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Oversyn over boikottsigrar i 
2013 
Nettsida til BDS (Boycott,  
Divestment & Sanctions)  
Movement har laga ei opp- 
summering som viser alle sigrane den internasjo-
nale boikottkampanjen har hatt i 2013. Her kan du 
også jamleg bli oppdatert om BDS-arbeidet ved å 
abonnere på nyhendebrev på 
www.bdsmovement.net  
 

Slutt opp om Israeli  
Apartheid Week, 1.-8. mars 
Israeli Apartheid Week har som formål å auke 

kunnskapen om Israels apartheidpolitikk ovafor 

palestinarane, og for å bygge opp og støtte BDS-

kampanje. Frå 1. – 8. mars vil det vere ulike ar-

rangement i heile Europa, også i Noreg. I 2012 var 

det arrangement i meir enn 150 byar. Les meir og 

sjå videoar på http://apartheidweek.org/ 
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Hva skulle vi gjort om vi ikke kunne le?
Vi er gått inn i et nytt år. Med nye 
år kommer nye muligheter. FN har 
erklært 2014 som solidaritetsåret 
for det palestinske folket. Da dette 
ble vedtatt, sa Fns generalsekretær 
Ban Ki Moon at «vi har ikke råd 
til å miste dette øyeblikket av 
muligheter, målet er klart – en 
slutt på okkupasjonen fra 1967 og 
opprettelsen av en selvstyrt, 
uavhengig og levedyktig 
palestinsk stat». 

 
 
I november 2012 brøt jubelen løs da 
Palestina ble observatørstat i FN. Selv om 
Palestinerne ikke er fullt anerkjent som 
en stat, var dette en milepæl som demon-
strerte det internasjonale samfunnets 
støtte til det palestinske statsbyggings-
prosjektet og en fremtidig palestinsk stat.  
Som følge av FN-avstemmingen, gikk 
Norge fra å bruke «de palestinske om-
rådene» til Palestina som offisiell betegn-
else. Realiteten på bakken endret seg ikke 
mye på bakgrunn av FN-statusen, men 
det fikk en stor symbolsk betydning. 
 
Realitetene har ikke endret seg mye siden 
da. Okkupasjonen er fortsatt et faktum og 
Israel spiser mer og mer av Vestbredden 
for hver dag som går. Muren står fortsatt, 
ti år etter at den Internasjonale domstolen 
erklærte muren for rasistisk og ulovlig og 
bygget i strid med folkeretten. I 2004 
kom domstolen med en rådgivende 
uttalelse vedrørende lovmessighetene 
rundt muren, og de la frem at Israel måtte 
stoppe byggingen av muren på de 
okkuperte områdene og i Øst-Jerusalem, 
rive den ned og reparere all skade som 
byggingen av muren hadde medført. 
Dette har ikke skjedd. 85 % av murens 
lengde går inne på okkupert område. Når 
den er ferdig bygget vil den totale 

lengden være på 708 kilometer og 
markerer slik en ny geografisk grense. 
Som følge av muren er flere landsbyer 
blitt isolerte og et stort antall bønder 
mister tilgang til jorda si på motsatt side 
av muren. Konsekvensene av dette fikk 
jeg tydelig erfare da jeg var i Palestina 
for to uker siden. Jeg skulle kjøre langs 
den gamle motorveien til Tel Aviv, men 
måtte stoppe da veien ikke gikk lenger. 
Foran oss var muren. Ved siden av muren 
et piggtrådgjerde og vi kunne se en 
bosetting i det fjerne. De hadde kuttet 
veien for å bygge opp bosettingen, og slik 
sett separert alle i landsbyen fra jorda si. 
Dette brukte å være en rik landsby, med 
store fabrikker. De mistet alt da muren 
ble reist. Dette er bare et av de mange 
tilfellene hvor man tydelig kan se 
konsekvensene av okkupasjonen. 
 
Hvordan kan man forsvare dette? Hvor-
dan kan et land som gjentatte ganger 
bryter folkeretten holde på uten å få noen 
sanksjoner for sine handlinger? 
 
Det er disse spørsmålene som må reises. 
Gjentatte ganger inntil de blir hørt. Og 
det er disse spørsmålene vi må møte 
politikerne med. Utenriksdepartementet 
har de to siste årene sendt ut flere 
pressemeldinger hvor de fordømmer 
bosettingene på Vestbredden, men ord 
møtes stadig med ord og sjelden med 
handling. Høsten 2013 fikk ny blåblå 
regjering, som kan føre til flere 
utfordringer når det gjelder å få Palestina 
på dagsorden. Men vår nye utenriks-
minister Børge Brende uttalte seg kritisk 
til Israels planlagte utbygging av boset-
tingene og sa at bosettingene er et hinder 
i fredsforhandlingene og gjør det vanske-
lig å bygge opp en palestinsk stat. La oss 
håpe at vår nye regjering ikke vil gå i 
samme spor som den tidligere regjering, 
men begynne å ta sine egne ord på alvor. 
 
Til tross for nye regjering, og utford-
ringer vi står ovenfor, legger ikke dette 
demper på Palestinakomiteens aktivitet. I 
mars er det Landsmøte i Palestina-
komiteen og neste periodes arbeidspro-
gram skal legges frem. Det er fullt av mål 
og nye kampanjer, som alle vil være 
viktige å fokusere på i året som kommer. 
I fjor var det 20 år siden Osloavtalen ble 
signert. I år er det ti år siden muren ble 

erklært ulovlig 
av den Interna-
sjonale domsto-
len. Slike mer-
kedager må mar-
keres. Vi kan 
ikke la det gå ti 
år til. Vi må gjøre som i fjor og årene før 
der, og legge press på vår egen regjering 
og sørge for at våre stemmer blir hørt. Vi 
må sette søkelyset på palestinernes situa-
sjon og vise våre venner at vi ikke gir opp 
kampen for et fritt Palestina. 
 

 
 
For vi har mye å lære av palestinerne selv. 
Til tross for den situasjonen de lever i, 
har de alltid et smil på lur og et håp om at 
det en dag skal bli bedre. Som vår gode 
venn Jamal Juma, leder for Stop the Wall, 
sa da jeg besøkte han i Ramallah: 
 «Annicken, du ser hvordan vi lever, du 
ser kontrollpostene og utfordringene vi 
møter hver dag, hva skulle vi gjort om vi 
ikke kunne le?» � 
 

 

 

Annicken Lundgård 
Leder i Palestina- 
komiteen i Norge 

Blad og regning på e-post? 
Dersom du vil være med på å spare penger og 

arbeid for Palestinakomiteen, kan du bestille 

blad og/eller regning pr e-post. 

Send oss en melding om dette på  

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 
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Ilan Pappé: 

Osloavtalen – del av Israels strategi fra 1967  
Ilan Pappé, israelsk professor i 
historie ved Universitetet i Exeter 
i Storbritannia, har forsket på tid-
ligere hemmeligstemplede doku-
menter fra den israelske regjering-
en og hæren. I dette historiske 
perspektivet kan han si at Osloav-
talen og fredsprosessen som helhet 
egentlig er en israelsk strategi.  

Av Trine Lynggard, fra Internasjonal 
konferanse om Palestina, 1. – 2.  
november 2013 
 
Under Palestinakonferansen i Oslo i be-
gynnelsen av november i år presenterte 
han denne historiske dimensjonen av Os-
loavtalen som han mener har manglet i de 
politiske og akademiske analysene som 
bare ser på maktforhold og aktørenes in-
tensjoner og muligheter. 

- Osloavtalen ble født i juni 1967 som Is-

raels forsøk på å forene ønsket om å for-
bli en jødisk stat og samtidig ekspandere 
geografisk uten å miste preget av å være 
en demokratisk stat i post-1967 virkelig-
heten, da Israel okkuperte Vestbredden 
og Gaza, sa Pappé i sitt foredrag.  

I februar neste år utkommer Ilan Pappés 
nye bok The Idea of Israel: A History of 

Power and Knowledge. Her presenterer 
han nytt materiale om sionismens ideolo-
giske rolle i Israel siden opprettelsen i 
1948 innen ut utdanningssystemet, media 
og film og hvordan Holocaust har blitt 
brukt ideologisk for å styrke staten Israels 
posisjon. Særlig ser han på hvordan flere 
generasjoner med historikere har framstilt 
den arabisk-israelske krigen i 1948 som 
en frigjøringskamp og dermed skapt et 
mytologisk grunnlag for Israels eksistens 
som ikke ble utfordret før på 1990-tallet 
med post-sionismen og de israelske ny-
historikerne, der Ilan Pappé er den frems-
te. Hans mest kjente tidligere bøker er A 

History of Moderen Palestine: One Land, 

two Peoples (2004) The Etnic Cleansing 

of Palestine (2006) og The forgotten Pal-

estinians: The History of the Palestinians 

in Israel (2011). Pappé forlot Israel og 
stillingen som professor ved Universitetet 
i Haifa i 2008 etter at han var blitt bedt 
om å gå av og etter en rekke dødstrusler 
og offentlig fordømmelse i det israelske 
parlamentet Knesset. 

Plan fra 1963 
Klassifiserte israelske dokumenter fra pe-
rioden 1963-67 som nå er frigitt, viser at 
det allerede i 1963 ble vedtatt en militær 
strategi som skulle forberede hæren på å 
kontrollere Vestbredden og Gaza som et 
okkupert militært område.  
- Fire år før okkupasjonen var den isra-
elske hæren klar med den juridiske og 
administrative infrastrukturen for å hers-
ke over livene til en million palestinerne. 
Planen hadde kodenavnet ”The Shaham 
Plan” og delte Vestbredden i åtte distrik-
ter. Michel Shaham som planen er opp-
kalt etter, var militær generalguvernør for 

 

Ilan Pappé er en israelsk historiker og aktivist. Han er professor ved College of Social Sciences and International Studies ved Uni-
versity of Exeter i Storbritannia, direktør for universitetets European Centre for palestinske studier, og co-direktør ved Exeter Centre 
for Ethno-Political Studies.              Foto: Elise Hamari 
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de palestinske områder i Israel som var 
underlagt militær lov fra 1948 og helt til 
1966. De samme unntakslovene som var 
påtvunget palestinerne i Israel mellom 
1948 til 1966 skulle overføres til virke-
ligheten på Vestbredden og Gaza etter 
okkupasjonen, kunne Pappé fortelle.  
Dette er det samme militære rettssystemet 
som eksisterer på Vestbredden den dag i 
dag, med militære domstoler, administra-
tiv forvaring uten tiltale eller dom og 
uinnskrenket myndighet til å erklære om-
råder og landsbyer for ”stengte militære 
områder.” 

Bred enighet om okkupasjonen 
Da Israels 13. Regjering kom sammen et-
ter 1967-krigen for å diskutere Vestbred-
den og Gaza og hva de skulle gjøre med 
befolkningen der, var nesten halvparten 
av ministrene veteraner fra 1948 krigen 
og fordrivingen av mer en 700 000 fami-
lier, det som Pappé omtaler som den et-
niske rensingen av Palestina i 1948.   
 
Samtidig representerte denne regjeringen 
den bredeste koalisjonen noensinne med 
alle ideologiske strømninger fra venstre 
til høyre representert.  

- Hva denne bredt sammensatte regje-
ringen bestemte i juni 1967 og i de påføl-
gende månedene har forblitt en hjørne-
stein i Israels politikk overfor de okku-
perte områdene, understreket Pappé. 

Som i dag var det to grunnleggende pila-
rer i den sionistiske ideologien som re-
gjeringen holdt fast på. Kampen for den 
jødiske statens overlevelse avhenger av 
evnen til å kontrollere mest mulig av det 
historiske Palestina og dens mulighet til 
å redusere antall palestinere som lever 
der.  

Ikke utvisning, men ikke  
statsborgerskap 
I 1948 skjedde fordrivingen av den pa-
lestinske befolkningen under krigen. Nå 
i 1967, vurderte denne regjeringen nøye 
hva en masseutdrivelse etter at krigs-
handlingene var over, ville innebære av 
internasjonale reaksjoner. Derfor ble en 
storstilt etnisk rensing avvist. Samtidig 
kunne ikke palestinerne bli integrert som 
fullverdige borgere i den jødiske staten 
på grunn av sitt høye antall som med ti-
den ville sette den jødiske majoriteten i 
Israel i fare. Referatene fra disse regje-

ringskonferansene viser at ministrene var 
overbevist, som ministrene etter dem 
også var, at de hadde funnet den riktige 
formelen for hvordan Israel kunne behol-
de områdene; ikke utvise befolkningen, 
men heller ikke gi dem statsborgerskap.   
 
 
Megafengsel 
- Når denne formelen omsettes til realpo-
litikk kan de bare skape et umenneskelig 
og hensynsløs virkelighet på bakken, sa 
Ilan Pappé som omtaler Vestbredden og 
Gaza som et megafengsel. Dette mega-
fengslet er i to versjoner; et friluftfengsel 
og et maksimum sikkerhets fengsel. Fri-
luftvarianten tillater til en viss grad av 
selvstendighet under direkte eller indirek-
te israelsk kontroll, maksimum sikkerhet 
versjonen fratar palestinerne all selvsten-
dighet og underlegger dem en hardhendt 
politikk med straff, restriksjoner og i 
verste fall henrettelser. Den mykere feng-
selsmodellen har blitt praktisert to ganger, 
mellom 1967 og 1987 og mellom 1993 
og 2000, mens maksimum sikkerhetsmo-
dellen ble innført som hevn for motstan-
den i 1987 til 1993 og 2000 til 2009.  
 
Det falske fredsparadigmet 
- Det var friluftfengselsmodellen som ble 
det falske fredsparadigmet, framstilt som 
den geniale ideen for å løse konflikten, 
som en uavhengig palestinsk stat i Oslo-

avtalen fra 1993. Da Osloavtalen ble om-
satt til realitet, var likheten mellom ideen 
om en ”stat” og et friluftfengsel helt 
åpenbar, med delingen av Vestbredden i 
A, B, og C områder. Oslo II avtalen ga 
autonomi bare til små områder av Vest-
bredden som samtidig er under israelsk 
sikkerhetskontroll, mens det opprørske 
fengselet Gaza er under streng bestraf-
ning gjennom blokade, sa Pappé.   
 

Suksessen med å gjøre friluftfengselsmo-
dellen til en ”fredsprosess” ville ikke 
vært mulig hvis den ikke hadde blitt støt-
tet av store deler av den palestinske poli-
tiske elite, den sionistiske venstresida og 
til og men noen velkjent og høyt respek-
terte internasjonale støttespillere for pa-
lestinernes sak. Men det viktigste var at 
kvartetten EU, Russland, USA og FN har 
stilt seg bak dette og gjort det til et kraft-
fullt fredsparadigme, sa Pappé.  

Nytt vokabular: kolonistat 
Han mener det er på tide å innføre et nytt 
vokabular og arbeide for at det får inter-
nasjonal anerkjennelse, der Israel blir 
vurdert som en settler kolonistat der pa-
lestinerne fører en anti-kolonialistisk 
kamp. Avkolonisering er mer relevant 
enn ”fredsprosess”, sa Pappé.  �  
  

 

 

Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasir Arafat under møtet i Washington da Oslo-avtalen ble un-
dertegnet i offentlighet den 13. september 1993. 
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Hvorfor PLO undertegnet Osloavtalen 
Mahdi Abdul Hadi, leder av PAS-
SIA, går tilbake til 1967 krigen 
når han skal svare på spørsmålet 
om hva som fikk PLO til å under-
tegne Oslo-avtalen 1993. 

Av Trine Lynggard, fra Internasjo-
nal konferanse om Palestina, 1. – 2. 
november 2013 

Mahdi Abdul Hadi er grunnlegger og le-
der av PASSIA– Palestinian Academic 
Society for the Study of International Af-
fairs i Jerusalem som driver med forsk-
ning, analyse og kursvirksomhet om pa-
lestinske spørsmål i nasjonal, regional og 
internasjonal sammenheng.  

Historiske faser  
I sitt foredrag på Palestinakonferansen 
om Osloavtalen i november delte han inn 
sin analyse i fem faser med okkupasjon, 
anneksjon og kolonisering, der ulike løs-
ninger for palestinerne har vært vurdert. 
Den første fasen fra 1967-70 omtalte han 
som ikke-samarbeid, og den var dominert 
av en sjokkartet tilstand på palestinsk 
side over den uventede Naksa i 1967, Is-
raels okkupasjon av Vestbredden og Gaza. 
I denne fasen prøvde Israel å bruke pales-
tinerne som en” bro til Amman og Cairo” 
for å lokke den daværende egyptiske pre-
sidenten Anwar Sadat til forhandlings-
bordet med det formål å oppnå Egypts 

anerkjennelse av Israel. I denne situasjo-
nen begynte diskusjoner blant palestiner-
ne om de forskjellige mulighetene, enten 
en reintegrering i Jordan, å gå inn for en 
egen palestinsk stat på de okkuperte om-
rådene eller å fortsette motstanden og sat-
se på de arabiske landene og PLO for å få 
slutt på okkupasjonen og etablere en de-
mokratisk stat i hele Palestina.  
 
Isolasjon og forvirring 
Den andre fasen fra 1970-1982 er stead-
fastness – motstand – og er preget av at 
palestinerne setter sin lit til arabiske le-
derne og til PLO. I denne fasen dannes 
også sterke palestinske uavhengige grup-
per og fraksjoner i de arabiske landene 
mens det lokale tradisjonelle lederskapet 
av gamle familier blir erstattet med en ny 
venstreorientert, nasjonal front i Den na-
sjonale rådgivende komite. Den tredje fa-
sen er dominert av isolasjon (1982-1987) 
da PLO måtte flytte sitt hovedkvarter til 
Tunis etter den israelske invasjonen av 
Libanon og nok en episode av etnisk re-
sing; massakren i Sabra og Shatilla flykt-
ningleiren i Libanon. Det hersket nå stor 
forvirring blant palestinere om hva som 
var deres felles mål. Dette forsterkes av 
at Israel kontakter palestinske ledere på 
Vestbredden for å diskutere” autonomi” 
og inviterer Jordan til å dele på den øko-
nomiske utviklingen gjennom en ”jor-
dansk løsning”. I denne fasen kom for 
første gang initiativet fra palestinere i de 
okkuperte områdene som hadde innsett at 

de ikke kunne forvente hjelp utenfra, ver-
ken fra PLO eller de arabiske statene.  
 
Historisk konsesjon 
Dette leder til den neste fasen som er den 
første Intifadaen (1987-1990) som hadde 
som mål å få slutt på status quo, det vil si 
slutt på okkupasjonen av Vestbredden og 
Gaza. At kampen var begrenset til disse 
områdene er i seg selv en historisk konse-
sjon eller innrømmelse hvor tesen var at” 
vi kan ikke gjøre slutt på deg (Israel), så 
vi må sameksistere med deg”. Veien til å 
oppnå det var forhandlinger, anerkjennel-
se av en tostatsløsning med bare 22 pro-
sent av det historiske Palestina for pales-
tinerne. Intifadaen hadde også som mål å 
bygge et nytt samfunn basert på frihet og 
uavhengighet. Den oppnådde å presse 
fram en nasjonal enighet og å få PLO le-
delsen til å støtte en tostatsløsning gjen-
nom forhandlinger som Yassir Arafat den 
gangen betegnet som en” trojansk hest”. 
Problemet var at Arafat aldri kom ut av 
den trojanske hesten. 
 
” Land for fred” 
Denne utviklingen førte til begynnelsen 
av fasen med forhandlinger (199-1993) 
som også kom i stand etter internasjonalt 
press, der USA kom med sin ide om” 
land for fred”, en sterkt splittet arabisk 
verden og en svak, isolert og konkurs-
rammet PLO etter Gulf krigen hvor PLO 
støttet Irak. Forhandlingsprosessen besto 
av fem parallelle kanaler, en i Washing-
ton, en i Bukarest, en i Kairo, en i Stock-
holm og til slutt i Oslo. Mens eksistensen 
av disse parallelle forhandlingene ikke 
var offentlig kjent, brukte Israel dem til å 
teste ut sine taktikker og strategier for å 
oppnå målet som var anerkjennelse.  For 
PLO første denne prosessen til kontinuer-
lig avhengighet av eksterne parter fram til 
i dag, sa Mahdi Abdul Hadi. 
 
Ikke betal for okkupasjonen! 
En viktig årsak til at Arafat undertegnet 
Osloavtalen var redselen for at et alterna-
tivt lederskap skulle overta, det ble en 
forhastet beslutning.  Adul Hadi viste 
også til at PLO ledelsen hadde blitt sterkt 
svekket etter at de to mest framstående 
lederne ved siden av Arafat, Abu Jihad 
og Abu Iyad var blitt likvidert av Israel. 
PLO ledelsen forsøkte å møte utfordring-
en fra alternative palestinske ledere med 
å dele inn palestinerne i de okkuperte om-
rådene i kategorier; kollaboratører, dele-
gerte forhandlere eller motstandsfolk. 
PLO anså seg selv og sine tilhengere for 
frigjørere eller delegerte forhandlere, si-

 

 

Mahdu Abdil Hadi med innledningen "The content of the Oslo Accords and why PLO 
agreed."       Foto: Elise Hamari 



 

                                                                                                           Fritt Palestina 1- 2014 7 

 

den det var enighet om at forhandlinger 
var den prosessen som frigjøringen skulle 
skje gjennom.  
 
- Men realiteten på Vestbredden og Gaza 
i dag 20 år etter undertegningen av avta-
len, er det motsatte av frigjøring, det er 
en fragmentert Kafka liknende situasjon. 

