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Der har aldrig eksisteret en palæstinensisk stat. Først efter at Israel tog kontrol over Gaza og Vestbredden fik palæstinenserne selv-
styre der. I 2005 trak Israel sig helt ud af Gaza. Ved fredsforhandlingerne i 2008 tilbød Israel tilbagetrækning fra 97% af Vestbredden. 
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Kortforklaring
Dette kort blev fremlagt i for-
handlingerne mellem Israel og 
de palæstinensiske selvstyre-
myndigheder i 2008. Daværen-
de statsminister i Israel, Ehud 
Olmert, ønskede at annektere 
6,3 procent af arealet på Vest-
bredden (blå farve). Inden 
for dette område bor 75 pro-
cent af de jødiske bosættere. 
Landområder svarende til 5,8  
procent af Vestbredden skulle 
afgives fra israelsk territorium 
(rød farve).  (Kilde: Ha’aretz)
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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 næsten 11.000 betalende medlemmer 
(www.miff.no).  MIFF Danmark er oprettet den 19. april 2018.   
 
Vi vil, at Israel kan leve i fred – fred fra dæmonisering og fred med omverdenen. 
 
Vi arbejder tæt sammen med andre danske organisationer, som har lignende 
formål.   Vores speciale er: 

 
* 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 …  
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* At hjælpe med at overvåge de danske medier, opinionsdannere og politikere 
og sørge for rettelser og modspil. 
 

 
 
 
* 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. 
 
 
Med MIFF i ryggen har vi adgang til en række ressourcer:  
 
Organisationstalent, teknisk kunnen, erfaring med sociale medier, forbindelser 
og – i en overgangsperiode – et vist økonomisk råderum, idet MIFF Norge har 
bevilget en sum penge til MIFF Danmark i mindst et år.  
 
Den daglige leder arbejder gratis, men vi skal bruge penge på teknik, materiale, 
gæstetalere og møder.   
 
Vi har nogle frivillige, som laver oversættelser og korrektur, men det er også 
vigtigt, at vi kan betale professionelle, især når tingene går meget hurtigt.  
 
Får vi ikke tilstrækkelig mange betalende medlemmer, må MIFF Danmark lukke 
indenfor 1-2 år. 
 
Støtter du støtter MIFFs formål, grundlag, og aktiviteter?  
… vend så siden 
 



 
 
Bliv medlem!  

Vær med til at bakke op om Israel. Hjælp os til at opbygge en 
organisation, som ikke mindst via www.miff.dk og sociale medier: 

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

Besøg www.miff.dk –”Bliv Medlem Nu”. Eller kontakt post@miff.dk.  
 

Overvej at blive frivillig:  Skriv et par ord til Dina Grossman på 
post@miff.dk som så vil tage kontakt med dig. 
 
Giv en gave! 
 

MIFF Danmark 

CVR: 39415356 
Mobile Pay: 49739  
Dansk bankkonto: 5290 9020945009  

post@miff.dk 
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