Ramallah, 11-12-2017

Pressemeddelelse

Det Danske Hus i Palæstina får ny direktør
Troels Dalgaard, 56, bliver ny direktør for Det Danske Hus i Palæstina
fra 1. januar 2018. Han afløser Lone Bildsøe Lassen, som vender hjem til
Danmark efter knap tre år på posten.
Det Danske Hus i Palæstina har fundet sin nye direktør. Det bliver den erfarne leder og
mellemøstkender Troels Dalgaard, som 1. januar 2018 overtager direktørposten i
ngo’en, som ligger i Ramallah på Vestbredden.
56-årige Troels Dalgaard er uddannet cand.scient.adm fra RUC i 1990. Han har arbejdet i
Udenrigsministeriet, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp og senest Global
Green Growth Institute (GGGI) i Sydkorea, hvor han fra 2014 til 2017 har været chef for
teamet for strategi og eksterne relationer.
I sit nye job får Troels Dalgaard ansvaret for 10 palæstinensiske og danske
medarbejdere samt en bred portefølje af kulturelle udvekslingsprojekter. Det Danske
Hus er en del af en uafhængig dansk funderet organisation, som arbejder for at styrke
den gensidige forståelse og respekt mellem Palæstina og Danmark. Huset har en danskpalæstinensisk bestyrelse og er primært finansieret af det danske udenrigsministerium.
Troels Dalgaard er allerede hjemmevant i Palæstina. Fra 1995 til 2000 var han souschef
på Det Danske Repræsentationskontor, som blev etableret i 1994 i byen Jeriko og i 1998
flyttede til Ramallah. Han stod blandt andet for ledelsen af Danmarks udviklingsbistand
til Det Palæstinensiske Selvstyre.
“Jeg er glad for at komme tilbage til Palæstina, og jeg glæder mig til at arbejde med
palæstinensisk-dansk kulturudveksling. Kultur er et af de vigtigste grundstoffer i et
samfund og derfor et godt afsæt for at fremme relationerne mellem Danmark og
Palæstina. Det Danske Hus står godt i dag og har stærke relationer til palæstinensiske
partnere. Det ser jeg frem til at fortsætte og udbygge,” siger Troels Dalgaard.
Troels Dalgaard afløser Lone Bildsøe Lassen, 55, som har haft posten siden marts 2015
og dermed er den længst siddende direktør siden husets etablering i 2010. Hun har
stået i spidsen for en markant forøgelse af husets aktiviteter, som i dag omfatter en
bred vifte af projekter med fokus på kultur, kulturarv og medier.
[Fortsættes næste side.]
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”Jeg har lagt stor vægt på at etablere ligeværdige partnerskaber med kompetente
palæstinensiske organisationer, og det har resulteret i en række projekter og aktiviteter,
som har relevans for Palæstina. Samtidig er vi blevet en mere relevant partner, fordi vi
har styrket organisationen indadtil med forbedrede arbejdsgange og efteruddannelse af
medarbejdere,” siger Lone Bildsøe Lassen.
Efter knap tre år i Palæstina vender Lone Bildsøe Lassen hjem til Danmark for at blive
selvstændig konsulent. Hun har tidligere arbejdet i Dansk Flygtningehjælp, senest som
sektionschef for Mellemøsten og Nordafrika.
Bestyrelsesforkvinde for Det Danske Hus i Palæstina Trine Pertou Mach siger:
“I bestyrelsen glæder vi os over at have ansat Troels og ser frem til samarbejdet med
ham efter gode år med Lone på posten. Det Danske Hus er nu et nyt og mere solidt
sted, og vi er meget optagede af at bruge det som afsæt til at styrke både Husets rolle
som partner og med at fungere som platform for en styrkelse af den kulturelle dialog
mellem danskere og palæstinensere.”
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