Det nytter ikke å satse på de palestinske 
lederne nå, det er ungdommens kreative 
kamp og en oppvåkning og bevisstgjøring 
blant palestinere flest vi må satse på. 
Dere må hjelpe oss å stoppe apartheidsys-
temet gjennom boikott, dere må slutte å 
betale for okkupasjonen gjennom bi-
standsmidler. Det bare normaliserer ulik-

hetene folk opplever i daglige i sine liv, 
mente Mahdi Abdul Hadi. � 

 

  

Flere bilder fra konferansen alle foto Elise Hamari 

   
    Jamal Juma                                                   Mahmoud Subuh                                                                  Nils Butenschøn 

      

   Peder Martin Lystestøl og Line Khateeb arrangører               Åpningen: Rim Banna                 Hilde Henriksen Waage 
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Fra national befrielseskamp til ny-kolonialisme 
På en konference om Osloaftaler-
ne optrådte antropologen Khalil 
Nakhleh. I sit oplæg analyserede 
han, hvordan Oslo-processen har 
resulteret i en afvikling af den pa-
læstinensiske nationale befrielses-
kamp og integreret selvstyrets le-
dere i et ny-kolonialt design, som 
de villigt tager del i at vedligehol-
de         

Af Dagmar Dinesen Dinesen, skre-
vet på basis af Khalil Naklehs arti-
kel 

Palæstina har været ny-koloniseret, siden 
det efter de vestlige stormagters sejr i 
første verdenskrig blev overladt til det 
britiske mandatstyre i begyndelsen af 
1920’erne. Det skete for at forberede det 
til overtagelse af den internationale zio-
nisme. Palæstina blev dermed udsat for 
en enestående form for kolonialisme, bo-
sætterkolonialisme. Den indfødte befolk-
ning blev bestjålet, udslettet og fordrevet 
til fordel for nye, fremmede bosætterko-
lonier.  Siden besættelsen af Vestbredden 
og Gaza i 1967 har processen været in-
tensiveret, især i de sidste 20 år, efter 
indgåelsen af Oslo-aftalerne. 

Ved underskrivelsen af Oslo-aftalerne, 
underkastede PLO sig ny-koloniseringen 
af Palæstina, denne gang under den glo-
bale paraply af ny-liberalisme, som de 
amerikanske kapitalistiske centre og de 
internationale finanscentre (først og 
fremmest den internationale monetære 
fond (IMF) og Verdensbanken) bredte ud. 
Denne paraply var tidligere med magt 
blevet udbredt over den såkaldte tredje 
verden først i Latinamerika, senere Afri-
ka og Mellemøsten. De offentlige sekto-
rer blev dereguleret, uundværlige uddan-
nelses- sundheds- og velfærdsinstitutio-
ner blev privatiseret. Mange blev gældsat 
gennem let opnåelige kreditter. Ar-
bejdsløsheden steg.  

Det nuværende ny-koloniale Palæstina, 
som har modtaget 23 milliarder dollars i 
støtte siden 1994, har en ekstern og intern 
gæld på mindst 4,3 milliarder dollars. Det 
er ikke i stand til at betale lønninger til 
dets offentligt ansatte hver måned, ca. 
170.000 personer. Arbejdsløsheden stiger 
til stadighed. Det er et socialt, økonomisk 
og politisk fragmenteret samfund, som 
økonomisk er totalt afhængigt af besæt-
telsesmagten Israel og af udenlandsk støt-
te.   

 
Selvstyre uden suverænitet 
Oslo-aftalerne førte til fuldstændigt tab af 
suverænitet, selvom palæstinenserne var 
blevet lovet fuld suverænitet på længere 
sigt.  
 
Aftalerne førte til opdeling af det pa-
læstinensiske folk i fire (nu fem) grupper: 
på Vestbredden og Gaza (siden 2007 er 
de effektivt skilt fra hinanden), i Øst-
Jerusalem, i Israel, i Diasporaen.  

Desuden blev de også opdelt internt på 
Vestbredden i område A, B og C, som 
har hver sin juridiske status. 

Muligheden for adgang til de forskellige 
grupper (undtagen Diasporaen) og grup-
perne imellem er totalt afhængig af be-
sættelsesmagten Israel.  

Det såkaldte selvstyre på Vestbredden ar-
bejder tæt sammen med besættelsesmag-
ten, og det består kun på grund af de pa-
læstinensiske sikkerhedsstyrker, som 
først og fremmest tjener besættelsesmag-
tens sikkerhed.  

Økonomien i selvstyret er totalt afhængig 
af den israelske økonomi. Alle ‘statsbyg-
gende’ ressourcer er under israelsk over-
herredømme: land, vand, veje, grænser, 
elektricitet, luftrum, bevægelsesfrihed, 

 

Khalil Nakleh "How the Oslo Accords replaced the struggle for liberation by a crude form of eco-

nomic new colonialism"    Foto: Elise Hamari 
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adgang, handelsrelationer og endelig de 
vigtigste ressourcer: de menneskelige.  

Et nyt koloniborgerskab -   
Fredsprocessen har åbnet for, at rige 
mennesker og deres virksomheder kan 
tjene på det ”ny-koloniale design”, fx 
ejendomsmæglere, spekulanter, sikker-
hedsfirmaer, som har fået adgang til poli-
tiske privilegier og donorfonde, og som 
med skamløs selvfølelse driver ‘innovati-
ve forretninger’ til fordel for ‘udvikling 
af Palæstina’.  
 
Mange har været entusiastisk involveret i 
en ikke-produktiv industri af konferencer, 
workshops, seminarer, forummer osv., 
som har været sponsoreret fra transnatio-
nale organer og indlejret i en pseudo-
akademisk kultur, hvor man rabler indly-
sende sandheder af sig og undgår reel 
handling. Det fører ingen steder hen, og 
det bør stoppes. 

En vej ud af kniben 
Al støtte til Palæstina i Oslo-aftalernes 
dagsorden er politisk støtte, som er givet 
for at tvinge palæstinenserne til underkas-
telse under en politisk og økonomisk 
agenda og et program, som er besluttet og 
dikteret af vore fjenders globale ny-
liberale strategi. En sådan støtte fokuserer 
på ikke-produktion og på skamløst og 
iøjnefaldende forbrug, som hviler på kre-
dit fra finansielle institutioner. Således 
holdes hele samfundet gældbundet som 
gidsler, politisk og økonomisk.  
 
Der må gøres op med det 
fremherskende politiske mil-
jø, det fremherskende øko-
nomiske investeringsklima 
og de palæstinensiske kapi-
talisters skadelige rolle, når 
de skubber på for at gøre de-
res profitter stadigt større.  

Der må gøres en bevidst 
indsats for at genopbygge de 
sociale, økonomiske og 
normative værdier, som er 
palæstinensernes egne, og 
der må ske en frigørelse fra 
den mytologiske illusion om 
en effektiv og bydende 
‘økonomisk udvikling’, som 
den blev påtvunget palæsti-
nenserne via Oslo-aftalerne. 

Udfordringen er at erstatte denne kunstigt 
fremkaldte situation med folkeligt centre-
ret befrielseskamp.  

Den proces, som vi må gå i gang med, 
kræver, som Frantz Fanon formulerede 
det for mere end et halvt århundrede 
siden, reel bevidsthed, som er skabt, 
udviklet og indlejret i folkets historie, 
styrke og værdisystem.  

For at skabe og opretholde en fælles be-
vidsthed, som giver kollektiv styrke, skal 
vi revidere vore undervisningsplaner. 
Folket i de forskellige grupper, forældre, 
ungdom, arbejdere osv. skal involveres i 
at beslutte undervisningsplanerne, og 
hvem de skal fremlægges af. Kvalitets-
undervisning er ikke en markedsfunktion.  

For eksempel undervises der ikke i alle 
nødvendige færdigheder til at udvikle fø-
devareproduktion, økologisk landbrug, 
økologisk mad osv. Industrielt landbrug 
er ikke det rigtige for os.  Der er brug for 
at huske, at Palæstina på et tidspunkt i sin 
historie var regionens spisekammer. 

Palæstinenserne kan ikke fortsætte med at 
tillade Israel og dets besættelses-struktur 
at opretholde dets kontrol af Palæstinas 
mest frugtbare landbrugsjord.  

De palæstinensiske universiteter produce-
rer tusinder af kandidater hvert år med 
nye slags eksaminer, men med mindre og 
mindre kvalitet og uden jobpotentiale. 
Det kapitalistiske marked bør ikke være 
den afgørende faktor til at bestemme, 

hvilke færdigheder, der er brug for.  

Palæstinenserne skal genopbygge sine 
egne iboende ressourcer, som de gjorde 
så beundringsværdigt i den første Intifada. 
Disse blev ikke sat i gang af eksterne or-
ganer og donorer, men af folket selv, for-
di folket identificerede sig med samfun-
dets behov, troede på egen iboende kol-
lektive styrke. Derfor internaliserede pa-
læstinenserne forpligtelsen til at kæmpe 
mod besættelsesmagtens undertrykkelse 
og besluttede sig for at gøre en ende på 
den. Den samme undertrykkende besæt-
telsesmagt kontrollerer stadig palæstinen-
serne, endda mere ondartet gennem brug 
af nogle fra det palæstinensiske folk, dets 
såkaldte lederskab, dets politi, dets for-
retningsfolk etc. som underagenter for 
denne kontrol. 

Khalil Nakleh er antropolog og bosat i 

Ramallah på Vestbredden. Han har ar-

bejdet for de palæstinensiske selvstyre-

myndigheder og er forfatter til bogen 

Globalized Palestine (2012), en analyse 

af situationen i Palæstina efter Oslo-

aftalerne. Hans oplæg på konferen-

cen ”The Missing Peace – The Oslo Con-

ference on Palestine 20 Years after the 

Oslo Accords”, som blev afholdt i Oslo 

den 1. - 2. november, er oversat og resu-

meret af Dagmar Dinesen.  � 

 

  

 

 

Nykolonialisme - bosettinga Maale Adumim mellom Jerusalem og Jeriko 
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Uttalelse fra landsmøtet i Fagforbundet   
Fagforbundet krever at Palestina 
anerkjennes som stat.   

Fagforbundet mener at israelske myndig-
heter må bære ansvaret for konflikten 
mellom Israel og Palestina, og kjernen i 
konflikten er Israels ulovlige okkupasjon 
av palestinsk område, som påfører den 
palestinske befolkningen store lidelser.    

Fagforbundet vil jobbe for en selvstendig 
palestinsk stat med grenser fra 1967 og 
med alle de funksjoner som naturlig til-
faller en suveren stat. Det må fastsettes 
en tidsfrist og legges press på Israel for å 
få fortgang i saken.    

 

Landsmøtet i Fagforbundet vedtok denne 
uttalelsen med oppfordring om boikott av 
Israel på sitt landsmøte i oktober 2013. 

Fagforbundet vil arbeide for at norske 
myndigheter støtter palestinernes bestre-
belser for å bli fullverdig medlem av FN 

og bruk av FNs institusjoner for å legge 
press på 

Israels vedvarende blokade av Gaza, med 
strenge import
stengt sjølinje, samt forbudet mot inn
utreise, har medført store lidelser for b
folkningen og umuliggjort økonomisk u
vikling. Fagforbundet krever at blokaden 
a
på Vestbredden og Øst
opp av israelske bosettinger, muren og 
kontrollpunkter. Disse er til hinder for 
fredsforhandlinger.   

Norske myndigheter må forby import av 
varer fra de israelske bosettingene 
dustrisonene på Vestbredden. Et slikt 
forbud må inneholde et krav om dok
mentasjon om at israelske varer ikke er 
produsert på okkupert område. Fagfo
bundet mener at import av krigsmateriell 
fra Israel forbys. 

Norge bør kreve eksplisitt garanti for at
krigsmateriell som eksporteres til andre 
land ikke videreselges til Israel. Videre 

 

Hvordan feiring av eksamen i Gaza kan ende
 
De aller fleste ungdom synes det er hyg-
gelig å markere at enda en eksamen er 
unnagjort. Og hva er vel ikke bedre enn å 
gjøre det med gode venner?  

Av Anne-Berit Tuft,  
leder Ship to Gaza Ringerike 
 
Også i flyktningeleiren Jabalia i Gaza var 
det en ung gutt som gledet seg over at 
han hadde bestått, og på formiddagen 
torsdag 2. januar i år ville han og hans 
skolekamerater feire dette med en piknik. 
Utenfor leiren og i retning mot grense-
gjerdet, i nærheten av der noen palestins-
ke bønder arbeidet på åkrene, bredde de 
ut noen slitte tepper, tok fram det de had-
de funnet av mat og hadde det så mor-
somt som bare 16 år gamle gutter kan ha 
det. Latteren satt løst og fremtiden så lys 

ut for guttene, de hadde jo bestått eks
men.
 
En jeep dukker opp på den andre siden av 
grensegjerdet, omtrent 
der guttene har sin piknik. Og plutselig, 
det skytes fra jeepen, ikke varselskudd, 
men rett mot guttene. De flykter i panikk, 
en kule treffer den unge gutten Adnan 
Shehda Abu Khatar. Han blør kraftig fra 
skuddsåret i siden, men er i live.
fa
sjoner og får mange blodove
men det blir raskt klart at han må behan
les på et mer ve
Han blir så sendt med amb
grens

Der skjer det tr
å passere. Kr
isr

 

Uttalelse fra landsmøtet i Fagforbundet   
og bruk av FNs institusjoner for å legge 
press på Israel.   

Israels vedvarende blokade av Gaza, med 
strenge import- og eksportrestriksjoner, 
stengt sjølinje, samt forbudet mot inn- og 
utreise, har medført store lidelser for be-
folkningen og umuliggjort økonomisk ut-
vikling. Fagforbundet krever at blokaden 
av Gaza oppheves.  Palestinske områder 
på Vestbredden og Øst-Jerusalem splittes 
opp av israelske bosettinger, muren og 
kontrollpunkter. Disse er til hinder for 
fredsforhandlinger.    

Norske myndigheter må forby import av 
varer fra de israelske bosettingene og in-
dustrisonene på Vestbredden. Et slikt 
forbud må inneholde et krav om doku-
mentasjon om at israelske varer ikke er 
produsert på okkupert område. Fagfor-
bundet mener at import av krigsmateriell 
fra Israel forbys.  

Norge bør kreve eksplisitt garanti for at 
krigsmateriell som eksporteres til andre 
land ikke videreselges til Israel. Videre 

må statens pensjonsfond utland trekke 
seg ut av alle selskap som bidrar til o
kupasjon. Bidra til at Norge går inn for å 
ekskludere Israel fra OECD hvis Israel 
ikke skiller
sjonsøkonomien. 

  

Sodastream er en av bedriftene som 
tjener på okkupasjonen
 
Fagforbundet ønsker at all forbindelse 
med bedrifter som tjener penger på okk
pasjonen, brytes. Det er viktig med i
formasjonsarbeid, slik at det f
kelt forbruker er lettere å velge bort pr
dukter fra selskaper som tjener penger på 
okkupasjonen.   

Fagforbundet vil arbeide for en intern
sjonal handelsboikott av Israel.

Hvordan feiring av eksamen i Gaza kan ende
ut for guttene, de hadde jo bestått eksa-
men. 
 
En jeep dukker opp på den andre siden av 
grensegjerdet, omtrent 400–500 meter fra 
der guttene har sin piknik. Og plutselig, 
det skytes fra jeepen, ikke varselskudd, 
men rett mot guttene. De flykter i panikk, 
en kule treffer den unge gutten Adnan 
Shehda Abu Khatar. Han blør kraftig fra 
skuddsåret i siden, men er i live. På Shi-
fa-sykehuset gjennomgår han flere opera-
sjoner og får mange blodoverføringer, 
men det blir raskt klart at han må behand-
les på et mer velutstyrt sykehus i Israel. 
Han blir så sendt med ambulanse mot 
grenseposten Erez. 

Der skjer det tragiske, ambulansen nektes 
å passere. Kravet er at han må over i en 
israelsk ambulanse. Helsepersonellet for-

søker å overt
grensevaktene, 
men fåfengt. Plu
selig forverres 
Adnans tilstand, 
blodtry
ker og det er klart 
at han ikke kan 
flyttes på. Den p
lestinske a
lansen r
til Shifa
huset. Der kan l
gene bare gjøre en ting 
dødsattest.

Slik endte Adnans feiring av den si
samen han tok. 

 

Anne-Berit Tuft 

Uttalelse fra landsmøtet i Fagforbundet    
må statens pensjonsfond utland trekke 
seg ut av alle selskap som bidrar til ok-
kupasjon. Bidra til at Norge går inn for å 
ekskludere Israel fra OECD hvis Israel 
ikke skiller sin egen økonomi fra okkupa-
sjonsøkonomien.  

 

Sodastream er en av bedriftene som  
tjener på okkupasjonen 

Fagforbundet ønsker at all forbindelse 
med bedrifter som tjener penger på okku-
pasjonen, brytes. Det er viktig med in-
formasjonsarbeid, slik at det for hver en-
kelt forbruker er lettere å velge bort pro-
dukter fra selskaper som tjener penger på 
okkupasjonen.    

Fagforbundet vil arbeide for en interna-
sjonal handelsboikott av Israel. � 

Hvordan feiring av eksamen i Gaza kan ende 

søker å overtale 
vaktene, 
fengt. Plut-

selig forverres 
Adnans tilstand, 

trykket syn-
ker og det er klart 
at han ikke kan 

tes på. Den pa-
lestinske ambu-

sen returnerer 
til Shifa-syke-
huset. Der kan le-
gene bare gjøre en ting – skrive ut en 

test. 

Slik endte Adnans feiring av den siste ek-
samen han tok. � 
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Israel – en rasistisk apartheidstat 
Staten Israel ble opprettet for å re-
alisere sionistbevegelsens mål om 
å samle all verdens jøder i en na-
sjonalstat, for å slippe jødeforføl-
gelsene og emansipasjonen i Eu-
ropa. Sionistbevegelsens mål var 
altså å realisere jødenes  
nasjonale rettigheter, en positiv 
frigjøringsideologi som i utgangs-
punktet ikke var rettet mot andre 
folk. Det var først i 1905 at sio-
nistbevegelsen bestemte seg  
for at jødenes hjemland skulle  
ligge i Palestina.    

Av Åse Ulvin 

Palestina var imidlertid ikke et folketomt 
område, og befolkningstettheten var om-
trent som i Norge i dag. Helt frem til 
1920-årene utgjorde jødene mindre enn 
10 % av befolkningen i Palestina. Sionis-
tenes strategi var å mobilisere maksimalt 
for jødisk innvandring til Palestina for å 
oppnå jødisk majoritet. Den ikke-jødiske 
befolkningen som bodde i landet var 
imidlertid ikke villig til å gi fra seg ver-
ken land eller selvbestemmelsesrett, og 
dette ble starten på konflikten som i 1948 
resulterte i etnisk rensing ved at mer enn 
500 palestinske landsbyer ble ødelagt, og 
mer enn 750 000 palestinere ble drevet på 
flukt. Etter seksdagerskrigen i 1967 flyk-
tet nye 380 000 palestinere fra Vestbred-
den. Mange av dem havnet i store flykt-
ningleirer i Gaza og på Vestbredden, 
samt i Jordan, Libanon og Syria. 

Med en massiv militær oppbygging og 
terrornettverk har Israel sørget for å slå 
ned enhver motstand fra palestinernes 

side, og har okkupert stadig mer land fra 
palestinerne. Påskudd om arabisk aggre-
sjon og terrorisme har blitt brukt gjennom 
hele perioden for å forklare og forsvare 
den sionistiske ekspansjonen, og all 
voldsbruk har blitt definert som selvfor-
svar. 

Den israelske lovgivningen har vært/er et 
viktig verktøy for å nå de sionistiske stra-
tegiske målene. Det er lover som gir au-
tomatisk statsborgerskap til alle jøder i 
verden som ønsker det, samtidig som pa-
lestinske flyktninger hindres fra å vende 
tilbake til sitt hjemland (tilbakevendel-
sesloven). Det er også lover som sikrer at 
størst mulig del av palestinsk jord skal 
komme i jødisk eie, og lover som sikrer 
den internasjonale sionistbevegelsen sta-
tus som «nasjonal institusjon» i staten Is-
rael med ansvar for å bygge ut landet for 
jødiske formål. Staten Israel ville ikke 
overleve som sionistisk stat dersom den 
ga avkall på sin institusjonelt diskrimine-
rende lovgivning.  

Den palestinske demografien anses som 
en trussel av de israelske myndighetene. 
Det er i den forbindelse interessant å 
trekke fram en uttalelse fra Benjamin Ne-
tanjahu fra januar 2007, hvor han kom-
menterte effekten av kutt i barnetrygden 
som rammet store barnefamilier hardt, 
særlig for den ultraortodokse jødiske fol-
kegruppen Haredi og de israelske palesti-
nerne. Talen hans ble gjengitt i de isra-
elske avisene Haaretz og Yedioth Ahro-
noth. I talen refererte Netanyahu til kut-
tene i barnetrygden, og uttalte at følgen 
av dette var to positive ting: 1. At flere 
fra folkegruppen Haradi kom i arbeid, og 
2. Den demografiske effekten i det ikke-
jødiske samfunnet med en dramatisk 
nedgang i fødselsraten.  

Det ville vært oppsiktsvekkende dersom 

en annen politiker i et nesten hvilket som 
helst annet land hadde uttalt noe lignende 
om en minoritetsgruppe. Men Netanya-
hus uttalelse skapte ingen protestbølger, 
selv om uttalelsen plasserer ham i grup-
pen av rasistiske demagoger.   

Mangelen på reaksjon er ikke overras-
kende, og føyer seg inn i rekken av unn-
latelsessynder som er begått mot palesti-
nerne av det internasjonale samfunn. Det 
er likevel grunn til å minne om at FNs 
generalforsamling i 1975 vedtok resolu-
sjon nr. 3379, hvor regimene i både Sør-
Afrika og Israel ble betegnet som rasist-

regimer. Resolusjonen ble avsluttet med 
følgende konklusjon: «Avgjør at sionisme 

er en form for rasisme og etnisk diskrimi-

nering.» 

Resolusjonen ble imidlertid senere truk-
ket tilbake etter stort press fra Israel og 
USA. Dette skjedde etter at Israel nektet 
å delta i fredsforhandlingene i Madrid i 
1991 hvis ikke den ble trukket tilbake. 
Resolusjonen er den eneste i sitt slag i 
FNs historie som har blitt trukket tilbake.   

Som nevnt innledningsvis var sionismen i 
utgangspunktet en positiv frigjøringsideo-
logi som ikke var rettet mot andre folk. 
Dette endret seg imidlertid i 1905 da sio-
nistbevegelsen besluttet at jødenes nasjo-
nalstat skulle ligge i Palestina. Fra dette 
tidspunktet må sionismen som ideologi – 
nemlig idéen om å opprette en nasjonal-
stat for all verdens jøder i Palestina – an-
ses rasistisk, fordi den innebærer en fore-
stilling om at jødenes rett til eget hjem-
land må gis forrang fremfor palestinernes 
rett til en egen nasjonalstat.  

