina Plads.
Inger V rejste spørgsmålet om Trumps anerkendelse af Marokkos besættelse af Vestsahara og
omvendt 
I folketinget forbereder vi en forespørgselsdebat om Palæstina sammen med SF. Desuden har vi
udtalt os om Marokko/Israel udfordringen, og om Israels manglende corona-vaccine af
palæstinensere.
Vi opfordrer folketingsgruppen til forsat atsætte fokus på palæstinenserne i Israels fængsler.

På vores møde i januar havde vi 2 oplægsholdere:

Oplæg af Leila Stockmarr 
Situationen er nu sådan at 5 pct af det historiske Palæstina ikke de facto er under Israels kontrol
og styre.
Intet rum til civilsamfund - og ingen valg i 15 år
620.000 bosættere. Det går hastigt i den forkerte retning
Det regionale samarbejde gik den forkerte vej under Trump. Palæstina spørgsmål er søgt isoleret.
Cementering i opdelingen af palæstinenserne er en hel typisk israelsk kolonial del og
hersk strategi. Uenigheden mellem pal. I Gaza, Vestbredden, Jerusalem og inde i Israel svækker
fælles initiativer.
Det er på 15. år at Gaza er under blokade.
Trump har været åbenmundet og åbenlys direkte imod 2 statsløsningen. USA har valgt at se bort
fra internationale aftaler.



Stoppet UNRWRA-støtte, ambassade i Jerusalem.
Trump har aktivt støttet Israels tilnærmning til en række arabiske stater - især sunni-muslimske
lande.
Biden bakker op om 2-stat og støtten og rep til PLO/PA og genåbne deres kontor i USA. Men ikke
rykke ambassaden tilbage til Tel Aviv.
Den store opgave er at fastholde at meget af det er ord.
Der er tale om en defacto 1-stat.
Biden vil sandsynligvis ikke gå i offentligheden for fredsaftaler.
Hermed kommer definitionen af anti-semitisme - man må ikke kalde Israel racistisk, skal forsvare
ret til eksistens og tale for 1-statsløsningen. Det skræmmer mange fra at blande sig i kritik af  
Den nuværende regering er ret passiv på Palæstina-spørgsmålet.
PA har meldt valg ud:  22 maj PA, og 31 juli af præsident. 
Corona 75. 000 smittede og 2.000 døde på Vestbredden
 
Oplæg ved Palæstinensisk ambassadør om løsningen af Palæstinas fremtid.
Ambassadør Manuel Hassasian lagde op til debat ud fra hans debatoplæg “Et paradigmeskifte fra
2stats- til en-stats løsning”
2-statsløsningen er død. 
Palæstinenserne har overvundet splittelsen mellem Hamas og Fatah og gennemfører nu valg.
USA går tilbage til status quo.
Nuværende israelske regering vil ikke forhandle. Og venstrefløjen er ikke stærk.
Israel vil have landet - men vil 
Fredelige demonstrationer til vi får en 1-stats løsning med demokrati og 1 person - 1 stemme.
Den løsning debatteres af palæstinensere, intellektuelle,  aktivister, venstrefløj i Israel.

Læs Manuel Hassasian oplæg her:
https://www.pij.org/articles/1945/a-paradigm-shift-from-twostate-to-onestate-solution

Palæstinenserne skal holde valg for første gang i 15 år

Abbas vil holde valg i alle palæstinensiske områder, også Østjerusalem. Hamas håber, at valg kan
bygge bro.
PFLP opstiller, men protesterede over at FIDA havde fået plads i PA.
DFLP vil have de første 2 pladser, hvis de skal opstille på fælles liste.
PPP har ikke besluttet sig.
Mustafa Barghutis fløj har nedlagt veto mod FIDA.
FIDA vil formulere en 3. vej.

Vi støtter valget, men forudsætter et fair, retfærdigt og transparent valg.

Valget er sat til 22. maj Læs mere om valget her:
https://www.berlingske.dk/internationalt/palaestinenserne-skal-holde-valg-for-foerste-gang-i-15-aar

Debat om 2-statsløsning eller 1-statsløsning

● At 2-statsløsningen bruges til at legalisere Israels ekspansion på Vestbredden.

● At 1-stat ikke løser alle problemer. Apartheid-staten vil under alle omstændigheder være
uacceptabel.

https://www.pij.org/articles/1945/a-paradigm-shift-from-twostate-to-onestate-solution
https://www.berlingske.dk/internationalt/palaestinenserne-skal-holde-valg-for-foerste-gang-i-15-aar


● At palæstinenserne i 1947 var modstandere af 2-statsløsningen, men at de accepterede
løsningen som en mulighed i 1974. 2-statsløsningen er et kompromis. Det er vigtigt at vi
tager debatten, for at løfte os ud af den låste situation.

