
 
 

”Israelske og palæstinensiske NGO organisationers 
bidrag til freds- og forsoningsprocessen” 

 
1. november 2008, Bella Centret, København 

 
Kl. 9.00 – 17.30 

 
 

Som optakt til Folketingets senere høring om Israel /Palæstina konflikten, vil    
 
danske parlamentarikere og udenlandske eksperter samt NGO Repræsentanter  
 
fra Israel og Palæstina, indlede om den aktuelle situation og mulighederne for  
 
fred og forsoning mellem parterne. 
 

 
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Mandela 

Center Danmark, FN-forbundet og dagbladet Politiken. 
 

Praktiske informationer: 
Pris pr. deltager 150,- kr. som er inkl. sandwich, vand, kaffe.  
Transport til Bella Centret via bus nr. 20 og 4A, Metro til station Bella Centret. 
Billet bestilling www.politikenbillet.dk – tilmeldings frist torsdag den 30.10.2008. 
 

 
 



 
Program for konferencen: 

 
”Israelske og palæstinensiske NGO organisationers bidrag til freds- og 

forsoningsprocessen” 
 

1. november 2008, Bella Centret, København 
 
 
 9.00 Velkomst ved Formanden for Mandela Center Danmark, 

fhv. minister Helle Degn og Politikens udenrigsredaktør 
Michael Jarlner. 

  
 Hilsen fra udenrigsminister Per Stig Møller 
 
 
 9.15 Åbningstaler ved tidligere udenrigsminister Mogens 

Lykketoft og Radikale Venstres formand Margrethe 
Vestager 
”Danmarks og EU's politiske bidrag til etablering af fred og 
forsoning mellem Israel og Palæstina” 

 
 
9.45 Tidligere FN udsending for Mellemøsten ambassadør Terje 

Rød-Larsen 
 ”FN´s opgave og situationen i Mellemøsten” 
 
 
10.15 Universitets adjunkt Jacob Feldt. 

”NGO aktiviteter for fred og forsoning mellem Israel og 
Palæstina” 

  
 
10.45  Spørgsmål til Mogens Lykketoft, Margrethe Vestager, Terje 

Rød-Larsen og Jacob Feldt. 
 
12.00 Frokost. 
 



 
 
13.00 Kulturelt indslag ved Middle East Peace Orchestra. 
 
13.45  Præsentation af konflikten, dialog om freds bestræbelser 

med konference deltagerne fra Israel og Palæstina. 
 Indlederne er følgende: 
 
 

Ameer Makhoul, leder af den arabiske NGO Organisation 
Ittijah,  
Muhammad Jaradat, leder af Badil Ressource Center i 
Betlehem 
Ron Pundak, leder af Perez Center, Tel Aviv 
Ronen Shimoni, afdelingsleder i B`TSELEM. 
 

 (To indlæg ved to israelsk og to palæstinensisk NGO 
repræsentant (20 minutter hver og 10 minutters spørgsmål 
fra salen).  

 
15.45 Kaffepause 
 
16.15 ”Hvordan kan vi bidrage til forsoningsprocessen – nationalt 

og internationalt” 
 Dialog/diskussion indledere og konferencens deltagere 
 
17.00  Opsamling og konklusioner: 

 Folketings medlemmerne Mogens Lykketoft, og Pernille 
Frahm, 
 FN-forbundets formand Jørgen Estrup, 
 Kjeld Aakjær, Mandela Center samt de to mødeledere 
Jørgen Flint Pedersen og Michael Jarlner. 

 
17.30 Afslutningsbemærkninger ved Mandela Center Danmarks 

formand Helle Degn. 
 
 
 



Mandela Center Danmarks opfordringer vedr. 
Israel/Palæstina Konflikten. 
 
 
Det forventes at Folketinget vil arrangere en høring på Christiansborg om Israel/Palæstina 
konflikten og Mandela Centerets konference vil være et supplement til denne høring. Derfor 
vil MCD’s konference fokusere på NGOernes interesser og indflydelse på freds- og 
forsoningsprocessen. 
 
 
Israel/Palæstina konfliktens afslutning vil være ”nøglen” til mere normaliserede relationer 
mellem Mellemøstens stater og verden og dermed et bidrag til en mere fredelig verden. 
 
Mandela Center Danmarks Freds - og Forsoningsplan: 
 
En varig løsning af problematikken kan kun opnås ved dialog mellem de involverede parter 
Israel/Palæstina, og udpegelse af en international mægler der er tillid til i begge lejre. I dagens 
politiske situation, vil det f.eks. være naturligt at EU finder frem til en politisk personlighed, 
der nyder anerkendelse både i Israel og Palæstina. 
 
 

1. Som udgangspunkt er, at både Israel og Palæstina anerkendes som to stater i 
folkeretlig forstand. Den Palæstinensiske delegation skal repræsentere begge de 
politiske grupperinger Hamas og Fatah. Dialogen og mæglingen skal fastlægge 
grænserne mellem Israel og Palæstina på baggrund af FNs resolutioner gennem 
tiderne. Nabostaterne Jordan, Syrien og Ægypten skal inddrages i disse forhandlinger, 
efter at parterne er blevet enige i grænsestriden. Oprettelsen af en federal stat mellem 
Israel og Palæstina kan indgå i dialogen, hvis staterne ønsker det. 
Flygtningeproblematikkens løsning kræver atter nabostaternes medvirken. FNs 
Højkommissær for Flygtninge bør blive en vigtig garant for en overordnet plans 
løsning.  

 
 
2. Når en fredsplan opnås bør denne indeholde, at der stilles økonomiske midler, 

ekspertise og sikkerhedsgarantier til rådighed, der sikrer planens gennemførelse og 
ikke mindst befolkningerne en værdig, menneskelig udvikling. Midlerne må først og 
fremmest komme fra EU og USA. Våbeneksport til området bør alene ske under FNs 
auspicier og kontrol.  

 
 

3. Sideløbende med Fredsforhandlingerne Israel/Palæstina, etableres der en 
Mellemøstenkonference af FN, med deltagelse af alle Mellemøstens stater, der har til 
formål at gøre Mellemøsten til en atomvåbenfri zone, ifølge FNs Resolution nr.687. 
Konferencen bør også have til formål at udarbejde sociale og økonomiske planer, der 
skal sikre befolkningerne en økonomisk udvikling og her igennem bidrage til, at 
stabilisere den politiske udvikling i hele regionen. 