Integrasjon/assimilasjon av den gjenvæ-
rende palestinske befolkningen i Israel 
har heller aldri vært aktuelt, fordi det 
ville være uforenlig med sionismens 
grunnidé om at Israel skal være et nasjo-
nalhjem for all verdens jøder.  Den insti-
tusjonelle diskrimineringen av de israels-
ke palestinerne, den bevisste fornektelsen 
av palestinernes rettigheter på de okku-
perte områdene og fornektelsen av de pa-
lestinske flyktningenes rett til å vende 
hjem, innebærer at Israel er en stat som 
styres etter apartheidprinsipper, og 
som både ideologisk og i praksis frem-
står som rasistisk. � 
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Tilbakeblikk – oppvekst på Gaza-stripen 
I Al-Rimal, et relativt fredelig 
strøk i hjertet av Gaza by, møtte 
jeg Ahmad Moqadma for å høre 
historier fra hans oppvekst. 

Av: Mee Bolann 
Foto: Magne Hagesæter 
 

Bureij flyktningleir 
Jeg, Ahmed Moqadma, ble født i 1991 i 
Bureij flyktningleir i nabolag nr. 9, og jeg 
kan ikke si at jeg husker noe før jeg var 4 
år. Etter dette har jeg mange minner: jeg 
tilbrakte mye tid med nabobarna. Vi lekte 
først og fremst leker i gatene rundt huset 
da vi var små barn. Gatene i leiren er 
smale, alt for liten plass til fotball, derfor 
spilte vi en form for håndball uten mål. 
Da vi ble eldre kunne vi spille mer or-
dentlig fotball fordi vi kunne dra til åpne 
områder som lå utenfor leirene. Vi lekte 
også gjemsel. En annen populær lek vi 
ofte gjorde var å leke ”jøder og arabere”. 
Da delte vi oss inn i to grupper og kastet 
steiner på hverandre. Alle guttene i nabo-
laget ville selvfølgelig aller helst være 
araberne. Som oftest bestemte vi dette 
med stein, saks og papir, ellers var det 
den sterkeste i gruppen som fikk be-
stemme først. 
  

UNRWA-skolen 
Jeg gikk på skolen nærme huset mitt der 
min mamma var lærer. Det var en 
UNRWA-skole. Jeg gikk i 1. klasse der 
to ganger. Den første gangen fordi jeg 

maste meg til det. Pappa og mamma job-
bet, og bestemor, som skulle passe oss 
barn, var trøtt for hun var jo gammel. Jeg 
kjedet meg mye og bestemte at jeg heller 
ville gå på skolen. Jeg likte meg veldig 
godt og fikk karakteren ”utmerket” som 
betyr at jeg oppnådde 90-100 % korrekt 
besvarelse på prøvene mine. Siden den 
tid var jeg glad i å studere og lære og slik 
fortsatte det frem til nå med unntak av ti-
den under og etter ”Operasjon Støpt bly”, 
men det er en annen historie.  
 

Drageflyging 
Om sommeren hadde vi barna en tradi-
sjon for å lage drager. Mine brødre og 
naboer ba meg hjelpe dem. Jeg tror jeg 
var den flinkeste til å lage dem. Kan hen-
de fordi jeg var mer hjemmekjær og glad 
i inneaktiviteter; mine brødre gjorde mer 
uteaktiviteter vekke fra hjemmet. Jeg 
husker et minne godt fra dragetiden: jeg 
hadde jobbet i en over en uke med dragen 
min for at den skulle være perfekt, og så 
på den første prøveturen ble den ødelagt 
fordi en av naboguttene kom i skade for å 
tråkke på den da vi skulle finne den i 
krattet hvor den landet. Fortvilelsen 
overmannet meg og jeg gråt hele veien 
hjem mens jeg kjeftet på han. På kvelden 
kom moren hans på besøk til foreldrene 
mine for å beklage hendelsen til meg og 
mine foreldre. Min mor ordnet krisen min 
den kvelden etter at jeg hadde lagt meg. 
Neste dag var dragen min ordnet og ven-
tet på kjøkkenbordet vårt like fin som før 
den ble tråkket på.  
 

Da jeg var barn lekte jeg med brødrene 
mine og ungene i nabolaget, men jeg har 
nok alltid vært roligere og glad i å være 
med mine foreldre. Husene i leiren er 
små, og det er nesten ingen avstand mel-
lom dem så naboens luft blir din luft og 
din luft blir naboens. Det er ofte klaustro-
fobisk. Alle barna, bortsett fra meg, els-
ket å komme seg ut av huset og ut til 
åpen luft for eksempel på stranden. Jeg 
var ikke like glad i dette som dem; jeg 
var gjerne hjemme, pratet med foreldrene 
mine, serverte gjester, så tv og lyttet til 
alle samtalene. Egentlig var jeg alltid 
nærmere de voksne enn de andre barna. 
Slik lærte mye og ble interesser i politikk, 
historie og sosiale problemer for det ble 
mye tid til å sitte med de voksne og lytte.  
 
Mine foreldre var alltid opptatt av at vi 
barn skulle bli uavhengige og ansvarlige 
og en del av dannelsen var å kunne være 
mobile; vi lærte tidlig å ta «service» (kol-
lektivtransport) alene. Mine kusiner turte 
ikke dra alene mellom leirene. Bakr var 
den første av oss som dro alene da gikk 
han i 3. klasse. Omar og jeg var i 4. klas-
se da vi dro alene første gang. Mine fette-
re gikk i 8. klasse da de dro alene for 
første gang. I den perioden dro jeg ofte til 
mine besteforeldre i Jabalia-leiren, og de 
siste tre årene vi bodde i leiren organiser-
te jeg og mine brødre ansvar for å følge 
andre, yngre barn til sine reisemål. 
 
Leirfolk og byfolk 
24. august 2003 flyttet vi til Gaza by. Jeg 
hadde fullførte barneskolen. Min far tok 
oss på ferie ved havet for å lære oss å 
svømme. Brødrene mine og jeg ble veldig 
gode å svømme. Bakr var best. Han og 
Omar er 1 år yngre enn meg og tvillinger 
(to-eggede). Vi kom hjem igjen en uke 
før skolen begynte. Da ble det store end-
ringer i livet mitt for jeg begynte på Zei-
toun skole i Gaza, og barna der hadde en 
annerledes kultur enn i leiren. De var by-
barn, mens jeg er fra leiren og familien 
min er fra landsbyen Beit Daras. Det var 
veldig vanskelig å bli kjent. I 3 uker var 
jeg stille og pratet kun med en annen gutt 
som også var fra leiren. Jeg tror at byfol-
kene er ensomme – de bryr seg mest om 
seg selv. I leiren har vi alle et sterkt nett-
verk; naboene besøker deg og du besøker 
dem. Her i byen har alle hver sin leilighet 
som de stenger igjen. Det var en vanske-
lig overgang for alle i familien, og det tok 
tid før vi ble en del av byen. Det var også 
mer bråk her, flere biler. Den tiden var 
det vanskelig for meg å studere og jeg 
fikk dårligere karakterer. Dette var en 

 

Barn utenfor UNWRA-skolen i Bureiji 
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vanskelig tid for meg, mine brødre og 
mine foreldre.  
 
Svømmekonkurranser 
Etter denne innledende fasen begynte vi å 
bli bedre kjent med naboer og andre i 
distriktet Al-Remal, og sommeren 2004 
brukte jeg og brødrene mine på å svøm-
me. Fra seks til ti om morgenen svømte 
vi. Bakr gikk til sjøen både om morgenen 
og kvelden. Derfor ble han mye raskere 
enn meg. På slutten av sommeren var vi 
med i to konkurranser. Vi var de yngste 
ungdommene. Vi kom ikke i finalen, men 
vi gjorde det bra i kvaliken. Året etter 
2005 fikk Bakr to gullmedaljer og en sølv. 
Jeg fikk en bronse. Da deltok folk fra 
hele Gaza-stripen. Omar deltok ikke i 
konkurranse. Han gjør svømming kun for 
seg selv; han er ikke så rask som oss. 
 

 
 
 

Barn ved beachcamp 
 
Skoleparlamentet 
På skolen fant jeg meg bedre til rette og 
fikk bedre karakterer. Jeg ble nesten valgt 
inn i skoleparlamentet men manglet tre 
stemmer. Året etter kom jeg inn i styret 
med 3. mest stemmer. Da arbeidet vi med 
å bedre velferden: vi organisere kommu-
nale søppelkontainer utenfor skolen slik 
at søppelet kunne samles og tas bort. Vi 
hadde også kontakt med Vann- og sani-
tærdepartementet slik at vi fikk rent drik-
drikkevannet og vi hadde en god dialog 
med rektor. Det var en viktig og god tid 
for meg for viktige mennesker hørte på 
oss og gjorde slik som vi ba om.  
 
Rampestreker 
På Zeitoun skole kjente jeg alle lærere 
og de kjente meg godt på grunn av tiden 
jeg satt i skoleparlamentet. Lærerne kom 
ofte og klagde over Bakr sine rampestre-
ker og ba meg fortelle historiene videre 
til far. Dette irriterte brødre mine fordi 
jeg gav rapport hjemme. Bakr rampet 
seg mer enn Omar så det var som oftest 
han det gjaldt. Han tullet med andre ele-
ver og fikk også lave karakterer. Når 
Bakr fikk 80% klødde lærerne seg i ho-
det og undret på hvorfor. Han og Omar 
ble ofte sammenliknet med meg. Det ir-

riterte dem. Vi kunne likevel dele aktivi-
teter; sommeren 2005 arbeidet vi tre på et 
slakteri hvor vi slaktet høns. Foreldrene 
våre sendte oss ikke i arbeid for å tjene 
penger, men for å lære å ta ansvar og vite 
hvordan livet er. Siden arbeidet vi hver 
sommer. 
 
Interne kamper  
2006 var første gangen jeg tok nasjonale 
eksamener ved UNRWA. Det var et tøft 
år med mye hardt arbeid og vanskelig 
pensum. På eksamensdagene var vi kun 
20 personer i hvert rom for å sikre at ing-
en jukset. Jeg trengte ikke jukse for jeg 
hadde studert mye; jeg fikk den høyeste 
karakteren (98,1) på alle skolene på Gaza 
stripen. Det var dessuten valgår og mye 
action. Fatah slåss mot Hamas og visa 
versa. Vi så folk slåss på gata og utenfor 
skolen. 
 
Blokaden starter 
Vi er fremdeles i 2006, og jeg begynte på 
videregående i en offentlig skole for spe-
sielt begavet ungdom. Skolen har kun 3 
klasser totalt med 20-25 elever. Alle var 
smarte, arbeidsomme og snittet var høyt. 
Dette året var starten på blokaden, og det 
var ingen lønn for lærerne da alle penge-
ne fra Europa og USA blir stoppet i kjøl-
vannet av valget. Jeg fortsatte å gå på 
skolen i 2 uker men så aldri læreren som 
var hjemme i streik. Staten lovet å gi dem 
deler av lønnen, og lærerne kom tilbake 
på jobb.  
 
På slutten av det 2006 var kampene mel-
lom Fatah og Hamas økende og mer fre-
kvente. I mars 2007 inngikk Fatah og 

Hamas en avtale. Freden mellom dem 
varte til mai. Denne tiden var rolig og vi 
kunne gå utendørs uten å se kamper. I 
mai begynte kampene igjen. De varte i 3 
dager og så var det plutselig stopp. Så 
begynte det igjen mot slutten av mai sam-
tidig med at jeg skulle ha eksamen.  
 
En gang jeg tok en service-drosje til sko-
len var det skuddvekslinger over bilen. 
Jeg kom frem til skolen, men der var det 
ingen lærer og få elever. Urolighetene 
påvirket selvfølgelig livet mitt og også 
karakterene mine. Vi kunne merke vol-
den på kroppen, og det var vanskelig å 
studere. 14. juni i 2007 (i 10. klasse) gikk 
Fatah-medlemmer opp alle trappene i 
bygningen vår og skjøt inn døren i leilig-
heten vår.  
 
De ville antakelig innta en plass med 
oversikt. Heldigvis var vi ikke hjemme. I 
den perioden bodde vi hos bestemor i Ja-
balia. Der var det tryggere.  
 
5. juli gikk det israelske militæret inn i 
Bureij. De ødela infrastruktur inkludert 
deler av gården vår i tillegg til at de drep-
te tre ungdommer. Disse tre vokste jeg 
opp med. De var venner av meg. De var 
ett år eldre enn meg. Dette var mer enn 
vanskelig for meg, men livet måtte fort-
sette. Etter ferien begynte studiene igjen, 
og jeg fikk stipend på Amideast. Der stu-
derte jeg i 2 år og slik lærte jeg meg eng-
elsk. 
 
Etter lengre tids prøving og feiling klarte 

Ahmad å komme seg ut gjennom grensen 

til Egypt der han nå studerer medisin. � 

 
 

Bureiji 
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Gaza-debatten: 

Klarer vi å stoppe MIFFs muddervulkan? 
Forsøk på å informere i papiravi-
ser eller på nettet om Israels bruta-
le og folkerettsstridige politikk 
overfor palestinerne, blir nokså 
systematisk møtt med den kjente 
muddervulkan-teknikken: Spy ut 
masse ord som ikke har noe som 
helst med en saklig debatt å gjøre, 
slik at poengene blir tåkelagt i en 
sky av desinformasjon og ensidige 
påstander. 
 
Av Torstein Dahle,  
leder Ship to Gaza 
 
Det overordnede argumentet som skal 
rettferdiggjøre alle overgrepene, er at Is-
rael må gjøre det for å ivareta sine inn-
byggeres sikkerhet og trygge dem mot 
terrorisme og rakettangrep. Dessuten at 
Israel egentlig har hevdvunnen rett på de 
aktuelle landområdene, basert på religiø-
se skrifter. 
 
Spesielt sikkerhetsargumentet gjør inn-
trykk på mange i Norge. Men når det 
gjelder Israels kvelertak på Gaza, er det 
lett for alle å se at viktige deler av de is-
raelske tiltakene umulig kan ha noen sik-
kerhetsmessig funksjon – ikke en gang i 
teorien. 
 
Det gjelder angrepene på fiskerne. Stadig 
kommer det nye meldinger om hvordan 
israelsk marine angriper dem, ødelegger 
utstyr og konfiskerer de kostbare fiskebå-
tene.   Dette framgår bl.a. av de ukentli-
ge, informative rapporter fra FN-
organisasjonen OCHAoPt (som er forkor-
telse for det svært lange og klumpete 

navnet UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs’ office in the occu-
pied Palestinian territory).  
 
Og det gjelder den nesten totale israelske 
blokaden av eksport fra Gaza til andre 
land. 
  
Sammen med de andre deltakerne i den 
internasjonale Freedom Flotilla Coalition 
har vi i Ship to Gaza nå konsentrert oss 
om prosjektet Gaza’s Ark, som nettopp 
setter søkelyset på at Israel blokkerer mu-
lighetene for å seile ut fra Gaza, og gene-
relt blokkerer alle muligheter for å produ-
sere for eksport. Som Dror Feiler i svens-
ke Ship to Gaza så treffende uttrykte det: 
«De har kommet med grunnløse insinua-
sjoner om at båtene som prøvde å komme 
inn til Gaza, kanskje kunne smugle med 
seg våpen inn. Men nå skal vi altså seile 
ut fra Gaza. Så hvis de fortsetter å påstå 
at vi kanskje smugler våpen, så er det i så 
fall å frakte våpen bort fra Gaza. Det må 
jo Israel bare være glad for!» 
 
Det er rett og slett umulig å argumentere 
med hensynet til israelernes sikkerhet når 
Israel blokkerer eksport og utseiling fra 
Gaza.  
 
Parallelt med arbeidet med Gaza’s Ark 
har folk fra Freedom Flotilla Coalition 
også i økende grad drevet solidaritetsar-
beid overfor Gazas fiskere. Spesielt har 
den italienske organisasjonen vært aktiv i 
dette arbeidet, men også koalisjonen som 
helhet engasjerer seg nå stadig mer i det-
te. Det er en sak for fiskere over hele 
verden at Israel med alle midler tvinger 
fiskerne i Gaza til å begrense fisket til det 
de kan få tatt opp tett inn til stranden. De 

områdene som i uminnelige tider har vært 
livsgrunnlaget for Gazas fiskere, ligger 
mer enn 10 nautiske mil fra land. Når Is-
rael har satt 6 nautiske mil som maksimal 
ytre grense, og ofte angriper også langt 
innenfor den grensen, har det ødelagt det 
aller meste av fiskerinæringen i Gaza.   
 
Også når det gjelder angrepene på Gazas 
fiskere er det umulig å argumentere med 
hensynet til israelernes sikkerhet.  
 
Når vi har kjørt fram disse argumentene i 
det siste, ser det ut til at folk fra organisa-
sjonen med det misvisende navnet Med 
Israel For Fred (MIFF) har problemer 
med å finne på noe å si. Når de har be-
grunnet Israels blokade av forsyningen av 
varer inn til Gaza, har de prøvd å fram-
stille det som at det dreier seg om en vå-
penembargo, og at Israel slipper inn alt 
som Gazas innbyggere trenger – og mer 
til. Det er jo blank løgn, men for folk som 
ikke kjenner fakta, kan det fortone seg 
som noenlunde rimelig argumentasjon. 
 
Å få angrepene på fiskerne og blokaden 
av vareeksporten til å framstå som rime-
lig, er atskillig vanskeligere. 10. januar 
fikk vi inn i Bergens Tidendes papiravis 
og nettavis en artikkel som tok utgangs-
punkt i disse forholdene. Oppsiktsvek-
kende nok var det i flere dager helt taust. 
Deretter er det en enkelt person som har 
prøvd seg med muddervulkan-teknikken. 
Men det blir liksom litt for påfallende og 
litt for lett å avsløre når han skriver om 
alt annet, og ikke med ett ord klarer å si 
noe om hvordan vareeksport og fredelig 
fiske utenfor Gazas kyst skal true israe-
lernes sikkerhet.  
 
I Ship akter to Gaza vi å forfølge dette 
videre, i håp om at argumentasjonen vår 
kan være egnet til å åpne øynene på dem 
som fortsatt måtte tro at Israel bare er ute 
etter å ivareta rimelige sikkerhetsmessige 
hensyn. Og vi tror at arbeidet vårt med 
Gaza’s Ark og solidaritetsarbeid med Ga-
zas fiskere kan gi styrke til denne argu-
mentasjonen. 
 
Kronikken som Bergens Tidende tok inn 
i en litt forkortet form, er trykt på neste 
side her i «Fritt Palestina». �  
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Katastrofen i Gaza krever handling nå! 
Nå må presset øke på verdens re-
gjeringer: De kan ikke lenger sitte 
passivt og se på hvordan forholde-
ne utvikler seg for Gazas nær 1,8 
millioner innbyggere, mer enn 
halvparten barn. En situasjon som 
allerede på forhånd var kritisk, er 
nå blitt drastisk forverret.  
 
Av Torstein Dahle, 
leder Ship to Gaza 
 
De kraftige stormene med store nedbør-
mengder midt i desember førte til svære 
oversvømmelser av vann og kloakk, fordi 
vann- og kloakksystemet allerede på for-
hånd hadde brutt mer eller mindre sam-
men. Strømforsyningen er ute av drift det 
meste av døgnet. Helsesituasjonen er kri-
tisk både for barn og voksne. 
 
Det er Israels beleiring av Gaza som er 
hovedårsaken til den dramatiske utvik-
lingen, fordi Israel har opprettholdt et helt 
ødeleggende kvelertak på Gazas befolk-
ning. Det fortsetter Israel nådeløst med, 
inntil det internasjonale presset blir for 
stort. 
 
Gazastripen ligger langs Middelhavet. 
Med havet rett ut, burde fiske og sjøfart 
blomstre. Men den lange kyststripen hol-
des sperret av israelsk marine. Fiskerne 
blir beskutt og båtene deres blir konfis-
kert hvis de fisker utenfor en smal stripe 
langs stranden. Israels påstand om at det 
er hensynet til den israelske befolkning-
ens sikkerhet som styrer Israels politikk 
overfor Gaza, faller på sin egen urimelig-
het. Hvordan kan det true Israels sikker-
het at en fiskerbefolkning som har fisket 
utenfor kysten sin i uminnelige tider, skal 
få fortsette med det?  
 
Hvorfor er det nødvendig for Israel å 
blokkere all utsending av varer fra Gaza? 
Hvorfor kan ikke folk i Gaza få produsere 
varer som kan selges til andre land? 
Hvorfor kan ikke bøndene få drive sitt 
jordbruk og sine drivhus og opprettholde 
sin tradisjonsrike eksport av varer? Hvor-
dan kan det true Israels sikkerhet?  
 
Israel driver en ødeleggende blokade av 
Gaza når det gjelder tilførsel av varer inn 
til Gaza, men få er oppmerksom på at Is-
rael driver en enda mer omfattende og ef-
fektiv blokade av utførselen ut fra Gaza. 
Ifølge FN-organet OCHA slipper gjen-
nomsnittlig et par lastebillass per dag ut 
fra Gaza, mot gjennomsnittlig 34 per dag 

før Israel iverksatte sin intensiverte blo-
kade i juni 2007. Det som slipper ut, har 
ofte blitt forsinket så mye at varene er 
blitt bedervet eller har sterkt svekket kva-
litet. 
 
Angrepene på fiskerne og bøndene og 
blokaden av eksport er umulig å begrun-
ne med hensynet til israelske borgeres 
sikkerhet. Disse tiltakene viser at det ikke 
er slike hensyn som styrer Israels politikk 
overfor Gaza. Når man forstår at sikker-
hetsargumentet er falskt, forstår man også 
bedre hvorfor Israel driver en beinhard 
blokade av innførsel til Gaza. De påstår 
at de teller innholdet av kalorier i de va-
rene som de slipper inn, slik at de skal 
sikre at folk i Gaza ikke sulter i hjel. Men 
også denne påstanden røper at målet er å 
umyndiggjøre Gazas befolkning, sikre at 
de ikke skal kunne leve av eget arbeid og 
bygge sitt eget samfunn.   
 
