• afslører løgn om og dæmonisering af Israel
• bringer sidste nyt om Israel
• giver israelske perspektiver

Vi ses på www.miff.dk og https://www.facebook.com/miffdanmark/

MIFF’s overordnede formål

er at skabe dybere forståelse og sympati for Israel og det jødiske folk
Dette baserer vi på disse fem principper:
1. MIFF støtter det jødiske folks ret til et nationalt hjemland i Israel.
2. MIFF støtter en løsning på flygtningeproblemerne, som ikke indebærer en
		 trussel mod Israels eksistens som en jødisk stat.
3. MIFF mener, at konflikten mellem Israel og dets naboer bør løses ved direkte
forhandlinger mellem parterne.
4. MIFF tager afstand fra organisationer, som ikke vil anerkende staten Israel.
5. MIFF stiller sig neutral med hensyn til livssyn og er politisk uafhængig.
MIFF Danmark er en datterorganisation til MIFF i Norge –
en organisation, som lige er fyldt 40 år, og som har flere end 11.000 betalende
medlemmer (www.miff.no). MIFF Danmark er oprettet den 19. april 2018 og har
primo februar 2019 ca. 225 medlemmer.  
Hvad mener vi ved udtrykket fred?
Vi vil, at Israel kan leve i fred – fred fra dæmonisering og fred med omverdenen.
Det internationale samfund blander sig på måder som tit er meget destruktive,
og vi vil gerne bidrage til, at danske borgere og politikere kan forholde sig mere
konstruktivt.
I Danmark er der heldigvis mange Israel-venlige organisationer. Vi arbejder tæt
sammen med dem. Vores speciale er følgende:
* At tilvejebringe artikler og andet materiale – med saglig og alsidig
information om Israel, det jødiske folk og Mellemøsten - på dansk –
… og dele det gratis, så folk nemmere kan komme i tale med familie, venner,
kolleger, naboer …

* At hjælpe med at overvåge de danske medier, opinionsdannere og politikere og
sørge for rettelser og modspil.
Halve sandheder og hele løgne om
Gaza-optøjerne svirrer rundt i luften. Her er
nogle faktatjek på en række påstande og angreb på Israel. Mange af påstandene er i årevist blevet fremført til bevidstløshed – stort
set uanset de konkrete omstændigheder.

Boykot mod Israel – en moralsk glidebane,
ikke det fredelige pressionsmiddel, man
måske går og tror. Artiklen her graver ned
under overfladen. Hvis man ikke vil udslette
Israel som jødernes nationalstat , bør man
nok finde andre måder hvorpå man kan
udtrykke kritik af Israel på.

* At fremme og støtte andres initiativer, f.eks. ved at gå i dialog med danske
politikere; føre kampagner med breve, opringninger og andet; samarbejde bl.a.
om at arrangere spændende foredrag og debatter, og reklamere for hinandens
aktiviteter.
Det er MIFF i Norge, som har gjort det muligt at stifte og drive MIFF Danmark.
Fra MIFF Norge får vi organisationstalent, teknisk kunnen, erfaring med sociale
medier, forbindelser og – i en overgangsperiode – et vist økonomisk råderum.
MIFF Norge har indtil videre bevilget penge til MIFF Danmarks drift i ca. to år.
Og dette inkluderer fra 1. februar 2019 løn til en medarbejder, som bl.a. skriver
artikler og hverver medlemmer.
Den daglige leder og redaktør arbejder – fortsat – gratis fuldtid. Og vi har
frivillige som hjælper med oversættelse, korrektur, og medieovervågning. Men
udover løn til vores 80%-medarbejder, kræver det et vist budget for at køre
vores hjemmeside, trykke materiale, og arrangere møder med gæstetalere – også
selvom der er en vis brugerbetaling.
Får vi ikke tilstrækkelig mange betalende medlemmer og gavegivere, må MIFF
Danmark lukke indenfor 2-3 år.

Støtter du MIFF’s formål, grundlag, og aktiviteter?  
… vend så siden

Bliv medlem!
Besøg https://miff.dk/bliv-medlem-i-miff/ eller kontakt post@miff.dk.
Årspriser:
• Standard 200 kr. Standard familie 300 kr.
• Studerende 160 kr. Studerende familie 200 kr.
• Pensionist 160 kr. Pensionist familie 200 kr.
• Tillægsabonnement på Midtøsten i Fokus (på norsk, 6 gange om året): 175 kr.
• Familie betyder: samme bopæl, minimumsalder 15.

Overvej at blive frivillig

Skriv et par ord til den daglige leder og redaktør, Dina Grossman, på mail:
post@miff.dk, som så vil tage kontakt med dig. Læs gerne på hjemmesiden:
https://miff.dk/med-israel-for-fred-miff/miff-soeger-frivillige-medarbejdere/

Giv en gave til MIFF Danmark
Mobile Pay: 49739
Dansk bankkonto: 5290 9020945009
Kontakt:
www.miff.dk/kontakt
Dina Grossman post@miff.dk
Rika Greenberg rika@miff.dk
Redaktionsdato 2019-02-11

Telefon mandag -fredag 9-15 93878674