● At vi skal fokusere på menneskerettigheder og demokrati – og de konkrete udfordringer,
som palæstinenserne står i.

Tilhængere af 2-statsløsningen fremhæver, at det er en FNs løsning og at der derfor kan rejses
krav på baggrund af FNs beslutninger. Desuden kan 1-statsløsningen opfattes som et knæfald for
Israels krav, jf. Ægypten-mødet. Desuden er strategi om 1-statsløsning et stop for kravet om
national selvstændighed.

Tilhængere af 1-statsløsningen fremhæver, at omprioriteringen kan betyde et løft i debatten.
Desuden er 2-statskravet blevet brugt til at lade palæstinenserne tage ansvar overfor at
gennemføre Israels overgreb. Desuden har 2-statsløsningen været med til at legalisere en
udvikling, hvor Israel gør, hvad der passer dem.

Kravet om at flygtningen skal have ret til at vende tilbage, skal med.

Der findes også en 3. løsning:1 stat og 2 etniske grupper.

Konklusion: Vi skriver papiret igennem en gang mere og inddrager flere i partiet i debatten.
Desuden tager vi sagen op på det næste ordinære møde som er 5. september i Esbjerg.

Mette Frederiksen i Israel
Mette Frederiksen tog til Israel for at drøfte vaccine og fælles produktion midt i Netanyahus
valgkamp. Hun tog derned sammen med Østrigs højre-nationale leder. Enhedslistens
folketingsgruppen fik drejet debatten over på den manglende vaccine til palæstinenserne. Radikale
og SF var enige i kritikken og medierne fangede budskabet. Flere partier har – af forskellige
grunde – efterfølgende kritiseret regeringen.
Enhedslisten har rejst kravet om fælles forskning og offentlig produktion i nordisk regi, som
alternativ til samarbejdet med Israel.
Mette Frederiksen er meget pro-israelsk og hun skrev for kort tid siden en kronik, hvor hun
klandrede venstrefløjen for at være anti-semitisk. En debat som vi må tage alvorlig.
Enhedslisten har kaldt ministre i samråd om vaccine og Palæstina.
Christian skriver svar til Hans Holt fra Ærø, der opfordrer Enhedslisten til at give Mette Frederiksen
et mistillidsvotum.

Kommunevalg og Israel
Ideer til kommune- & regionsvalg

● Boykot bosættervarer / varer fra Vestbredden
● Kræv tydelig deklarering, så vi kan se, hvad der er bosættervarer
● Nej til investeringer i bosættelser
● Boykot israelske varer
● Navngiv en plads eller gade. (Palæstinas Plads/Palæstinagaden).

Stop samarbejdet mellem danske og israelske universiteter blev også nævnt – men hører mere til i
Folketinget.
Det israelske firma TEVA handler med produkter til sygehussektoren.
Links
https://medwatch.dk/Virksomheder/Tag/?tag=Teva&page=1
https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article12804322.ece

https://medwatch.dk/Virksomheder/Tag/?tag=Teva&page=1
https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article12804322.ece


Fødested i pas – sejr efter 3,5 års arbejde

Palæstinensere kan nu få lov få fødestedet i pas angivet som Vestbredden, Gaza, Østjerusalem
eller Palæstina
Det er 3,5 år siden at nogle herboende palæstinensere rejste sagen i Information.
Christian Juhl & Rasmus Nordqvist rejste sagen overfor den daværende regerings ministre i salen
og i udvalget – og har fortsat overfor skiftende ministre. Intet skete, mens sagsmappen blev
tykkere og tykkere.
Nu er det endelig lykkedes:

Justitsministeriet har i samarbejde med Rigspolitiet og Social- og Indenrigsministeriet fundet frem
til en løsning, hvorefter borgere kan få angivet Palæstina eller Gaza, Østjerusalem og Vestbredden
som fødested i CPR og dermed også i passet. Løsningsmodellen kræver dog en ændring af
CPR-loven, som forventes gennemført i andet halvår af 2021. Indtil da fortsætter den nuværende
praksis, hvorefter borgerne kan få angivet Mellemøsten eller Israel som fødested i passet. 

Stort tak til Christian Juhl for det store arbejde.

Koordinationsgruppen har i perioden bestået Niels Christian Petersen, Rina Krøyer og Basel
Hamama
Kontakt til Palæstinaudvalget: Niels Christian Petersen, nch.petersen@gmail.com