Derfor hindrer de at Gaza får rør og se-
ment som kan reparere utbombede vann- 
og kloakkanlegg. Derfor har de presset 
folk i Gaza til å lage smuglertunneler til 
Egypt for å få inn de varene de må ha.  
Denne uverdige og farlige «tunneløko-
nomien» er blitt Gaza-innbyggernes livs-
linje. Nå har Egypts militærregime kuttet 
også den muligheten, ved å stenge så 
godt som alle tunnelene. 
  
Israels kvelertak på Gaza står i skarp kon-
flikt med folkerettens krav til hvordan en 

okkupant skal opptre overfor sivilbefolk-
ningen i et okkupert område. Selv om Is-
rael har full kontroll og fullstendig blok-
kerer hele kysten, har full kontroll og ak-
tivt overvåker luftrommet, har stadige 
militære operasjoner inn i Gaza, og effek-
tivt blokkerer nesten all ferdsel over Ga-
zas grenser, så hevder Israel at det ikke er 
okkupant. I så fall: Med hvilken rett hind-
rer en ikke-okkupant et annet lands fiske-
re i å fiske utenfor sin egen kyst? Med 
hvilken rett skyter de på fiskerne og kon-
fiskerer båtene deres? Med hvilken rett 
hindrer de et annet lands fartøyer i å få 
frakte varer ut fra det andre landets kyst? 
 
Uansett hva man måtte mene om de loka-
le myndighetene i Gaza, så finnes det 
ikke fnugg av folkerettslig dekning for 
den omfattende og umenneskelige kollek-
tive avstraffelsen som Gazas 1,8 millio-
ner barn og voksne nå er ofre for. Da da-
værende utenriksminister Espen Barth 
Eide besøkte Gaza 27. august i år, snak-
ket han med fiskere som etter Oslo-
avtalen skulle ha fått fiske 20 nautiske 
mil ut fra stranden i Gaza, men som nå 
bare får fiske tre nautiske mil ut. Han på-
pekte også et svært viktig faktum: «Selv 
om folk i Gaza skulle klare å produsere 
noen varer, så får de ikke eksportert dem 
ut. Og de varene som kommer inn, er få 
og dyre». Hans konklusjon var at Gaza 
var som et fengsel for dem som bor der.  
� 

 

 

Gazas ark blir malt 
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Save the Childrens rapport «Gaza’s 
Children – Falling Behind» fra juni 2012 
er rystende lesning. Situasjonen nå er 
mye verre enn da den ble skrevet. FN-
rapporten «Gaza 2020 – a liveable pla-
ce?» påpeker at de elendige vann- og klo-
akkforholdene ødelegger grunnvannet. 
Hvis ikke kraftige tiltak iverksettes sna-
rest, vil grunnvannet bli ødelagt. Det vil 
kunne gjøre Gaza ulevelig for lang tid 
framover, og det vil kunne ta opp mot 
hundre år å få normalisert det igjen.  
 

Når et så sårbart samfunn rammes av eks-
tremvær med svære oversvømmelser, og 
skader og mangel på drivstoff stopper 
den delen av vann- og avløpssystemet 
som tross alt har fungert, er katastrofen et 
faktum.   
 
Vanlig, elementær medmenneskelighet 
tilsier at også norske myndigheter, uav-
hengig av politisk farge, må engasjere seg 
for å få presset fram en stans i den øde-
leggende og folkerettsstridige beleiringen 
av Gaza.  Det er nødvendig å følge den 

oppfordringen som 50 internasjonale hu-
manitære organisasjoner og FN-organer, 
deriblant Kirkens Nødhjelp, den norske 
Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp, 
samlet seg om 14. juni 2012: «I mer enn 
fem år har mer enn 1,6 millioner men-
nesker i Gaza vært underlagt en folke-
rettsstridig blokade. Mer enn halvparten 
av befolkningen er barn. Vi undertegnede 
sier med én stemme: Opphev blokaden 
nå!». � 
 

 
 
 

Framdrift som planlagt på Gaza’s Ark 
Arbeidet med Gaza’s Ark går trutt 
og jevnt framover, på tross av de 
særdeles vanskelige forholdene i 
Gaza.  
 
Palestinerne som er hyret inn for å jobbe 
med ombyggingen fra fiskebåt til laste-
båt, har vist stor innsatsvilje for å få gjort 
arbeidet, og de har vist en imponerende 
oppfinnsomhet for å få tak i de materiale-
ne og det utstyret som trengs. Planen om 
å seile ut fra Gaza i løpet av våren 2014, 
ser dermed ut til å holde. 
 
I desember ble båten tatt opp av vannet 
og satt i «tørrdokk», for å foreta nødven-
dig behandling av skroget, og for å få 

fullført arbeidet på propell og ror. I siste 
del av januar skal båten igjen settes på 
vannet. Deretter skal siste del av arbeidet 
med skrog og overbygg utføres, laste-
rommene skal bygges ferdig, og en del 
elektromekanisk arbeid skal gjøres. 
 
Fortsatt trengs det mer penger for å finan-
siere den siste delen av jobben. Derfor 
oppfordrer vi fortsatt til å kjøpe symbols-
ke aksjer i båten (se www.shiptogaza.no).  
 
Og det er viktig at vi får folk og organisa-
sjoner til å kjøpe palestinske varer som 
båten skal ta med seg ut fra Gaza (se 
www.gazaark.org/products og 
 www.shiptogaza.no). 

 
Med de forholdene som nå er i Gaza, er 
det nesten ikke til å tro at dette prosjektet 
nå nærmer seg fullføring. At folk i mange 
land kjøper aksjer og varer, vil bidra til å 
skape størst mulig oppmerksomhet når 
båten skal legge ut fra Gaza. Uansett 
hvordan det går, vil prosjektet ha kommet 
folk i Gaza til gode ved at pengene er 
blitt brukt til å kjøpe arbeidskraft og varer 
der. Men selve det å utfordre Israels blo-
kade innenfra på denne måten, er selvsagt 
hovedsaken. Det blir en spennende vår! 
� 
  

Båten løftes opp på 
stranda 
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Flere turer til Palestina i 2014 

Det er stadig større interesse for å være med på Palestinakomi-
teens studie- og solidaritetsturer til de palestinske områdene  

på Vestbredden. Palestinakomiteen vil derfor i 2014 øke  
antall turer som går over 12 dager med rundreise til alle de pales-

tinske byene på Vestbredden pluss Jaffa og Dødehavet. 
 

Her er oversikt over turene i 2014: 

8. til 19.3. Turen er fulltegnet. 

29.3. til 8.4. Reiseleder Peter M. Johansen,  
journalist i Klassekampen. 

 

Denne turen fokuserer mer på møte med palestinske politikere. 

Pris kr 13 700,- enkeltromstillegg kr.1 800,- 

21.6. til 2.7. Reiseleder fra Palestinakomiteen. 

Pris 13 700,- enkeltromstillegg kr 1800,- 

 

11.10. til 26.10. Reiseleder fra Palestinakomiteen. 
Denne turen inkluderer reise til Petra og Wadi Rum i Jordan. 

De som bare vil delta i Palestina, reiser hjem 21.10. 
Pris inkludert Jordan kr 17 150,- enkeltromtillegg kr 2 365,- 

Bare Palestina kr 13 700,- enkeltromtillegg kr 1 800,- 
2.-12. november. Reiseleder Peter M. Johansen. 

Pris kr 13 700,- enkeltromstillegg kr 1 800,-  
 
 

       
 

 Ungdom har muligheten til å søke reisestøtte. Kontakt oss for informasjon. 
 

Turene fylles raskt opp, så vær tidlig ute med påmelding om du vil reise i 2014! 

 

Spørsmål og påmelding til: 
Eldbjørg Holte, telefon 48 21 22 14 eller epost eldbjorgholte@gmail.com 

 

Turene har med reiseleder fra Palestinakomiteen og bruker lokal turoperatør 
og lokale guider. 
Norsk turoperatør er Al Quds Reiser AS som er medlem av Reisegarantifondet. 
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Trine Eklund 

Palestinsk barneskole søker norsk vennskapsskole 
Hope Flowers School i Betlehem 
er en privat skole som bla. henter 
barn fra Flyktningeleirene for at 
disse skal få et godt skoletilbud; 
komme ut av leirområdene for å få 
en god start i livet. 

Av Trine Eklund 

Skolen ble opprettet i 1984 av Hussein 
Ibrahim Issa som hadde vært sosialarbei-
der på UNRWRA skolen i leiren der han 
selv bodde og hvor hans kone - som nå er 
daglig leder av HFS - jobbet som lærer. 
Hussein døde i 2000, og sønnene har tatt 
over det økonomiske ansvar, men strir 
med nok donasjoner for å få hjulene til å 
gå rundt. 

Skolen – en 5 etasjes bygning - ligger 
vakkert til med utsikt til de ørkenfargede 
åssidene som er så vanlig i Palestina. Nå 
bygges en 8 meter høy mur som vil dele 
HFS fra Settlementene oppe på åsryggen, 
og dermed ødelegge dette vakre landska-
pet. Skolen har i mange år hatt trussel om 
rivning hengende over hode, og papirene 
ligger nå i rettsapparatet. Flere hus i da-
len ble ryddet av veien i fjor og forfjor, 
slik at området mellom Muren og skolen 
ligger øde. 

Man blir møtt av strålende glade barn i 

det en kommer inn. «Whats your name?» 
spør alle, og stimler omkring deg i ren 
nysgjerrighet og glede.  Vennlige kvinne-
lige lærere holder en mild kustus, og alle 
de små vet hvor de hører hjemme og fin-
ner sine plasser i klasserommet, på leke-
plassen for morgenens gym- og fotball-
time eller i barnehagen. De to barnehage-
rommene er en fryd av pedagogisk krea-
tivitet. Små, men godt og riktig utstyrt, 
og med masse lekeplass ute. Skolen har 
en stor lekeplass og fotballbane hvor ak-
tiviteten er i full gang av både jenter og 
gutter. Ingen forskjell hverken i klesdrakt 
eller aktiviteter. Likestilling og likeverd 
er ett av hovedkriteriene i oppdragelsen. 
Skolen har også dyr – pt 4 geiter – og 
grønnsaks hage. Før høstet de grønnsaker 
til et varmt måltid pr dag, men dessverre 
rekker ikke pengene til dette lenger. Sko-
len har plass til 420 elever, men pga. 
mindre støttebeløp fra internasjonale in-
stitusjoner i flere land, så er elevantallet 
redusert til 300. 

En av grunnene til at far Hussein bygget 
og satt i gang med en privat skole, var de 
store klassene i den offentlige skolen med 
opptil 60 elever i hver klasse, og mange-
len på oppfølging av elevene som har 
traumer. Derfor er klassene på HFS på 
max 25 elever og hele 3 etasje i bygning-
en er egnet til sosiale støttetiltak for barn 
som trenger ekstra oppfølging. Både psy-
kolog og sosialarbeider er ansatt og jeg 

hadde anledning til 
å følge dem i deres 
arbeid. Det var im-
ponerende å se med 
de små midlene de 
har til rådighet og 
jobben de gjør sam-
men med sin 6 and-
re lærere/frivillige. 
Skolen regner med 
at 30 % av barna trenger spesiell opp-
merksomhet i klassen, mens hvert 4 barn 
– 25 % - trenger ekstra hjelp i spesial-
klasse, spesielt med konsentrasjon og 
finmotorikk. Puslespill er populært!  

Alle ansatte går på minimum lønn, men 
arbeidsmiljøet er godt, de har en jobb 
som kan kombineres med familie og barn 
i og med at arbeidstiden er 8 – 1330, og 
jobben er særs givende. Daglig leder 
Hind Issa -–65 år gammel, jobber gratis. 
Hennes 4 sønner som alle sitter godt i det, 
hjelper til økonomisk og betaler store 
summer ut av egne lommer for fortsatt å 
drive foreldrenes arbeid med å få leirbar-
na ut av det pressete livet de lever og gi 
dem en god start. 70 av 300 barn slipper å 
betale skolepenger som for oss støttespil-
lere er 400 euro eller 500 dollars pr år. 
De fine skoleuniformene - mørkeblå buk-
se/jakke med skolens emblem på - gjør at 
du ikke kan se hvem som kommer fra 
vanlige (rike) familier eller fra flyktning-
leirene. Skolen er også lagt til rette for 

rullestolbrukere. 

Ibrahim – ca 45 år som nå er ansvarlig 
for den økonomiske delen og snakker 
godt engelsk, ønsker seg sterkt en 
Vennskap skole i Norge. Han har fle-
re ganger vært på veg til Norge, men i 
Palestina oppstår det oftest forhind-
ringer, selv om du har pass så du kan 
reise fra Ben Gurion flyplass i Tel 
Aviv. 

Personlig er jeg blitt veldig glad i mor 
Hind, Ibrahim og alle barna på Hope 
Flowers School, og tar gjerne imot fo-
respørsler. Skriv til meg:  
t-eklun@online.no hvis du er interes-
sert i å få mer informasjon. �  
  

 

Glade barn – ingen forskjell på 
jenter og gutter hverken i kles-
drakt, lek eller sport. Likestilling 
og likeverd er viktige verdier for 
skolen. 
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Barnehagene i Gaza 
Utdrag fra evalueringsrapport 
(2010) ved Said Abu Jalala. 

Bakgrunn: Palestinian Early Childhood 
Education Programme ble opprettet i 
Gaza i 1993. Organisasjonen har ansvaret 
for administrasjon og drift av 13 barne-
hager. Ved hjelp av økonomisk støtte fra 
NORAD og andre givere påtok Kveker-
hjelp seg rollen som hoveddonor.  
 
Etter hvert som situa-
sjonen på Gaza-
stripen forverret seg, 
ble det tydelig at bar-
na fikk psykiske 
problemer på grunn 
av konflikter, fattig-
dom og nød. Gaza 
Community Mental 
Health Programme 
(GCMHP) fikk i 
2006 i oppdrag å lære 
opp lærerpersonalet i 
å hjelpe barna til å 
takle traumer og 
angst. 

 
Kvekerhjelps hovedmål for barnehagene i 
Gaza har i alle disse årene vært å styrke 
lokalsamfunnet ved å hjelpe barna i 
flyktningleirene å utvikle seg til sunne 
mennesker.  

 
I barnehagene kan barna leke og lære i 
fredelige omgivelser, og lærerne har fått 
relevant opplæring i å takle barnas vans-
keligheter. 

 

Typiske tegn på hva PECEP oppnår:  
 

- Barna utviklet positiv selvfølelse  
- Barna viste respektfull og ansvarlig 

oppførsel overfor andre  
- Barna var høflige og snille  
- Mer enn 90 prosent av mødrene for-

talte at de hadde fått et bedre forhold 
til barna, de forsto at det var viktige-

re å forstå hva som var barnas behov 
i stedet for å kjefte og slå dem.  

- Foreldrene ble mer involvert i barnas 
utvikling  

- Barna utviklet vennskap med jevn-
aldrende og med familiene sine  

 
Råd til oppfølging:  
 
- Barnehagene bør opprettholde terapi-

rommene der barna gjennom lek kan 
lære å takle sine problemer  

- Tegning og kreativ lek er viktige me-
toder  

- Åpne dager og turer bidrar til å styr-
ke barna psykisk og fysisk  

- Å legge vekt på barnehagenes miljø 
både fysisk og sosialt bidrar til å 
styrke barna.  

 
Lærerne og skolelederne sier seg svært 
fornøyd med atmosfæren i barnehagene 
og med den opplæringen de ansatte har 
fått. Kursene har hjulpet lærerne til å 
identifisere og behandle barnas proble-
mer og har på den måten bidratt til et 
bedre klima for alle. � 

  

 

PECEP trenger fortsatt støtte for 
å kunne gjøre den jobben de 
gjør! Ønsker du å være med og 
støtte arbeidet? Send et bidrag til 
Kvekerhjelp, konto 1254 20 
08081, og merk innbetalingen 
med ”PECEP”. 

  

Aktivitetsdag i regi av Gaza Community Mental Health                     Tidligere daglig leder i Kvekerhjelp, Penny Heymans 
Programme. Foto: GCMHP                                                                sammen med lærere i en av PECEP-barnehagene.  
                                                                                                           Foto: Hanne Hognestad 
,  
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Feiring av frigitte palestinske fanger 

Regjeringens syn på Midtøsten-konflikten 
Det ble nylig kjent at fredsproses-
sen mellom Israel og Palestina 
igjen har brutt sammen. Årsaken 
til dette er at palestinerne vil ikke 
forhandle med israelerne så lenge 
utbyggingen av de ulovlige boset-
tingene i okkuperte områder fort-
setter. 
 
I den politiske plattformen til regjeringen 
står det på side 71: 

”Regjeringen vil legge til grunn en balan-
sert holdning til Midtøsten-konflikten, og 
aktivt støtte målet om en fremforhandlet 
løsning som innebærer at Israel og Palestina, 
som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre 
og internasjonalt an-
erkjente grenser.” 
 
Dette mener Palesti-
nakomiteen i Norge 
er viktige prinsipper. 
På bakgrunn av tidli-
gere regjeringers Midtøsten-politikk, synes 
vi det er interessant at vi nå kan venter oss 
en balansert holdning. Det var i høst 20 år 
siden Osloavtalen ble undertegnet. Gjen-
nom denne avtalen anerkjente palestinerne 
den israelske statens eksistens. Palestinerne 
på sin side fikk bare en anerkjennelse av 
PLO, men ingen anerkjennelse av retten til 
en egen palestinsk stat. Med grunnlag i 
nevnte plattform, forventer vi nå at regje-
ringen vil føre en politikk med sikte på å 
rette opp denne ubalansen mellom partene. 
 
Ifølge Oslo-avtalen skulle Israel trekke seg 
ut av de okkuperte områdene innen 1999. 
Dette har ikke Israel overholdt. Tvert imot 
så har Israel bygget ut stadig nye bosetting-
er, og i dag er det ca. 600 000 bosettere i 
Palestina. 
 

Som følge av okkupasjonen begår Israel en 
rekke alvorlig brudd på internasjonal rett og 
jurisdiksjon. 

• De flytter egne innbyggere inn på ok-
kupert land. Israel er gang på gang i en 
rekke internasjonale fora bedt om å 
stoppe bosettingene, uten at de har et-
terkommet kravene. 

• Pr. 30. september 2013 var det 5007 
palestinske fanger i israelske fengsler, 
hvorav 137 sitter uten at de vet hva de 
er siktet for eller hvor lenge de skal sitte, 
mange sitter i forvaring i flere år uten 
lov og dom. Samme dato satt 180 barn 
under 18 år i fengsel, ca. 30 av disse 
under 16 år. Dette er brudd på mennes-
kerettighetene og barnekonvensjonen 
(som også Israel har underskrevet) 

• Flere tusen fanger sitter i Israel, dette er 
i strid med folkeretten. Fanger skal hol-

des i eget land. Det at fanger 
sitter i Israel fører til at fami-
liene sjelden kan besøke dem, 
da palestinere generelt ikke 
har adgang til Israel. 

• Muren som Israel bygger 
mellom palestinske og isra-
elske områder ligger i lange 

strekninger inne i selve Palestina. Mu-
ren er kjent ulovlig av den internasjona-
le domstolen i Haag. Israel har prokla-
mert at de ikke anerkjenner domstolens 
avgjørelser. Også FN har bedt Israel re-
spektere avgjørelsen i Haag, men Israel 
etterkommer ikke resolusjonen fra 2004.  

• Israel har heller aldri etterkommet FNs 
resolusjon 242 av 1968 om å trekke seg 
ut av okkuperte områder. Israel har også 
en rekke andre resolusjoner mot seg 
som de ikke etterkommer. 

 
Det er ingen ting som tyder på at Israel skal 
endre sin folkerettsstridige politikk, tvert 
om. Vi ser i stigende grad at Israel benevner 
Palestina som de israelske delene” Judea” 
og” Samaria” og at Palestina ikke lenger fo-
rekommer på israelske kart.  
 

Staten Israel fortsetter å 
bygge ut bosettingene i 
raskt tempo. Palestinske 
familier får beskjed om å 
flytte fra sine hjem fordi 
bosettinger skal utvides. De 
får da brev om at de” opp-
holder seg ulovlig på isra-
elsk område.”  

Muren, sjekkpunkter, gjer-
der, forbudte veier for pa-
lestinere, uttørking av pa-
lestinske vannkilder, for-
drivelse og pøbelvirksom-
het fra israelske bosettere 

overfor palestinske familier gjør livet svært 
vanskelig for palestinerne. Særlig gjelder 
dette Gaza. De lidelsene Gazas befolkning 
gjennomgår er velkjent av det internasjona-
le samfunnet og godt dokumentert.  
 
Denne makten som utøves, må være den 
samme som overfor andre regimer, og som 
det er et internasjonalt strafferegime for.  
 

På grunnlag av dette oppfordrer vi regje-
ringen til: 

• Å legge press på staten Israel om å stan-
se utbyggingen av illegale bosettinger 
og byggingen av Muren 

• Å kreve at den ulovlige blokaden av 
Gaza oppheves 

• Å stanse Israels bruk av administrativ 
forvaring av palestinske fanger  

• Å anbefale norsk næringsliv til å avslut-
te all handel med bosettingene 

• Å trekke norske investeringer ut av 
virksomheter som opererer på okkuper-
te områder 

• Å slutte seg til EUs “Guidelines on the 
eligibility of Israeli entities and their ac-
tivities in the territories occupied by 
Israel since June 1967 for grants, prizes 
and financial instruments funded by the 
EU from 2014 onwards” 

• Å be staten Israel om å overholde og re-
spektere internasjonal lovgivning og 
folkeretten 

 
Vi spør: 
 
1. Hvilke motreaksjoner vil Regjeringen 

iverksette for å få en stans i utbygging-
en av illegale bosettinger og byggingen 
av muren på Vestbredden og i Øst-
Jerusalem? 

2. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette 
for å få oppheve blokaden?  

3. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette 
for at norsk næringsliv ikke skal støtte 
opp under virksomheter som opererer 
på okkupert palestinsk område 

4. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å 
slutte seg til EUs Guidelines? 

 
Palestinakomiteen i Norge ber Utenriksmi-
nisteren gi sine synspunkt på våre spørsmål 
så snart som mulig. 
 
Med vennlig hilsen  
Palestinakomiteen i Norge 
Annicken Lundgård/s 
Leder� 
 

 

Dette brevet ble sendt fra 
Palestinakomiteen til uten-
riksminister Børge Brende. 
Se svar på neste side. 
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Palestinakomiteen i Vest-Agder 

og den palestinske forening i stor 

demonstrasjon 
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Stapels Norge sluttar å selje brusmaskinen 
SodaStream – trudde vi
 

Etter initiativ 
frå Norsk Fol-
kehjelps Ung-
dom, har fleire 
organisasjonar 
mellom anna 
Palestinakomi-
teen gått sa-
man om ein 
kampanje for å  
boikotte brus-
maskinen So-
daStream.  

 
SodaStream har hovudproduksjonslokale 
sitt i ei ulovleg busetting på okkuperte 
Vestbredden. Selskapet bidrar med å støt-
te opp om den ulovlege okkupasjon gjen-
nom å betale skatt til busettingskommu-
nen Ma´ale Adumim. 
 
Staples Norge meldte rett før jul at dei ik-
kje lenger kjem til å ha SodaStream i sor-

timentet sitt, og syner med dette at dei tar 
samfunnsansvar. 
 
Men 
100% eiet datterselskap av Staples, som 
er verdens største leverandør av varer til 
kontorer og verdens nest største nettb
tikk.  Det ville nok bli 
amerikanske eierne om e
eomomg gjorde noko
e
 
Norsk Folkehjelp skriv på sine nettsider:

Så ved nyttår kom 
les Norge. De ville fortsette å selge S
daStream. De ville ikke ta politisk stan
punkt, sa de.  Men å selge varer fra okk
pert område er da i aller høyeste grad et 
politisk standpunkt. 
 
SodaStream har sitt hovedproduksjonsl
kale i en ulovlig bosetting på okkuperte 
Vestbredden. Selskapet bidrar med å 
støtte opp om den israelske okkupasjonen 

 

 

  Medlemsutviklingen i Palestinakomiteen
Diagrammet under viser medlemsutviklingen i Palestinakomiteen de siste 30 årene. De siste 10 årene har vi hatt kontinuerlig medlem
vekst, selv om det holdt hardt i fjor. I år håper vi å passere den magiske 3000
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Stapels Norge sluttar å selje brusmaskinen 
trudde vi... 

timentet sitt, og syner med dette at dei tar 
samfunnsansvar.  
 
Men Staples Retail Norway AS er et 
100% eiet datterselskap av Staples, som 
er verdens største leverandør av varer til 
kontorer og verdens nest største nettbu-
tikk.  Det ville nok bli for mye for de 
amerikanske eierne om ei lita nasjonal 
eomomg gjorde noko som kunne tyde på 
eit samfunnsansvar. 
 
Norsk Folkehjelp skriv på sine nettsider: 

Så ved nyttår kom det nye signal fra Stap-
les Norge. De ville fortsette å selge So-
daStream. De ville ikke ta politisk stand-
punkt, sa de.  Men å selge varer fra okku-
pert område er da i aller høyeste grad et 
politisk standpunkt.  
 
SodaStream har sitt hovedproduksjonslo-
kale i en ulovlig bosetting på okkuperte 
Vestbredden. Selskapet bidrar med å 
støtte opp om den israelske okkupasjonen 

gjennom å betale skatt til bosettingsko
munen Ma´ale Adumim.
 
Norsk Folkehjel
beider om å støtte palestinernes sak, og 
står sammen i kritikken mot SodaStream. 
Så lenge selskapet har produksjon på 
okkupert område, oppfordrer vi norsk 
handelsstand å avslutte samarbeidet med 
SodaStream, og norske kunder til ikke 
kjøpe SodaStream

Gjennom kampanjen 
Boikott SodaStream»
Folkehjelp Solidaritetsungdom sammen 
med flere enn ti andre organisasjoner at 
SodaStream flytter sin virksomhet fra 
ulovlig okkuperte områder.

Se mer her:

facebook.com/boikottsodastream

 

Medlemsutviklingen i Palestinakomiteen 

ammet under viser medlemsutviklingen i Palestinakomiteen de siste 30 årene. De siste 10 årene har vi hatt kontinuerlig medlem
vekst, selv om det holdt hardt i fjor. I år håper vi å passere den magiske 3000-grensa. Men det krever at DU fornyer!

1992 1995 1998 2001 2004

Stapels Norge sluttar å selje brusmaskinen 

gjennom å betale skatt til bosettingskom-
munen Ma´ale Adumim. 

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet samar-
beider om å støtte palestinernes sak, og 
står sammen i kritikken mot SodaStream. 
Så lenge selskapet har produksjon på 
okkupert område, oppfordrer vi norsk 
handelsstand å avslutte samarbeidet med 
SodaStream, og norske kunder til ikke å 
kjøpe SodaStream-produkter. 

Gjennom kampanjen «La boblene briste - 
Boikott SodaStream», krever Norsk 
Folkehjelp Solidaritetsungdom sammen 
med flere enn ti andre organisasjoner at 

ream flytter sin virksomhet fra 
ulovlig okkuperte områder. � 

Se mer her: 

facebook.com/boikottsodastream 

ammet under viser medlemsutviklingen i Palestinakomiteen de siste 30 årene. De siste 10 årene har vi hatt kontinuerlig medlems-
grensa. Men det krever at DU fornyer! � 
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Dagsorden 

Fredag 21. mars 

• Opning og helsingar

• SAK 1: Konstituering

• SAK 2: Godkjenning av årsmel-

dinger

• SAK 3: Godkjenning av reknskap

2012 og 2013

• SAK 4: Politisk innleiing med ut-

gangspunkt i Osloavtalen, Ebba

Wergeland

• .

Laurdag 22. mars 

• Valkomiteen orienterer

•

 Fritt Palestina 1

• SAK 5: Palestinakomiteen som 

aktivistorganisasjon og kamp-

organisasjon, innleiing ved 

Mads Gilbert og xxxxxx 

• SAK 6: Forslag til fråsegner ved

fråsegnskomiteen.

• SAK 7: Innstilling frå prinsipp- og

arbeidsprogramkomiteen

• SAK 8: Innstilling frå organisa-

sjons- og vedtektskomiteen

o Økonomien i Palestinakomi-

teen

o Forslag til vedtektsendringer

• SAK 9: Fastsetting av kontingent

Søndag 23. mars

• SAK 10:

redaksjonskomiteen.

Innstillingar til vedtak

• SAK 11

og 2015

• SAK 12:

• SAK 13:

• Avslutning
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Søndag 23. mars 

SAK 10: Saker som er overført til 

redaksjonskomiteen.  

Innstillingar til vedtak 

SAK 11: Forslag til budsjett 2014 

og 2015 

SAK 12: Fråsegner 

SAK 13: Val 

Avslutning



24 Fritt Palestina 1-2014 

Sak 2 A:   Arbeidsutvalgets rapport 2012-2014 
Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen har i 
perioden bestått av: 

Leder:  
Odd Iglebæk (trakk seg fra vervet mai 2012) 
Annicken Lundgård (juni 2012 -)  

Nestleder: 
Annicken Lundgård (mars – mai 2012) 
Øyvind Sagedal (mars 2013 -) 

Øvrige medlemmer:  
Berit Aaker, organisasjonssekretær 
Ola Bostadløkken (økonomiansvarlig 2013) 
Kathrine Jensen (økonomiansvarlig januar – 
mars 2014) 
Ada Castracane 
Eldbjørg Holte 
Käthe Øien 
Helga Hvidsten 
Sverre Johnsrud 
Arne Birger Heli 
Faglig Utvalg 
Vara: Nikolaos Tavridis-Hansen 
Runa Torp Vive (trakk seg fra vervet våren 
2013) 
Kirsten Belck Olsen (økonomiansvarlig fra 
1. april – 31. desember 2012; trakk seg fra
vervet våren 2013) 

Arbeidsutvalget har jobbet i tråd med ar-
beidsprogrammet som ble vedtatt av Pa-
lestinakomiteens landsmøte i mars 2012. 
Boikottarbeidet har vært en prioritert 
oppgave for organisasjonen i perioden, 
med særlig fokus på G4S.  

På grunn av økt aktivitet og behov for tet-
tere oppfølging av lokallagene, har orga-
nisasjonssekretær i perioden økt stillings-
prosenten fra 40 % til 60 % fra 1. septem-
ber 2012 (til 31. mars 2014). 

Vi ser at vi har en utfordring med med-
lemmer som ikke betaler kontingent. Vi 
nådde ikke vervemålet for 2013 på 3100, 
og ser at vi må øke innsatsen for å få mer 
systematisk vervearbeid og utarbeide et 
system for verving og reverving. Før 
sommeren sendte leder i Palkom ut en 
oppfordring til lokallagene om en felles 
ringedugnad etter sommeren. Medlemsre-
sultatet per 30. september ga 2 894 som er 
ny medlemsrekord. Dette er bra tatt i be-
traktning av at vi økte kontingenten med 
25 %.   

Aktiviteter 
Det har vært to år fylt med mye godt ar-
beid, aktiviteter og kampanjer.  

Representasjon har vært en viktig del og 
vi har deltatt på flere arrangement, som 
BDS seminar i London, Globaliserings-
konferansen 2012, World Social Forum i 
Brasil - verdens første globale samling for 
palestinernes rettigheter og Trondheims-
konferansen 2013. Vi har stått på stand og 
holdt innledning på sommerleirene til 
AUF, Rødt, SU, deltatt på nettverksmøte 
for de nordiske Palestinagruppene på Is-
land, og to konferanser i Palestina, en i 
regi av Palestine Solidarity Project og The 
7th International Conference i Bil'in. 

Leder og organisasjonssekretær har vært i 
møte med Palestinas Venner på Stortinget 
for å ta opp flere saker, som norsk handel 
med bosettervarer, FN rapport med sterkt 
kritisk blikk på Israels brudd på folkeret-
ten, Stortingsvalget 2013, og kampanjer i 
forhold til SPUs investeringer i selskap på 
okkuperte områder og norsk våpenhandel 
med Israel. I forbindelse med besøk av 
Mahmoud Sarsak og Jamal Juma har vi 
vært i møte med UD.  

I 2012 arrangerte Palestinakomiteen den 
første studieturen for lokallag fra 5.-
14.oktober. Flere representanter fra ulike
lokallag var med, samt leder. Slike turer 
er viktig for at lokallagene skal få oppleve 
okkupasjonen på kroppen og er en mulig-
het til å bli kjent med andre lokallag og 
utveksle erfaringer.  

Høsten 2012 arrangerte vi et samlingsmø-
te mellom alle utvalgene i Palestinakomi-
teen, Faglig Utvalg, Kunstnerutvalget, og 
boikottutvalget, og AKULBI for å samle 
oss rundt de sakene vi arbeider for, og se 
hvordan vi kan samarbeide tettere. Dette 
var nyttig. Vi fikk delt erfaringer og blitt 
kjent med hverandres arbeid og hvordan 
de ulike utvalgene arbeider. Slike møter 
er viktige for å knytte oss nærmere sam-
men og se nye former for samarbeid.  

Turneer og kampanjer 
I tillegg til representasjon, har vi hatt gle-
den av å ha som gjester flere store person-
ligheter. Jamal Juma fra Stop the Wall har 
vært på besøk tre ganger i perioden. To 
ganger i 2012 for å møte flere organisa-
sjoner og for å delta på konferanse i regi 
av Fagforbundet. Han var også en av inn-
lederne på Oslo-konferansen 1.-2. no-
vember, sammen med Ilan Pappe, Mah-
moud Subuh, Hilde Henriksen Waage, 
blant andre. 

Våren 2012 engasjerte Palestinakomiteen 
seg i å få satt fotballspilleren Mahmoud 
Sarsak fri ved å ha en oppropskampanje, 
samt tok opp saken med UD og arrangerte 
en demonstrasjon utenfor UD. Fra 14.-20. 
april 2013 var Mahmoud Sarsak i Norge i 
regi av Palestinakomiteen. Han var på 
turné for å snakke om sin historie fra fot-
ballspiller, til fengsel, tortur og frihet. 
Han var først i Hønefoss, deretter Oslo for 
å delta på et større arrangement på Litte-
raturhuset. Herfra reiste han videre til Te-
lemark, Bergen, Trondheim og Tromsø.  

Samarbeidet med andre organisasjoner er 
blitt tettere. Vi har i løpet av perioden ar-
beidet med Fellesutvalget for Palestina og 
Norsk Folkehjelp. Høsten 2012 ble konfe-
ransen "Changes in the Air - Facts on the 
Ground" arrangert i samarbeid med Fel-
lesutvalget for Palestina og Norsk Folke-
hjelp.  

I samarbeid med Norsk Folkehjelp og 
Fagforbundet, arrangerte Palestinakomi-
teen i Norge i oktober 2013, en landsom-
fattende kampanje mot G4S, der vi satte 
fokus på situasjonen for palestinske barn i 
israelsk varetekt og palestinere som blir 
holdt fengslet uten lov og dom. Gavan 
Kelly fra fange og menneskerettighetsor-
ganisasjonen Addameer og Michael Deas 
fra BDS Movement var innledere og reis-
te til flere byer i Norge, som Drammen, 
Bergen, Tromsø, Trondheim, Hamar, 
Bodø og Finnsnes.  

Vi ser behovet for å få flere unge med i 
organisasjonens arbeid og virke. Vi har 
opprettet god kontakt med politiske ung-
domsparti, som SU, RU OG AUF, Solida-
ritetsungdommen i Norsk Folkehjelp, og 
tenker at det kan være en ide å samarbeide 
mer med disse.  

G4S-kampanjen har vært en av priorite-
ringsoppgavene denne perioden. Vi har 
deltatt i G4S-nettverket; vært pådriver for 
å få en bred tilslutning til fra ulike organi-
sasjoner om G4S sin virksomhet som end-
te med støtte fra 21 organisasjoner (der-
iblant Fagforbundet, LO i Oslo, Handel 
og Kontor, Industri Energi, El & IT-
forbundet, Amnesty, Norsk Folkehjelp). 
Opprop et ble levert på hovedkontoret til 
G4S, vi har hatt kronikk og artikkel i 
Klassekampen, og et brev ble sendt ut til 
store foretak som benyttet seg av G4S el-
ler tenkte på å inngå kontrakt med selska-
pet. Enkelte selskap valgte å si opp sine 
kontrakter på bakgrunn av dette arbeidet. 
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Etter iherdig og stort press fra aktivister 
fra Palkom Blindern, oppnådde de at Uni-
versitet i Oslo valgte å si opp sin kontrakt 
med G4S.  
 
2013 har vært et viktig år med mange sto-
re markeringer og begivenheter. UEFA 
mesterskapet i fotball for U-21 ble ar-
rangert i Israel og her i Norge arbeidet en 
gruppe med å få arrangementet flyttet. I 
september var det stortingsvalg og i sam-
arbeid med FUP utarbeidet vi en spørre-
undersøkelse og sendte til partiene i for-
kant av valget for å se hvor de stod i for-
hold til Israel/Palestina. Svarene ble pub-
lisert på nettsidene og i medlemsbladet 
vårt. 
 
13.september 2013 var det 20 år siden 
Oslo-avtalen ble undertegnet. Palestina-
komiteen arrangerte, i samarbeid med 
Fafo, Fellesutvalget for Palestina, Net-
workers South/North, Institute for Pa-
lestine Studies i Libanon, et seminar på 
Litteraturhuset med palestinske og norske 
innledere. I arbeidsgruppa som jobbet 

frem mot konferanse på høsten, satt Peder 
Martin Lysestøl (leder), Berit Aaker, 
Anna Lund Bjørnsen, John Jones, Eld-
bjørg Holte, Trine Lynggard, Geir Gustad, 
Robert Wood og Rolf Utgård. Konferan-
sen som ble arrangert 1. -.2. november, 
var en større internasjonal konferanse - 
«The Missing Peace - 20 Years After the 
Oslo Accords» på Chateu Neuf i samar-
beid med de samme organisasjonene. Fle-
re norske og internasjonale innledere be-
lyste Oslo-avtalen og følgene av den. 
Blant dem, Ilan Pappé, Jamal Juma, Hilde 
Henriksen Waage, Nils A Butenschøn, 
Rafeef Ziadah, Mahmoud Subuh. Det ble 
en vellykket konferanse med gode innled-
ninger og spørsmål fra salen. 400 stykker 
var innom konferansen og Palestinakomi-
teen fikk 16 nye medlemmer. Både innle-
dere og publikum virket fornøyde.  
 
Materiell og ressurser 
Vi har i perioden utarbeidet nytt materiell 
i forbindelse med ulike kampanjer. Det 
ble laget en brosjyre i forbindelse med 
UEFA U-21 arbeidet. Denne var på 

fransk, men ble oversatt til norsk av Ebba 
Wergeland og Thomas Lie-Gjeseth laget 
designet.  
 
G4S-nettverket utarbeidet klistremerker 
med likt design som den opprinnelige 
G4S-logoen. Disse ble brukt til å klistre 
over G4S-klistremerkene som henger på 
bygninger hvor G4S stod for sikkerheten. 
De måtte trykkes opp i flere opplag, og 
sendt ut til lokallag hvor G4S holdt til.  
Palestinakomiteen i Norge sin informa-
sjonsbrosjyre har også blitt ny i perioden, 
med nytt design og nye farger.  
 
Studieheftet som ble utarbeidet i 2009 ble 
revidert våren 2013.  
 
Organisasjonen 
Palestinakomiteen hadde 2 894 medlem-
mer per 30. september 2013. Organisasjo-
nen har likevel et stort medlemspotensiale 
som det må jobbes systematisk med i 
kommende landsmøteperiode. 
 
Organisasjonen har 26 lokallag per 1. ja-
nuar 2014. I 2012 og 2013 ble disse lokal-
lagene lagt ned: Indre Sogn, Sunnhord-
land og Harstad. Siden opprettelsen i 
2010 var det ingen aktivitet i disse til tross 
for forsøk på å få opp aktiviteten. I sam-
me periode ble disse lokallagene etablert: 
Palestinakomiteen Larvik og Palestina-
komiteen Telemark.  
 
Selv om flere lokallag har stor aktivitet og 
god økonomi, er det også lokallag som 
sliter på grunn av manglende rekruttering 
og oppslutning av medlemmer. Både Ytre 
Helgeland, Nesodden og Romerike står i 
fare for å bli lagt ned dersom det ikke 
velges nytt styre i løpet av våren 2014. 
Palestinakomiteen bistår disse lokallagene 
med å restarte og få opp igjen aktiviteten. 
Dette er likevel ikke bare en oppgave for 
Palestinakomiteen sentralt og det enkelte 
lokallag, men en oppgave som må løses 
av hele organisasjonen.  
 
På grunn av flere utskiftinger i Arbeidsut-
valget, har utvalget måttet jobbe ekstra 
mye med å få gjennomført viktige oppga-
ver; så som mer utadrettet virksomhet, 
men også internt arbeid som økonomi og 
regnskap. Både nytt arbeidsprogram og 
innstilling om økonomiarbeidet kan bidra 
til at vi får en bedre struktur og organise-
ring på disse områdene. Arbeidsutvalget 
hadde 12 møter og behandlet 173 saker i 
2012, og behandlet 151 saker på 17 møter 
i 2013. Landsstyret har møtt tre ganger og 
behandlet 53 saker. 
 

 

Fotballhefte EM-U21 – om palestinsk fotball under okkupasjon 
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Medlemsbladet har skiftet navn fra Pales-
tina-Solidaritet til Fritt Palestina fra 1. ja-
nuar 2013. I redaksjonen er disse med: 
Sverre Johnsrud (redaksjonssekretær), 
Rolv Rynning-Hanssen (lay-out) og Runa 
Vivé. De gjør en formidabel innsats uti fra 
små ressurser. 
 
Thomas Lie-Gjeseth som er redaksjons-
sekretær for www.palestinakomteen.no og 
administrator for Palestinakomiteens Fa-
cebook-side og Twitterkonto, er også en 
stor ressurs for Palestinakomiteen, og be-
nyttes også ofte til arbeid med layout av 
diverse materiell. Den nye nettsiden vår 
ble ferdig 2012. Palestinakomiteen har 
også nettsiden www.boikottisrael.no, men 
på grunn av manglende ressurser på å 

oppdatere denne, opprettes det en egen 
boikottside på www.palestinakomiteen.no 
innen februar 2014. Domenenavnet 
www.boikottisrael.no opprettholdes. 
 
Rolv Rynning Hanssen er Palestinakomi-
teens medlemsansvarlig som legger ned et 
stort arbeid for at medlemstallet skal opp-
rettholdes og økes. Han har også ansvaret 
for å vedlikeholde registrene for Palesti-
nakomteens innsamlinger. 

 
Utfordringer i perioden fremover 
En utfordring vi står med i dag er å styrke 
organisasjonen. I dag har vi leder i 20 % 
og organisasjonssekretær i 60 %.. Det vil 
være en idé å øke leders prosent slik at til-
stedeværelsen blir større. Slik kan mer ar-

beid bli utført. Dette er svært viktig, både 
i forhold til det interne arbeidet i organi-
sasjonen, men også for den utadrettede 
virksomheten.  
 
Økonomien til organisasjonen er sårbar på 
grunn av at vi finansieres kun med med-
lemskontingent og gaver. Det vil i tida 
framover være nødvendig i større grad å 
sikre våre inntekter slik at det er mulig å 
gjennomføre våre oppgaver.  
 
Medlemspleie er viktig, samtidig som vi 
må satse på å verve nye medlemmer for å 
bli en mer slagkraftig organisasjon. En 
sterkere organisasjon henger også sam-
men med skolering av tillitsvalgte i egne 
rekker som må prioriteres og styrkes. � 

 
 

Sak 2 B: Rapport om boikottarbeidet 2012-2013 
 
Boikottutvalget har som mandat å starte 
opp og videreutvikle en forbrukerboikott i 
regi av Palestinakomiteen. Arbeidet med 
forbrukerboikott har siktet seg inn på å 
oppnå 
• Påvirke norske myndigheter til å en-

dre sin politikk 
• Vise solidaritet med det palestinske 

folket 
• Legge press på israelske myndig-

heter 
• Organisere aktivitet knyttet til 

Palkom sin organisasjon 
• Påvirke den norske opinionen til å 

støtte en boikott av Israel 
 
På Landsmøtet 2012 ble det vedtatt at 
boikott av staten Israel skal være ei pri-
oritert oppgave for hele organisasjonen 
også for perioden 2012-2014. 
 
Boikottutvalget har bestått av: Harald 
Selvær (leder), Guro Røed, Stig Gunnar 
Ringen og Berit Aaker (fra AU).  
 
Boikottutvalget har hatt fokus på BDS og 
videre kampanjer mot Ahava, COOP, 
BAMA og G4S.  
 
Boikottutvalget har deltatt på flere møter i 
perioden. Av disse er det viktig å nevne: 
• Åpent møte om boikott med BDS og 

LO i Oslo med Michael Deas, Euro-
peisk koordinator for BDS National 
Committee (BNC) 

• Møte med BDS og SU for økt sam-
arbeid 

• Møte med Statens Pensjonsfond Ut-
land om investeringer i Veolia og 
G4S 

• BDS strategiseminar i London 
• Møte og aksjoner overfor Oslo kom-

mune for regelverk for offentlige 
anbud 

• Koordinering av BDS-dagen i 2012, 
og delvis i 2013 

 
Boikottutvalget har i perioden jobbet sær-
lig mye med planlegging og gjennomfø-
ring av kampanje mot G4S. I startfasen 
var kampanjen rettet mot Oslo kommune 
for å ekskludere G4S fra offentlige anbud, 
og på Universitet i Oslo for å få de til å 
trekke kontrakten med G4S. Dette lykkes 
Palestinakomiteen ved at kontrakten ble 
avsluttet våren 2013. I tillegg var det ak-
sjoner og markeringer rette direkte mot 
selskapet, f.eks. ved klistremerkeaksjoner. 
I 2013 ble boikottkampanjen mot G4S ut-
videt til også å gjelde andre deler av lan-
det hvor selskapet hadde virksomhet.  
 
Boikottutvalget utarbeidet et G4S-ressurs-
dokument og opprettet et G4S-nettverk 
som bestod av medlemmer fra AU, FU, 
Palkom Oslo, Palkom Blindern, Re-
searchgruppa (med utspring fra Blitz-
miljøet) og partiet Rødt. 
 
Boikottutvalget har bistått Norsk Folke-
hjelp med researchmateriale og kontakter 
i forhold til rapporten: ”Farlige forbindel-
ser” som de lanserte i mai 2012. 
 
G4S-nettverket har også jobbet med å få 
organisasjoner til skrive under opprop 
mot G4S. Oppropet som ble publisert i 
november 2012, var undertegnet av 21 
organisasjoner. 
 

Palestinakomiteen har i tillegg skrevet 
flere brev til større foretak som enten 
bruker G4S eller som kan tenkes å bruke 
G4S, om å utelate selskapet. Brevene er 
sendt med kopi til fagforeningene ved 
foretaket. BU utarbeidet også et interak-
tivt G4S-kart som viser hvor G4S har sin 
virksomhet i okkupert område og i Israel. 
 

 
 
 
 
Høsten 2013 inngikk Palestinakomiteen et 
samarbeid med Norsk Folkehjelp og Fag-
forbundet om en landsomfattende 
boikottkampanje «G4S sikrer okkupas-
jonen», der vi satte fokus på situasjonen 
for palestinske barn i israelsk varetekt og 
palestinere som blir holdt fengslet uten 
lov og dom (såkalt administrativ forvar-
ing). Kampanjen starter den 21.10 og 
varte til og med 25.10. I kampanjeuka var 
det lokale arrangement i Oslo, Bergen, 
Drammen, Hamar, Trondheim, Bodø og 
Finnsnes. Innlederne var Gavan Kelly fra 
menneskerettighetsorganisasjonen Ada-
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meer, Michael Deas fra BDS Movement 
og fra arrangørene. Også under denne 
kampanjen ble det laget et opprop hvorav 
21 store organisasjoner sluttet seg til.  
 
Målet for kampanjen var å spre informas-
jon om hvordan G4S bidrar til brudd på 
folkeretten gjennom sin virksomhet på 
okkupert palestinsk land og leveranser til 
israelske fengsler. De tilsluttede or-
ganisasjonene oppfordret norske institus-
joner til å si opp sine kontrakter og 
boikotte G4S som sikkerhetsleverandør. 
Kampanjen fikk god oppmerksomhet 
både nasjonalt og internasjonalt. Like et-
terpå kom nyheten om at Nokas hadde 
kjøpt opp G4S Norge som siden ble 
godkjent av Konkurransetilsynet januar 
2014. Dette betyr likevel ikke at presset 
mot G4S vil avta. Tvert imot fortsetter 
den globale kampen mot selskapet. 
KOFA-avgjørelsen, som ga G4S medhold 
mot Universitetet i Oslo, vil bli fulgt opp. 
Siden saken har konsekvenser for flere 
organisasjoner som jobber med etikk i of-
fentlig innkjøp, er det muligheter for å al-
liere seg med flere samarbeidspartnere. 
Også avgjørelsen til Universitetet i Ber-
gen om å utelukke G4S på grunn av om-
dømmetap, er kommunisert til våre 
samarbeidspartnere i andre nordiske og 
europeiske land. Det er også viktig fram-
over å sette fokus på de ulike investorene 
som har investeringer i G4S, blant annet 
gjennom Statens Pensjonsfond Utland. 
 
Det er viktig å fortsette det gode samar-
beidet med mål om å bryte på norske bånd 

til den israelske okkupasjonen, og se på 
muligheter for å videreføre apparatet med 
samarbeidspartnere under G4S kampanjen 
til andre saker og kampanjer. Under jule-
salget 2013 var det også fokus på SodaS-
tream.  Israeli Apartheid Week i 2014 er 
et eksempel på et tidspunkt hvor det kan 
være aktuelt med ulike samarbeidsformer 
og aksjoner.  
 
Bama, Coop og Ahava 
Foruten fortsatt trykk på G4s, bør arbeidet 
mot Bama og Coop intensiveres for å få 
virksomhetene til å avslutte all handel 
med selskap som har sin virksomhet på 
okkupert område. Palestinakomiteen job-
ber også for at salg av Ahavaprodukter 
skal opphøre i norske butikker 
 
BDS 
BU og Palestinakomiteen har hatt et tett 
samarbeid med den internasjonale BDS 
(Boikott Deinvestering og Sanksjoner) 
kampanjen. BDS sitter med et stort nett av 
kontakter både internasjonalt og i Pales-
tina blant aktivister. De koordinerer foku-
sområder og formidler informasjon og re-
search knyttet til konkrete prosjekter. 
BDS sitt virkeområde går utover den rene 
forbrukerboikotten. De setter og fokus på 
internasjonale selskaper som opererer i 
Palestina og profiterer på okkupasjonen. 
BDS-bevegelsen representerer en strate-
gisk viktig samarbeidspartner for Palesti-
nakomiteen. 
 
www.boikottisrael.no 
BU har i perioden driftet nettstedet 
www.boikottisrael.no. Ettersom det ikke 

har vært kapasitet til å vedlikeholde denne 
nettsiden i store deler av 2013, er det lan-
sert en egen boikottnettside i tilknytning 
til www.palestinakomiteen.no Nettsiden 
inneholder fakta, materiell og argumen-
tasjon knyttet til boikottkampanjen. Siden 
har og oppdaterte nyheter om boikottre-
laterte nyheter fra inn og utland.  
 
Ressurssituasjonen i BU 
BU har i perioden både fått og mistet ut-
valgsmedlemmer. I gjennomsnitt har ut-
valget bestått av tre medlemmer. Det har 
vært for få personer til å løse oppgavene 
innenfor mandatet tilfredsstillende. Utval-
get har heller ikke hatt et godt nok 
løpende samarbeid med AU og resten av 
organisasjonen. BU har derfor uttrykt øn-
ske om at ledelsen i Palkom skal ta et 
større ansvar for boikottarbeidet, og for å 
drive fram aktivitet lokalt.  
 
Reorganisering 
Medlemmene i Boikottutvalget har ikke 
lenger kapasitet til å sitte i utvalget og 
henstiller AU fram til Landsmøtet 2014 å 
reorganisere utvalget, samt vurdere man-
datet for utvalget slik at dette omfatter og-
så arbeid med faglig boikott, deinvester-
inger, og akademisk og kulturell boikott (i 
samarbeid med Akulbi). AU bør også i 
neste landsmøteperiode styrkes ved at 
flere medlemmer er spesielt dedikert til 
boikottarbeidet. Dette jobber AU med 
aktivt fram til LM 2014. � 
 

  

Sak 2 C: Rapport fra solidaritetsarbeidet i Midtøsten 

Grunnlaget for solidaritetsarbeid er inn-
samlingen Palestina Solidaritet (PalSol). 
Det er 400 deltakere de fleste har deltatt i 
en årrekke, det er liten nyrekruttering. 
Solidaritetsarbeidet i Libanon og Palestina 
har en fast struktur med et nettverk rundt 
lokallagene i Tromsø, Trondheim, Bergen 
og Oslo som gjennomfører alt arbeidet 
med å velge ut, forberede og følge opp de 
som sendes ut i sitt omland.  
 
I forbindelse med AU arbeidsfordeling 
ble en gruppe av tre valgt til å ha ansvaret 
for det løpende solidaritetsarbeidet. 
Gruppa består av Eldbjørg Holte, Arne 
Birger Heli og Ada Castracane. 
 

Viktige saker gruppa har arbeidet med er 
å arrangere et møte for Nettverket, sette 
ny koordinator for fadderordningen inn i 

arbeidet, etablert studie- og solidaritet-
sturene som en del av solidaritetsarbeidet, 
rettet opp nettsiden under fanen Solidari-
tetsarbeidet. Videre er det avholdt to 
møter mellom FU og oss for å lære om og 
videreutvikle studieturene. Vi vil utar-
beide retningslinjer for disse. 
 
Landsstyret mars 2013 vedtok Retnings-

linjer for innsamlinga Palestina Solidari-

tet. Det nye er at midler kan benyttes til 
arbeid fremmer solidariteten med det pal-
estinske folket her hjemme i Norge og til 
studie- og solidaritetsturene.  
Landsstyret i oktober 2013 vedtok Ar-

beids- og fullmaktsfordeling mellom AU, 

LS og nettverket for solidaritet-sarbeidet. 
 
Godgjøringen til solidaritetsarbeiderne ble 
redusert slik at de selv dekker mat og 

 

Israelsk soldat møter norsk solidaritetsarbeider. 
Den ene bevæpnet med skjold, hjelm, skarpe 
skudd og tåregass. Den andre bevæpnet med 
kamera og ordets makt. Fra fredagsdemon-
strasjon i Al Ma’asara (20 minutter unna Beit 
Ommar i retning Betlehem) 
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lommepenger. Verken dette vedtaket eller 
bruk av innsamlede midler i Norge har 
møtt noen negative reaksjoner. 
 
Palestine Solidarity Project – avsluttet 
samarbeid 
Samarbeidsprosjektet med Palestine Soli-
darity Project i Beit Ommar ble avsluttet 
høsten 2012, på grunn av dårlig kommu-
nikasjon mellom PSP og Palestinakomi-
teen og ikke tilfredsstillende oppfølging 
av utsendte solidaritetarbeidere på stedet. 
Marit Aasbø og Kristian Toftenes Askild-
sen var det siste teamet som ble sendt ned, 
i perioden 16.08-15.11 2012.  
 
Nytt samarbeidsprosjekt på Vestbredden 
med Stop The Wall 
På landsstyret i september 2012 kom vi 
frem til at vi skulle prøve ut et nytt soli-
daritetsarbeidprosjekt på Vestbredden, et-
tersom samarbeidet med PSP (Palestine 
Solidarity Project) ble avsluttet. Det nye 
prosjektet skal kombinere politisk akti-
visme med arbeid i lokalsamfunnene. Et-
ter en studietur på Vestbredden høsten 
2012 så vi på mulighetene til å samarbei-
de med organisasjonen Stop The Wall 
(STW) og har kommet frem til å prøve ut 
et prosjekt i samarbeid med dem.  
 
Våre frivillige vil ha base på Stop the 
Walls kontor i Ramallah tre dager i uken.  
Arbeidsoppgavene på kontoret vil sentrere 
seg rundt rapportskriving og oversetting 
av informasjon fra de ulike komiteene, 
som kan sendes ut på Stop the Wall mail-
inglister og Palkoms mailinglister. De kan 
arbeide med internasjonal nettverks-
bygging og få informasjon ut til de ulike 
skandinaviske landene. Solidaritetsarbei-
derne vil bli sendt ut til utsatte områder 
for å dokumentere og være til stede som 
observatører.  Arbeidet dreier seg altså 
om rapportering og dokumentering.  Vi 
har hatt samtaler med Jamal Juma, leder 
for Stop the Wall og Salwa Haddad, ung-
domskoordinator for Stop the Wall, og de 
skal være kontaktpersoner og ansvarlig 
for solidaritetsarbeiderne vi sender.  
 
Vi sendte ned et prøveteam på to personer, 
Berit Aaker og Arne Birger Heli, for en 
måned sommeren 2013. Deres oppgave 
var å kartlegge Stop the Wall og området 
rundt Salfit for å få oversikt over STWs 
virke og arbeidsoppgavene solidaritets-
arbeiderne vil arbeide med.  
 
Første team, bestående av Espen Nord-
heim og Camilla Kleiberg Jensen, reiste 
for perioden januar -april 2014. Vi har fått 
inn mange søkere og har allerede kandi-
dater til team 2 og 3 i 2014.  

Rashedieh flyktningeleir i Sør-Libanon 
Kort om prosjektet: 
Solidaritetsarbeidet i Libanon er ei fort-
set-jing av ein snart 40 års lang tradisjon i 
Palestinakomiteen sitt arbeid. Dei først 
solidaritetsarbeidarane reiste som helsete-
am i Libanon i 1976. I 1996 starta me opp 
med å sende ungdommar, som ikkje var 
helsearbeidarar, til flyktningleiren Bourj 
el Barajneh i Beirut (her avslutta me i 
2003). Frå 2001 har me sendt til flykt-
ningeleiren Rashedieh i Sør-Libanon. Un-
der markeringa av 20 år etter massakren i 
Sabra og Chatila i Beirut i 2002, sa ein 
ung solidaritetsarbeider frå Trom-sø: ”Eg 
føler eg har teke over ein stafettpinne”.    
 
Vår lokale samarbeidspartnar er Den Pa-
lestinske Kvinneunionen i Libanon. Me 
sender vanlegvis 3 team kvart år og 2 per-
sonar på kvart team. På grunn av erfaring-
ar med stillstand under Ramadan- og sær-
leg i sommarvarmen, har me dei to siste 
somrane avtala med våre samarbeidspart-
nar å ta ein pause frå mai til september. 
Då sikkerheitssituasjonen har forverra seg 
i Libanon, med tettare oppfølging dei to 
siste åra, er det er og bra for koordinator 
og AU med ein pause i aktiviteten. 
 

 
Sjefen for handicapsenteret Abu-Jihad 
hvor vi også jobber er en blind mann. Og 
her trygt geleidet av Rune Vegar Gotland 
gjennom gatene i Rashediyeh. Fra blog-
gen. 
 
Det faste opplegget er at teama arbeider 
på biblioteket til Kvinneunionen med uli-
ke aktivitetar og engelskundervisning. Dei 
er på Abu Jihad-senteret der dei arbeider 
med aktivitetar for utviklingshemma born 
og ungdom og hjelper leiaren Abbed med 
litt engelsk sekretærarbeid. Dei prøver og 

å bidra på al Quds eller andre barne- og 
ungdomssenter som lærar eller hjelpelæ-
rar i engelsktimane. På alle områda er det 
varierande kor mykje ein får gjort til ein 
kvar tid og det er mykje eigeninnsats. God 
overlapping mellom teama er viktig for 
kontinuitet i arbeidet.  Elles har dei fleste 
team gjennomført eit Eyes of children-
prosjekt under opphaldet. 
 
Siden forrige LM har følgende solidari-
tetsarbeidere vært der: 
Helene Jacobsen, Jacob Berg med sine 
to søner frå Oslo, Brage Vagli Østmo og 
MagnusEggen, begge frå Tromsø, tok 
over etter Sandra Skillingsås og Jonas 
Saga i Rashedieh våren 2012. Nettside: 
http://eyesofchildren.wordpress.com/ 
 
Hausten 2012 var Ragnhild Avelsgaard 
Lien og Rune Vegar Gotland i Rashe-
dieh, begge bur i Trondheim.  Blogg: 
http://solidaritetsarbeidet.blogg.no/ 
 
I februar 2013 reiste Hege Eide og Kas-
par Tjeldflaat Steudel frå Bergen. 
 
Inga Marie Nymo Riseth og Silje Kjør-
holt reiste frå Oslo i byrjinga av oktober 
2013 etter å måtte utsetje avreisa to gong-
er pga sikkerheitssituasjonen i Libanon. 
Dette blei gjort i samråd med Kvinneuni-
onen og AU. 
  
Blogg:  
http://fortellingerfrarashedieh.wordpress.com/ 
 
Therese Holt Hasle og Ida Johanne Lie 
frå Oslo overlappa med hausteamet i byr-
jinga av desember.  
Blogg: 
http://idaogthereseirashedieh.wordpress.com/ 
 
Lillian Birkeland og Ann Helen Evert-
sen reiser frå Bergen i slutten av februar 
2014.  
 
 
Utfordingar: 
Etter at borgarkrigen braut ut i Syria i 
2011 har det ikkje vore mogeleg for tea-
ma å dra til Damaskus for å fornye visa. 
Dette betyr at dei ikkje kan vera lenger 
enn tre månader (no har også LS vedteke 
at alle team skal vera i tre månader). Dette 
betydde noko omlegging og me kom litt 
ut av rute, med mindre kontinuitet mellom 
teama, noko våre samarbeidspartnarar har 
opplevd som litt negativt. Men frå hausten 
2013 har me kome godt i rute att med 
overlapping haust, vinter og vår 2013/14.  
 
Den største utfordringa med arbeidet i 
Rashedieh no er å vera oppdatert i høve til 
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sikkerheitssituasjonen. Borgarkrigen i Sy-
ria verkar inn på politikken i Libanon, 
noko som gjer at situasjonen er svært 
spent for tida. I oktober 2012 eskalerte det 
med drap på ein etterretningsoffiser i Bei-
rut. Me gjorde oss då klar til å ta heim te-
amet frå Rashedieh, men situasjonen roa 
seg att. Etter gassangrepet på sivile i Syria 
august 2013, der faren for ein større krig i 
området var overhengande, måtte me ut-
setje avreise for haustteamet i 6 veker. Me 
har stramma inn på reiseaktiviteten til so-
lidaritetsarbeidarane under dei siste opp-
halda. Etter at borgarkrigen braut ut i Sy-
ria har det strøyma på med flyktningar frå 
Syria (kvar fjerde person i Libanon er 
flyktning frå Syria). Mange er palestinarar 
som kjem frå leirar i Syria til leirane i Li-
banon. Også Rashedieh tek seg av mange. 
Dette påverkar leiren sosialt og ein fryktar 
at dei kan ha med seg motsetnader frå 
borgarkrigen. Ein har og sett meir sosial 
uro siste året. Kvinneunionen er involvert 
i arbeidet med å ta seg av flyktningane, og 
dei er ei ny  målgruppe for solidaritetsar-
beidet framover. Dei politisk organisasjo-
nane i PLO har ein klar politikk på at dei 
er nøytrale i høve til Syria og libanesisk 
politikk. Elles går livet i leiren sin vante 
gang, og solidaritetsarbeidarane rapporte-
rer om gode erfaringar reint sosialt.  
 
Det er jamn interesse og søknader for so-
lidaritetsarbeidet. Difor har me kunna 
planlegge litt meir langsiktig. Intervju 

med dei som skal reise haust, vinter og 
vår 2014/15 er alt i gang. 
 
Solidaritetsarbeidarane har hatt stor for-
midlingsaktivitet etter heimkomst både i 
form av foredrag, YouTube og informa-
sjon via media (aviser og radio). Nokre 
døme: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hxGTe
pzC19o  
http://www.nrk.no/hordaland/nordmenn-
hjelper-syria-flyktninger-1.11023658 
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/ar
ticle7075820.ece  
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/feire
r-jul-i-palestinsk-flyktningleir/ 
 
Gaza 
Når det gjelder Gaza har vi ikke hatt ka-
pasitet til å sende et prøveteam ennå. 
Benedicte Mee Bolann har sagt seg villig 
til å være koordinator slik at vi håper å 
kunne sende et prøve team til våren og et 
ordinært team til høsten. Situasjonen i 
Gaza er svært usikker, det gjør også at det 
er stor usikkerhet i hva vi kan få til. 
 
Studie- og solidaritetsturer 
Formålet med turene er å få flere med økt 
kunnskap om Palestina som kan være am-
bassadører her hjemme, bli medlemmer 
og helst aktivister. De fleste deltakerne er 
medlemmer etter turene og har skrevet ar-
tikler og lignende, tatt initiativ til nytt lo-
kallag. Det er et ønske å trekke lokalla-

gene med i arbeidet. Vi har arrangert to 
turer etter at LS i mars 13 vedtok at turene 
skal være en del av soli-daritetsarbeidet. 
 

1) Juni/juli. Besto av 19 prs, hvorav to 
turledere. Alder fra 13 til 84 år.  

2) November. Besto av 19 prs. 
Turleder Peter M. Johansen fra i 
Klassekampen. Her ble det lagt vekt 
på å møte flere politiker og skolering. 
Flere hadde mye kunnskap om Pal-
estina på forhand. Alder fra ca. 30 til 
80 år 

I 2014 har vi planer om 6 turer. Få med 
ungdom, som kan sponses økonomisk. 
Utnytte facebook og andre sosiale media. 
 
Faglige turer omtales av Faglig Utvalg. 
 
Fadderordningen 
Ny koordinator heter Grete Thunold. Det 
har ikke vært mulig for Beit Aftal å 
etablere alle sider ved en representativt 
fadderordning slik vi har avtalt pga den 
kritiske situasjonen i leirene med tusen-
talls av syriske flyktninger. Vi har imid-
lertid full tillit til at pengene blir brukt et-
ter avtalen, og har løpende kontakt med 
Beit Aftal. Det er kun seks fadder tilbake 
etter gammel ordning med egne fadder-
barn. Ca 165 deltar i ordningen. Det har 
blitt overført midler hvert kvartal i 2013. 
 
Arrangementer her hjemme 
De blir nærmere omtalt under AUs gene-
relle rapport. �  

 

Sak 2 D: Rapport fra Faglig Utvalg  
Studieturer 
De faglige studieturene til Vestbredden er 
fortsatt FUs viktigste oppgave. I mars 
2012 arrangerte vi en faglig ungdomstur 
med 10 ungdommer fra hele landet, og 
med bakgrunn fra flere forbund. Turens 
sterkest inntrykk var nok besøket i Tulka-
rem, med kontrollposten på overgangen til 
Israel og de kjemiske fabrikkene i den in-
dustrielle sona. 
 
I april dro en gruppe med 12 lærere ne-
dover. Gruppa hadde et omfattende pro-
gram, med besøk hos en rekke organisas-
joner og undervisningssteder. For første 
gang forsøkte FU å organisere en tur til 
Gaza. Turen hadde ti deltakere påmeldt, 
og alt var lagt til rette. Men turen måtte 
avlyses da det brøyt ut uroligheter i Nord-
Sinai.  
 
På høsten dette året dro to av utvalgets 
medlemmer på en undersøkelsestur for å 
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finne ut mer om forholda rundt de indus-
trielle sonene. Og om situasjonen for de 
palestinske arbeiderne som jobber i disse 
israelkontrollerte sonene. Arbeidere som 
står uten reelle rettigheter. Formåler med 
turen var dessuten å møte den nye fag-
foreninga, New Unions, som bygges opp 
for å sikre rettighetene til disse arbeiderne. 
I november gjennomførte FU en tur i 
samarbeid med Fagforbundet i Oslo. 
Denne turen hadde 17 deltakere, og foren-
ingas engasjement for Palestina blei 
vesentlig styrka i etter denne turen. 
 
Bryt med Histadrut 
I hele denne perioden har faglig utvalg 
jobba systematisk for å spre informasjon, 
og reise debatt om den sionistiske fag-
bevegelsen Histadrut. Det blei skrevet 
kronikker, artikler og debattinnlegg i 
presse og medlemsblader. Formålet med 
dette var å reise en kampanje for å bryte 
LOs forbindelse med Histadrut på LO-
kongressen 2013. 
 
Trondheimskonferansen 2012 
Faglig utvalg deltok på konferansen, og 
delte ut materiell. I forkant av Tronheims-
konferansen arrangerte Palestinakomi-
teen og FU, i samarbeid med LO i Trond-
heims internasjonale utvalg, et seminar 
med Palestina som tema. 
 
På det faglige boikottseminaret i septem-
ber dette året holdt FU innledning om 
faglige studieturer. Dette seminaret var et 
samarbeid mellom flere fagforeninger, 
Fellesutvalget for Palestina og Palestina-
komiteen. Utover dette hadde FU stand på 
landsmøtene til Norsk Jernbaneforbund, 
og Handel og Kontor. 
 
Studieturer i 2013 
I mars dro ei gruppe med 16 deltakere fra 
åtte ulike forbund til Palestina. Gruppa 
besøkte blant annet Irtah-checkpoint, og 
fikk med egne øyne se fornedrelsen de 

palestinske arbeiderne utsettes for på vei 
til jobb i Israel. 
 
I påska var det en ny lærerfaglig studietur, 
med 15 personer fra hele landet. 
 
Og i oktober måtte nok en planlagt tur til 
Gaza avlyses, og også denne gangen var 
det sikkerhetssituasjonen i Nord-Sinai 
som var grunnen. 
 
Denne høsten arrangerte FU studietur 
med 12 deltakere fra flere forbund. 
 
Trondheimskonferansen 2013 
Akkurat som året før var FU med på å ar-
rangere et seminar i forkant av sjølve kon-
feransen. Og under hele Trondheims-
konferansen hadde FU og Palestinakomi-
teen i Trøndelag stand. 
 
LO-kongressen 
Allerede tidlig i 2011 hadde FU starta en 
kampanje for å få LO-kongressen til å 
vedta å bryte med Histadrut. Fu har reist 
parola om brudd med Histadrut på Trond-
heimskonferansen, og har jobba for at lo-
kale klubber og foreninger skulle fatte 
vedtak om brudd. 
 
Under hele LO-kongressen arrangerte FU 
utdeling av materiell på gata utafor møtet. 
Og under kongressens votering stemte an-
slagsvis 1/3 av delegatene for å bryte med 
den israelske fagbevegelsen, Hista-drut. 
Resultatet på LO-kongressen var et resul-
tat av FUs kollektive innsats, i samarbeid 
med dyktige og engasjerte palestinaven-
ner i fagbevegelsen. Og sjøl om kongres-
sen ikke vedtok å bryte med Histadrut, er 
vi i FU veldig fornøyd med arbeidet som 
blei lagt ned. Og vi fortsetter å jobbe for 
at norsk fagbevegelse skal bryte sine for-
bindelser med Histadrut.  
 
Faglig seminar 
For å videreutvikle faglig utvalg sitt ar-
beid arrangerte vi et internt seminar i ok-

tober. Seminaret tok for seg en rekke te-
maer, bla. om palestinsk fagbevegelse, 
den faglige BDS-bevegelsen og om Is-
raels oljefunn. Denne siste innledninga er 
forøvrig gjengitt i Fritt Palestina nr. 
4/2013. 
 
Åpne møter 
I forbindelse med konferansen "The Miss-
ing Peace" arrangerte Faglig utvalg tre 
møter i samarbeid med andre. Innledere 
på disse møtene var Jamal Juma og Mah-
moud Subuh, som begge var i Oslo i for-
bindelse med konferansen. 
 
FU organiserte stand i forbindelse med 
landsmøtet til Fagforbundet i november. 
Forslaget fra Fagforbundet i Oslo om å 
bryte med Histadrut kom ikke opp til be-
handling, men landsmøtet vedtok å ar-
beide for en internasjonal handels-boikott 
av Israel. 
 
Habima-teateret 
Helt på slutten av året samarbeida FU 
med Akulbi om et felles framstøt i forbin-
delse med at Nasjonalteateret skal gjen-
nomføre et prosjekt med det israelske 
Habima teateret. FU ønsker å få fag-
foreningene ved Nasjonalteateret til å 
jobbe for at teateret skal trekke seg fra 
dette samarbeidet. 
 
Utvalget 
I Faglig Utvalg er disse med per 1. feb-
ruar 2014: 
Petter Thoresen (leder), Per Martinsen, 
Lillian Hoffman, Bjørn-Erik Borgersen, 
Erik Selmer, Stein-Olav Ringen, Gull-
brand Helleberg-Giacobbe, Kjersti Nord-
by, Kjetil Larsen og Per Pedersen. 
 
Mer og utfyllende informasjon kan lastes 
ned fra Palestinakomiteens nettside (Fag-
lig Utvalg). � 

 

 

Sak 2 E: Rapport fra Palestinakomiteens Kunstnerutvalget (KUP) 
Kunstnerutvalgets medlemmer Marie 
Skeie, Lene E. Westerås, Käthe Øien, Åsa 
Helle. 
 
Käthe har på våren 2013 hatt møte med 
Akulbi, samt 1 møte med Cliff Moustache 
Nordic Black Theatre angående Kunstner-
utvalgets eventuelt oktober 2014 
KUP hadde møte 17.-20. januar Tromsø, 
se tilsendt rapport og kortversjonen under 
her. 

KUP har hatt 3 skypemøter på våren, 
samt flere møter i forbindelse med andre 
prosjekter. 
KUP har deltatt i relaterte aktiviteter, bla. 
deltagelse på prosjektet «Human Roots» 
sammen med norske og palestinske 
kunstnere. 
KUP har bidratt med råd angående søk-
nader sendt til AU og andre. 
KUP sendte inn forslag til nominasjons-
komiteen angående tildeling av Raftopri-
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sen. KUPs forslag: - Ayar Morrar fra 
Budrus på Vestbredden. 
KUP har løpende kontakt på mail angå-
ende ulike saker generelt, spesielt om 
eventet i oktober 2014. 
KUP har hatt og har kontakt med poten-
sielle deltakere til dette eventet. 
- Flere bekreftet, avventer invitasjoner 

til langveisfarende til finansieringen 
er på plass. 

KUP har sendt forespørsel til Mats Gil-
bert og Odd Karsten Tveit om de er villi-
ge til å ta på seg oppgaven som kon-
feransier 

 - Bekreftet og vedtatt at Mads Gilbert 
skal være konferansier. 
 

KUP er hele tiden oppdatert gjennom 
egne prosjekter og reiser og samtaler med 
kunstnere innad i miljøet, både på Gaza 
Vestbredden og Libanon. 

KUP ved/Marie, Åsa og Käthe hadde 
møte 1. november på Cafeteatret med 
Cliff Moustache for videre planlegging av 
evenement 2014. 
KUP har hatt 2 skypemøter høsten 2013. 
 
Kort referat fra møte i Tromsø 
• Møte og middag med Ordføreren i 

Gaza og hans følge (Lene, Käthe, 
Åsa og Marie) 

• Tromsø Kunstforening. Artisttalk 
(Marie) 

• Film: Soldier Citizen (Marie) 
• Møte med mosaiker Marit Bockelie 

og Kine Hellebust. (Lene, Käthe, 
Åsa og Marie) 

• Deltagelse på «The Stitch Project» - 
Marie Skeies prosjekt. 

• Film: Grandmothers bank ( Lene, 
Käthe, Åsa) 

• Utstilling Tromsø Kunstforening 
(Marie) 

• Møte i Kunstnerutvalget 
• Morgenmøte i kunstnerutvalget 
• Film: The Gatekeepers (Lene, Käthe, 

Åsa) 
• Seminar: Hvor går Israel? (Lene, 

Käthe, Åsa) 
• Seminar: Tekstilkunst i en digital 

tidsalder (Marie) 
• Møte i Kunstnerutvalget 
• Omvisning på Litteraturhus Nord-

området i Kirkegata 2 
• Utstilling på Nordnorsk Kunstmuse-

um (Lene, Käthe og Åsa) 
• Kortfilmprogram nr. 1 
• Oppsummering og fordeling av opp-

gaver fremover 
• Utflukt i Tromsøs omegn, Kvaløy og 

Tisnes, Bryggejentene i Ersfjorden, 
Universitetet i Tromsø. � 
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SAK 3: Godkjenning av reknskap 2012 og 2013 
     

2012 Kategori Drift  
regnskap 

Sol.arb. 
regnskap 

Total  
regnskap 

Drift  
budsjett 

Sol.arb. 
Budsjett 

Total 
Budsjett 

Res. 2011 tot. 
regnskap 

                 
3320 Landsmøteinntekter           43,000             43,000         50,000            50,000    
3322 Inntekter seminar o.l.           16,600             16,600         50,000            50,000            66,711  
3900 Annen driftsrelatert inntekt              35,000              10,000          45,000            40,745  
3919 Fadderinnsamling          367,745         367,745              440,000        440,000          439,100  
3920 Årskontingenter      1,081,419        1,081,419    1,000,000       1,000,000          996,850  
3921 Fagforeningsbidrag              25,000              10,000          35,000          127,000  
3922 Andre gaver           29,300           19,535           48,835       100,000              10,000        110,000            59,858  
3925 Bidrag Palestina Solidaritet          698,563         698,563              800,000        800,000          799,223  
                
 Sum inntekter      1,170,319      1,085,843      2,256,162    1,260,000         1,270,000     2,530,000       2,529,487  
                
 Utgifter               
                
4110 Landsmøteutgifter           93,891             93,891         50,000            50,000    
4111 Utgift åpent møte           21,819             21,819         50,000            50,000            30,949  
4115 Utgifter landsstyre           46,203             46,203         20,000            20,000            45,059  
4460 Frakt, toll og spedisjon              15,000                2,000          17,000            15,469  
5000 Lønn til ansatte         134,313         100,000         234,313       195,000              76,500        271,500          124,267  
5100 Ferielønn           31,954             31,954         27,000              12,000          39,000            19,233  
5400 AGA            33,581             33,581         27,000              10,000          37,000            15,041  
5401 AGA av påløpt ferielønn             4,038               4,038           3,000                1,500            4,500              2,453  
5920 Yrkesskadeforsikring             2,936               2,936           1,500              1,500              1,410  
5990 Annen personalkostnad             2,422               2,422              500                 500                 925  
6300 Leie lokaler           41,250             41,250         63,000            63,000            63,000  
6701 Honorar revisjon           41,876           24,999           66,875         35,000              25,000          60,000            53,750  
6790 Al-Quds           25,000             25,000         25,000            25,000                 206  
6800 Kontorrekvisita           15,055             15,055         15,000                   500          15,500            20,807  
6810 Data/EDB Kostnad           29,762             5,000           34,762         65,000                5,000          70,000            38,421  
6820 Trykksaker           35,587             35,587         23,000            23,000            22,257  
6821 Medlemsblad         235,905           41,629         277,534       195,000              35,000        230,000          224,887  
6860 Studietur             7,688               7,688         10,000                      -            10,000              5,892  
6890 Annen kontorkostnad             4,709               4,709           1,000                      -              1,000                 949  
6891 Annen fremmed tjeneste           19,725           40,000           59,725         35,000              45,000          80,000            78,285  
6900 Telefon           13,869             1,438           15,307         15,000              10,000          25,000            24,647  
6901 Internett             3,325               3,325              500                   500            1,000                 724  
6940 Porto           22,825             22,825         24,000                5,000          29,000            23,276  
6941 Gebyr                      -             2,000                2,000            4,000              2,913  
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl.           70,109         335,769         405,878         90,000            145,000        235,000          197,321  
7141 Husleie            23,836           23,836                -                30,000          30,000            28,712  
7142 Hotell                      -             2,000              20,000          22,000            20,218  
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig             2,467           33,666           36,133                -              100,000        100,000            92,403  
7391 Annonser           22,000             1,275           23,275         10,000            10,000            33,250  
7410 Medlemskontingent             5,235               5,235           4,500              4,500              4,250  
7450 Tilskudd til lokallag/bevilg             8,333             5,000           13,333           5,000              5,000              1,000  
7459 Avsetning kontingentrefusjon         231,950          231,950       230,000          230,000          228,900  
7461 Andre prosjekt             3,733           59,025           62,758                -              150,000        150,000          357,390  
7462 Beit Atfal          318,312         318,312                -              440,000        440,000          439,100  
7463 Overføring Fagleg Utval              30,000              10,000          40,000            77,000  
7500 Forsikringspremie                     -                80,000          80,000            73,819  
7770 Bank og kortgebyr           33,785             6,383           40,168           1,000              12,000          13,000            13,325  
7791 Annen kostnad, ikke fradr.be.              10,000              10,000          20,000            15,615  
8171 Avsetning aksjetap                       67,000  
 Sum utgifter      1,245,345         996,332      2,241,677    1,280,000         1,227,000     2,507,000       2,464,123  
                

 Resultat før finansinnt/kost          -75,026           89,511           14,485  -20,000             43,000          23,000            65,364  
                

8040 Renteinntekter           16,630           33,826           50,456         20,000              30,000          50,000            53,620  
8050 Rentekostnader               -260                 -260          
            
 Årsresultat          -58,656         123,337           64,681                73,000          73,000          118,984  
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2012:   MIDLER FRA  

PALESTINASOLIDARITET 
FORDELT PÅ PROSJEKT 
 Forbruk Budsjett 

Rashedieh         189,164  190,000 

Fotouts. Eyes of Childern                   -   5,000 

Beit Omar           85,683  190,000 

Fadder, Beit Atfal*         367,746  440,000 

Dar El Hikma Center           58,500  60,000 

Div stipend og engangsstøtte             5,000  100,000 

Overføring Faglig Utvalg   10,000 

Medlemsblad           41,629  35,000 

Administrasjon           46,666  97,000 

Lønnsmiddel           80,000  100,000 

Reisekostnader ikke fordelt*         116,472    

Sum utgifter         990,860  1,227,000 

 
BALANSE PALESTINAKOMITEEN I NOREG 2012    
    
  
Nr Kategori Palkom drift Pal.sol. Samla 2012 Samla 2011 
      
1500 Kundefordringer 239  239 989 
1520 Forskudd reise 2,123  2,123  
1790 Interrimsfordringer 0  0  
1820 Andre aksjer 0  0 67,000 
1920 Bankinnskudd 106,533  106,533 73,668 
1921 Høgrentekonto 62,744  62,744 596,260 
1922 Medlemskonto 560,940  560,940 291,656 
1930 Bankinnskudd PalestinaSolidaritet  150,523 150,523 588,038 
1931 Høgrentekonto PalestinaSolidaritet  1,032,356 1,032,356 999,115 
1932 Innsamlingskonto  641,587 641,587 24,150 
1933 Bankinnskudd Fadderprosjektet  613,218 613,218 310,418 
1950 Bankinnskudd skattetrekk 0534.32612 11,222  11,222 11,529 
1951 Skattetrekkskonto 1503.30.05269 691  691  
      
 Sum eigendelar 744,492 2,437,684 3,182,176 2,962,823 
      
 Eigenkapital     
      
8800 Udisponert årsresultat  -58,656 123,337 64,681 118,985 
2050 Annen egenkapital 109,115 1,247,495 1,356,610 1,237,625 
      
 Sum eigenkapital 50,459 1,370,832 1,421,291 1,356,610 
      
 Kortsiktig gjeld     
      
2400 Leverandørgjeld 642,436  642,436 317,953 
2402 Beit Atfal  614,299 614,299 614,299 
2600 Forskuddstrekk 26,390  26,390 10,717 
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -4,371  -4,371 5,266 
2785 Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn 4,084  4,084 2,453 
2850 Avsetning på tap av aksjer 0  0 67,000 
2940 Skyldig feriepenger 28,968  28,968 17,400 
2987 Kontingent neste år 440,823  440,823 543,125 
2988 FUs reisefond 8,255  8,255 28,000 
      
 Sum kortsiktig gjeld 1,146,586 614,299 1,760,885 1,606,214 
      
 Sum eigenkapital og gjeld 1,197,044 1,985,131 3,182,176 2,962,823 

*Beit Atfal 

Overføring Beit Atfal 
        

295,889  

Medlemsblad 11,101 

Administrasjon 18,333 

Lønnsmiddel 20,000 

Reise 22,423 

Totalt 
        

367,746  
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2013  Kategori 

Drift  
regnskap 

Sol.arb. 
regnskap 

Total  
regnskap 

Drift  
budsjett 

Sol.arb. 
Budsjett 

Total 
Budsjett 

Res. 2011 tot. 
Regnskap 

3320 Landsmøteinntekter 1,100   1,100 0  0  0 43,000  
3322 Inntekter seminar o.l.     0 0  0  0 16,600  
3900 Annen driftsrelatert inntekt 56,000   56,000 56,000  0  56,000  
3919 Fadderinnsamling   348,623 348,623 0  370,000  370,000  367,745  
3920 Årskontingenter 1,230,260    1,230,260  1,218,000  0  1,218,000  1,081,419  
3921 Fagforeningsbidrag 16,000 7,000 23,000 50,000  0  50,000      46  
3922 Andre gaver 17,412 23,950 41,362 30,000  20,000  50,000 48,835  
3925 Bidrag Pal.Sol   831,309 831,309 0  730,000  730,000 698,563  

          Sum inntekter 1,320,772 1,210,882 2,531,654 1,354,000  1,120,000  2,474,000        2,256,208  
                
 Utgifter**               

         4110 Landsmøteutgifter 0 0 0 0  0  0 93,891  
4111 Utgift åpne møter     0 5,000  5,000  10,000 21,819  
4115 Utgifter landsstyre 85,504   85,504 60,000  0  60,000 46,203  
4460 Frakt, toll og spedisjon     0 0  0  0  
5000 Lønn til org.tillitsvalde 264,926   264,926 348,600  0  348,600 234,313  
5100 Ferielønn 36,103   36,103 35,000  0  35,000 31,954  
5400 AGA  37,355   37,355 40,000  0  40,000 33,581  
5401 AGA av påløpt ferielønn 5,091   5,091 4,500  0  4,500 4,038  
5920 Yrkesskadeforsikring 2,689   2,689 3,000  0  3,000 2,936  
5990 Annen personalkostnad 1,520   1,520 2,500  0  2,500 2,422  
6300 Leie lokaler 60,307   60,307 45,000  0  45,000 41,250  
6701 Honorar revisjon 33,515   33,515 32,000  3,000  35,000 66,875  
6790 Al-Quds 75,000   75,000 25,000  0  25,000 25,000  
6800 Kontorrekvisita 10,995   10,995 15,000  0  15,000 15,055  
6810 Data/EDB Kostnad 15,811   15,811 20,000  0  20,000 34,762  
6815 Solidus/administrasjon 34,543 17,271 51,814 50,000  10,000  60,000 59,725  
6820 Trykksaker 58,495   58,495 50,000  0  50,000 35,587  
6821 Medlemsblad 253,646 10,569 264,215 241,000  9,000  250,000 277,534  
6860 Møter (AU o l) 13,145   13,145 0  0  0  
6890 Annen kontorkostnad 8,025   8,025 5,000  0  5,000 4,709  
6900 Telefon 10,315 1,416 11,731 10,000  0  10,000 15,307  
6901 Internett     0 4,000  0  4,000 3,325  
6940 Porto 30,372   30,372 25,000  0  25,000 22,825  
6941 Gebyr      0 0  0  0   
7140 Reise PK, PalSol prosjekt*** 14,594 450,844 465,438 40,000  347,900  387,900 405,878  
7141 Husleie (fordelt på 7140)     0 0    0 23,836  
7142 Hotell (fordelt på 7140)     0 0    0   
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig     0 0  45,000  45,000 36,133  
7360 Abonnementer     0         
7391 Annonser   9,100 9,100 10,000  10,000  20,000 23,275  
7410 Medlemskontingent 4,000   4,000 5,500    5,500 5,235  
7420 Gaver 4,887   4,887         
7450 Tilskudd lokallag, bevilgning 5,000 30,700 35,700 5,000  50,000  55,000 13,333  
7459 Avsetning kontingentrefusjon 285,919   285,919 290,000   290,000 231,950  
7461 Andre prosjekt     0 0  220,000  220,000 62,758  
7462 Beit Atfal   333,484 333,484 0  338,000  338,000 318,312  
7463 Overføring Faglig Utvalg     0 40,000  50,000  90,000   

7500 Forsikringspremie   18,415 18,415 0  0  0   
7770 Bank og kortgebyr 18,485 1,275 19,760 10,000  10,000  20,000 40,168  
7791 Annen kostnad,ikke fradr.b.     0     0   

 Sum utgifter 1,370,242 873,074 2,243,316 1,421,100  1,097,900  2,519,000 2,233,989  
                
 Resultat før finansinnt/kost    -49,470   337,808     288,338       -67,100       22,100      -45,000  14,485 
               

8040 Renteinntekter 1,515 33,413 34,928 15,000  30,000  45,000 50,456 
8050 Rentekostnader     0     0 -260 

               
 Årsresultat    -47,955   371,221     323,266       -52,100       52,100           64,681  

Driftsrelatert: Landsstyret vedtok på møte nr 1- 
2013 å bruke 10 % av innstående på medlemskonto 
per 31.12.2012 kr 56 000. 

Kontingent: Av disse er det bokført ca 
43 000 som gjelder tilbakeføringer fra 
balanse 2011. 

**Utgifter:  Fordeling av kostnader for medlemsblad 
og adm.utgifter som gjelder Fadderordninga, er ikke 
fordelt ennå. 
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***PALESTINASOLIDARITET FORDELT PÅ 
PROSJEKT 

 

Budsjett 
Rashediyeh 166,400  
Vestbredden 82,000  
Gaza 25,500  
Solidaritets/studieturer 80,000  
Nettverksmøte o l 34,000  
Div stipend, engangsstøtte 50,000  
Prosjekt i Norge 235,000  
Diettkostnader 45,000  
Administrasjon 0  
Medlemsblad 0  
Sum utgifter 717,900  
    
*Beit Atfal   Regnskap 
Bidragsytere -370,000 -348,623 
Overføring til Beit Atfal 338,000 333,484 
Admininistrasjon 13,000 17,271 
Medlemsblad 9,000 10,569 
Reise koordinator 10,000   
Totalt 370,000 361,324 

 

BALANSE PALESTINAKOMITEEN I NORGE 2013 

Nr Kategori Palkom drift Pal.sol. Samla 2013 Samla 2013 
 

1500 Kundefordringer 239  239 239 
1520 Forskudd reise 2,280  2,280 2,123 
1790 Interrimsfordringer 4,612  4,612 0 
1791 Kontoreguleringer 71,208  71,208 0 
1920 Bankinnskudd 180,134  180,134 106,533 
1921 Høgrentekonto 43,701  43,701 62,744 
1922 Medlemskonto 604,713  604,713 560,940 
1930 Bankinnskudd PalestinaSolidaritet  620,926 620,926 150,523 
1931 Høgrentekonto PalestinaSolidaritet  1,063,842 1,063,842 1,032,356 
1932 Innsamlingskonto  4,075 4,075 641,587 
1933 Bankinnskudd Fadder Gml ordning  0 0 613,218 
1950 Bankinnskudd skattetrekk 0534.32612 82,079  82,079 11,222 
1951 Skattetrekkskonto 1503.30.05269 691  691 691 
1965 Bankinnskudd Fadderprosjekt  85,064 85,064  
 Sum eigendelar 1,074,721 1,688,844 2,763,564 3,182,176 
      
 Eigenkapital     
      
8800 Udisponert årsresultat  -47,955 371,221 323,266 64,681 
2050 Annen egenkapital 50,459 1,370,832 1,421,291 1,356,610 
      
 Sum eigenkapital 2,504 1,742,053 1,744,557 1,421,291 
      
 Kortsiktig gjeld     
      
2400 Leverandørgjeld 393,955  393,955 642,436 
2402 Beit Atfal  0 0 614,299 
2600 Forskuddstrekk 12,363  12,363 26,390 
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 8,063  8,063 -4,371 
2785 Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn 3,807  3,807 4,084 
2940 Skyldig feriepenger 36,433  36,433 28,968 
2987 Kontingent neste år 556,130  556,130 440,823 
2988 FUs reisefond 8,255  8,255 8,255 
    0  
 Sum kortsiktig gjeld 1,019,007 0 1,019,007 1,760,885 
    0  
 Sum eigenkapital og gjeld 1,021,511 1,742,053 2,763,564 3,182,176 

 

***Regnskap 
Rashedieh 133,830 
Vestbredden 53,693 
Gaza 0 
Studieturer 68,344 
Nettverket 28,998 
Div stipend 30,700 
Prosj. Norge* 165,980 
Diett inkl i reise 
Adm 0 
Medlem.blad 0 
  481,545 

*Prosjekt i Norge 
spesifisert   
Osloavtalen 86,542 
Sarsak 12,401 
Boikott 56,469 
Stortingsvalg 10,568 
  165,980 
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Sak 7 A: Forslag til Prinsipprogram for Palestinakomiteen i Noreg 
Prinsipprogrammet frå 2008 er lagt ved 
 
Innstilling frå Prinsipp- og  
arbeidsprogramkomiteen 
 
Komiteen har bestått av følgende med-
lemmer: 
 
Annicken Lundgård (leder) 
Magne Hagesæter (Bergen) 
Kjell Stephansen (Ålesund) 
Svein Olsen (Bodø) 
Berit Aaker (organisasjonssekretær) 
 
Her er noen stikkord om diskusjonene og 
arbeidet vårt i prosessen. 
 
Prinsipprogrammet: 
Prinsipprogrammet som er fra 2008 er 
oppdatert til dagens politiske situasjon 
med viktige tillegg om Israel som apart-
heidstat, blokaden av Gazastripen og 
Oslo-avtalen. I tillegg er det tatt en grun-
dig gjennomgang av språket for å få en 
konsekvent nynorsk og for å rette opp 
skrivefeil. 
 
Arbeidsprogrammet: 
• Komiteen har fått tilbakemeldinger 

om at få i organisasjonen ser på ar-
beidsprogrammet som et nyttig red-
skap for Palestinakomiteens arbeid. 

• Det nåværende arbeidsprogrammet 
er en blanding av utadrettet politisk 
program og internt organisatorisk 
program. Komiteen ønsker å rein-
dyrke arbeidsprogrammet til å være 
sistnevnte. 

• Oppramsing av konkrete saker og 
våre politiske krav utgår fra pro-
grammet og bør heller bli ivaretatt 
av andre dokumenter som prinsipp-
program, studiehefte eller andre spe-
sifikke hefter. 

• Komiteen har kortet ned på antall 
kapitler og står nå igjen med følgen-
de fire: 1) Boikottarbeid, 2) Politisk 
kamp, 3) Arbeid i Midtøsten og 4) 
Organisasjon. 

• Programmet vil lage et tydelig skille 
mellom hva som er rollene til 
AU/LS, utvalgene og lokallagene. 
 

Komiteen synes at mange av punktene i 
nåværende arbeidsprogram er for lite 
konkrete, noe som gjør det vanskeligere å 
evaluere arbeidet. Derfor har vi fokusert 
på å konkretisere målsettingene der det er 
mulig. 
 
På grunn av dette sendte vi ut en foreløpig 
innstilling til høring til Palestinakomi-

teens organisasjonsledd for å få nyttige 
innspill og kommentarer. Vi mottok fire 
svar som er delvis tatt inn i arbeidspro-
grammet. 
 
10. januar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYTT FORSLAG TIL  
PRINSIPPROGRAM 
 
Palestinakomiteen i Noreg: 
• Støttar frigjeringskampen til det pa-

lestinske folket. 
• Støttar opprettinga av ein demokra-

tisk stat i Palestina med like rettar 
for alle. 

• Støttar retten dei palestinske flykt-
ningane har til å vende attende i tråd 
med FN-resolusjon 194. 

• Meiner at sionismen er rasistisk. 
• Meiner Israel er ein apartheidstat i 

samsvar med FN-resolusjon 3068 
• Krev at staten Israel skal trekkje seg 

ut av dei okkuperte områda i sam-
svar med FN-resolusjon 242. 

• Krev at blokaden av Gazastripen blir 
oppheva.  

• Meiner at den folkerettsstridige mu-
ren må rivast. 

• Meiner at konflikten har sitt opphav 
i kolonialismen og imperialismen. 

• Er mot stormaktsløysingar over ho-
vudet på det palestinske folket. 

 
Frigjeringskampen 
Kampen til det palestinske folket er ein 
kamp for grunnleggande menneskelege og 
nasjonale rettar. Gjennom FN sitt vedtak 
om å anerkjenne staten Israel i 1949, og 
seinare staten Israel sin okkupasjon av 
Vestbredda, Gazastripen og Aust- Jerusa-
lem, er det palestinske folket fråtatt desse 
rettane. Palestina er i dag etter internasjo-
nal rett okkupert land, og kampen det pa-
lestinske folket fører er ein rettferdig 
kamp mot ein okkupant. Så lenge Israel 
sin okkupasjon blir akseptert av det inter-
nasjonale samfunnet kan det palestinske 
folket ikkje vente seg rettferd utan at dei 
sjølve gjer opprør (intifada). Vi støttar det 
palestinske folket sin rett til væpna mot-
stand i samsvar med folkeretten. 

Stormaktene sine imperialistiske  
interesser 
Imperialismen handlar om kontroll over 
og utbytting av andre land. Midtausten er 
eit økonomisk og militært strategisk vik-
tig område. Kontroll over dette området 
har alltid vore viktig for stormakter som 
vil dominere verda. Den sionistiske kolo-
niseringa av området vart støtta av stor-
maktene som etter 2. verdskrig såg seg 
tente med at Israel vart eit fotfeste for dei-
ra interesser i Midtausten. FN-vedtaket 
om deling av Palestina i 1947 vart vedtatt 
over hovudet på folket i området, og førte 
til at store delar av landet vart tatt frå det 
palestinske folket. 
 
I alle år seinare har USA og Vesten støtta 
staten Israel mot det palestinske folket. 
Palestinarane har hatt brei støtte frå eit 
stort fleirtal av verdas land og folk, men 
USA har blokkert ei rad vedtak i Tryg-
gingsrådet. Israel sin okkupasjon av nye 
landområde, dei vel dokumenterte brota 
på ei rekke FN-vedtak og internasjonale 
lover, samt den brutale terroren og brota 
på menneskerettane frå den israelske ok-
kupantmakta, har ikkje ført til sanksjonar 
mot Israel frå verdssamfunnet.  
 
Det palestinske sjølvstyret regjerer på 
nåde frå Israel. I 1993 vart PLO gjennom 
Osloavtalen tvinga til å gi opp kampen for 
eit fritt Palestina i bytte mot ein ministat i 
dei okkuperte områda. Osloavtalen har 
sementert okkupasjonen, auka oppsplit-
tinga av Vestbredden og hindra palestina-
rane sin fridomskamp. Noreg ber eit stort 
ansvar for den ulykka avtalen har ført 
med seg. 
 
Sionismen – Staten Israel er rasistisk 
Den israelske staten bygger på sionismen 
som gir jødane eksklusiv rett til Palestina. 
Ved opprettinga av staten Israel i 1948, og 
gjennom okkupasjonen av Vestbredden 
og Gazastripen i 1967, vart store delar av 
folket som budde i landet drivne ut. Den-
ne etniske reinsinga er årsaka til at mange 
millionar palestinarar lever som flykt-
ningar i Midtausten i dag.  
 
Israel ser seg sjølv som ein stat for alle 
jødar i verda og ikkje som ein stat for dei 
som bur innanfor landegrensene. Dette 
kjem klarast til uttrykk i lova om tilbake-
vending og lova om statsborgarskap; lo-
ver som gir ein kvar jøde rett til å busette 
seg og få statsborgarskap i landet. Sam-
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stundes blir palestinarar som har budd i 
landet i generasjonar, statslause. Frå Aust-
Jerusalem blir palestinarar pressa ut med 
alle middel, mellom anna ved at dei mis-
tar bu- og opphaldsløyve. 
Staten Israel har to ulike typar stats-
borgarskap. I den sionistiske staten kan 
berre jødar få fulle nasjonale rettar. I sin 
konsekvens er derfor sionismen ein rasis-
tisk ideologi. Samstundes er det viktig å 
skille mellom sionisme og den jødiske re-
ligionen. Antisionisme rettar seg mot ein 
apartheid-liknande, rasistisk ideologi, 
medan antisemittisme er forfølging av jø-
dane. 
 
Noreg har ei svart historie når det gjeld 
jødeforfølging. Det er ei viktig oppgåve 
for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe 
mot alle former for antisemittisme. Pa-
lestinakomiteen er motstandar av all un-
dertrykking og diskriminering. 
 
Okkupasjon og apartheid 
Gjennom seksdagarskrigen i 1967 okku-
perte Israel resten av Palestina. Okku-
pantmakta har i dag full militær kontroll, 
og dei kontrollerer alle ytre grenser.  Isra-
el har vist brutal framferd mot palestina-
rane i fleire krigar; i Libanon, på Gaza-
stripen og på Vestbredden.  
 

 
  
Gazastripen er isolert frå omverda ved ein 
total økonomisk blokade. Her lever pales-
tinarane som i eit stort, ope fengsel. På 
Vestbredden splittar separasjonsmuren og 
dei israelske koloniane med sine vegar 
landet i små område som ikkje heng sa-
man. Israel har tatt kontroll over ressursa-
ne av vatn, og i den grøderike Jordandalen 
blir det produsert varer for israelske land-
bruksverksemder. Israel flyttar i strid med 
folkeretten stadig fleire folk og verksem-
der inn i dei okkuperte områda. Palestina-
rar vert fengsla utan lov og dom. Israel 
erkjenner ikkje ansvaret sitt for å skille 
millionar av palestinarar frå kvarandre på 
Vestbreidda, på Gazastripen og i flykt-
ningleirane i Midtausten. Palestinarane 
både i Israel og i okkuperte område blir 
utsette for systematisk forskjellsbehand-
ling. Staten Israel har innført eit system av 
apartheid som er i samsvar med dei inter-

nasjonale juridiske definisjonane av 
brotsverket apartheid. 
 
For palestinsk einskap 
Etter at Hamas vann det demokratiske va-
let i dei okkuperte områda i 2006, har 
Vesten og Israel gjennom blokade og 
sanksjonar provosert fram ein intern strid 
mellom palestinske grupper. Vi støttar det 
palestinske folket og deira rett til å velje 
sine eigne leiarar, og vi tek avstand frå 
USA, Israel og Vesten si stempling av den 
demokratisk valde leiinga som terroristar. 
Splittinga i det palestinske folket, særskilt 
splittinga mellom Fateh og Hamas, tener 
berre okkupantmakta. 
 
Vi støttar tiltak som kan styrke palestina-
rane sin einskap og sjølvstende. Palestina-
rane treng ein organisasjon som kan føre 
kampen for fridom i dei okkuperte områ-
da, i Israel og i flyktningleirane elles i 
Midtausten. Det er viktig at PLO kan bli 
ein samlande organisasjon for alle pales-
tinarane. 
 
Fritt Palestina 
Palestinakomiteen i Noreg støttar ei kvar 
endring i retning av fridom og sjølvstende 
for dei som i dag lever under okkupasjon, 
som vi støttar ei kvar endring i retning av 
like rettar for dei som i dag lever som 
andreklasses borgarar i staten Israel. Blo-
kaden av Gazastripen må bli oppheva. Ei 
avvikling av dei ulovlege jødiske koloni-
ane i dei okkuperte områda og retten for 
alle palestinske flyktningar til å vende til-
bake høyrer med mellom viktige føreset-
nader for ei løysing. Ei langsiktig, frede-
leg løysing på konflikten er først mogleg 
den dagen det palestinske folket blir inn-
rømma fulle nasjonale rettar. Alle inn-
byggarane i området må garanterast like 
rettar uavhengig av religiøs eller etnisk 
tilhøyring. Den ekspansive, sionistiske og 
rasistiske ideologien som staten Israel er 
tufta på, må nedkjempast for at alle skal 
kunne leve fredeleg i lag. Det palestinske 
folket må sjølv avgjere korleis dei best 
kan realisere sine nasjonale rettar.  
 
 
 
FN vedtok deling av Palestina og var slik 
med på å skape konflikten. FN har derfor 
eit særskilt ansvar for å bidra til ei løysing 
og for tryggleiken til det palestinske fol-
ket. Palestinakomiteen i Noreg vil arbeide 
for at det norske folket og norske styres-
makter støttar det internasjonale arbeidet 
for eit fritt Palestina. 
 

 
 

VEDLEGG: 
 

PRINSIPPROGRAM FOR  
PALESTINAKOMITEEN I 
NOREG 
Gjeldande prinsipprogram vedtatt på 

landsmøtet mars 2008  

 
Palestinakomiteen i Noreg: 
• Stør det palestinske folket sin frigje-

ringskamp.  
• Stør opprettinga av ein demokratisk 

stat i Palestina med like rettar for alle.  
• Stør alle palestinske flyktningar sin 

rett til å vende attende i tråd med FN-
resolusjon 194.  

• Meiner at sionismen er rasistisk.  
• Krev at staten Israel skal trekke seg ut 

av dei okkuperte områda i samsvar 
med FN-resolusjon 242.  

• Meiner at den folkerettsstridige muren 
må rivast.  

• Meiner at konflikten har sitt opphav i 
kolonialismen og imperialismen.  

• Er mot stormaktsløysingar over hovu-
det på det palestinske folket.  

 
FRIGJERINGSKAMPEN 
Det palestinske folket sin kamp er ein 
kamp for grunnleggjande menneskelege 
og nasjonale  rettar. Gjennom FN-
vedtaket om anerkjenning av staten Israel 
i 1949 og seinare staten Israel sin okkupa-
sjon av Vestbredda, Gaza og Aust-
Jerusalem, er det palestinske folket fråtatt 
desse rettane. Palestina er i dag - etter in-
ternasjonal rett - okkupert land, og kam-
pen det palestinske folket fører er følgje-
leg ein rettvis kamp mot ein okkupant. Vi 
stør det palestinske folket sin rett til væp-
na motstand i samsvar med folkeretten. 
 
Staten Israel bryt ei rekke FN-vedtak og 
internasjonale konvensjonar. Så lenge det-
te blir akseptert av det internasjonale sam-
funnet viser det at det palestinske folket 
ikkje kan vente seg rettferd utan at det 
sjølv ristar av seg okkupanten (intifada) I 
denne kampen er PLO i dag det palestins-
ke folket sin rettmessige representant.  
 
SIONISMEN - STATEN ISRAEL ER 
RASISTISK 
Den israelske staten bygger på sionismen 
som gjev jødane eksklusiv rett til Palesti-
na. Staten Israel forstår seg sjølv som ein 
stat for alle jødar i verda, og ikkje som eit 
reiskap for dei som bur innanfor staten 
sine grenser. Dette bryt med prinsippet 
om folkesuverenitet som seier at ei stats-
danning skal femne dei som bur innanfor 
staten sine grenser. 

 



 

38 Fritt Palestina 1-2014 

 

 
Den sionistiske staten står for etnisk rein-
sing. Ved opprettinga av staten Israel i 
1948 vart store deler av den opphavlege 
folkesetnaden aktivt fortrengt, i dag kjem 
dette til uttrykk mellom anna ved at pales-
tinarar vert fråtatt bu- og opphaldsløyve i 
Aust-Jerusalem.  
 
Lovverket i den sionistiske staten diskri-
minerer ikkje-jødar. Tydelegast kjem det-
te til uttrykk i lova om tilbakevending og 
lova om statsborgarskap, lover som gjev 
ein kvar jøde rett til å busetje seg i landet 
og rett til statsborgarskap. Samstundes 
kan palestinarar som har budd i landet i 
generasjonar vere statslause. Staten Israel 
skil mellom nasjonalitet og statsbor-
garskap: Ein ikkje-jøde kan per definisjon 
ikkje tilhøyre den jødiske nasjonen. I den 
sionistiske staten er grunnleggjande rettar 
knytt til spørsmålet om du er jøde eller 
ikkje-jøde. I sin konsekvens vert derfor 
sionismen ein rasistisk ideologi.  
 
Samstundes er det viktig å skilje mellom 
sionisme og jødedom. Antisionismen ret-
tar seg mot ein rasistisk ideologi, mens 
antisemittismen står for forfølging av ei 
folkegruppe, jødane. 
 
Noreg har ei svart historie når det gjeld 
antisemittisme. Det er ei viktig oppgåve 
for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe 
mot alle former for antisemittisme. Pa-
lestinakomiteen er motstandar all under-
trykking og diskriminering enten den ret-
tar seg mot rase, religion, nasjon, klasse, 
kjønn eller einskild individ. 
 

STORMAKTENE SINE  
IMPERIALISTISKE INTERESSER 
Imperialismen handlar om kontroll over 
og utbytting av andre land. Midtausten er 
eit strategisk viktig område, både økono-
misk og militært. Det har alltid vore eit 
mål for stormakter som vil dominere i 
verda, å ha kontroll over dette området. 
 
Den sionistiske koloniseringa av området 
var støtta av stormakter som etter 2. 
verdskrig såg seg tente med å stø oppret-
tinga av ein sionistisk stat. Med dette ville 
dei opprette ein stat som kunne vere eit 
bruhovud for interessene deira i den ara-
biske verda. FN-vedtaket om deling av 
området i 1947 vart fatta over hovudet på 
folk i området og innebar at store deler av 
landet vart tatt frå det palestinske folket. I 
alle år seinare har stormakter støtta staten 
Israel på kostnad av det palestinske folket.  
 
I seinare år har USA og vesten under på-
skot av å verne menneskerettane og/eller 
kamp mot terror gått til krig ulike stader i 
verda. I denne samanhengen er det verd å 
merke seg at staten Israel sine vel doku-
menterte brot på ei rekkje FN-vedtak, in-
ternasjonale lover og især brot på men-
neskerettane, og den terroren staten Israel 
står for ikkje har medført sanksjonar. 
 
ISRAEL OG VESTEN ANGRIP DET 
PALESTINSKE DEMOKRATIET 
Etter det demokratiske valet i dei okku-
perte områda i 2006 som Hamas vann, har 
Vesten gjennom blokade og sanksjonar 
framprovosert ein intern strid mellom pa-
lestinske grupper. Palestinakomiteen øn-

skjer ikkje å gå inn i denne konflikten ved 
å ta stilling for den eine parten mot den 
andre, men tar avstand frå USA, Israel og 
Vestens stempling av den demokratisk 
velte leiinga som terroristar, og stadige 
forsøk på å splitte det palestinske folket. 
Vi stør tiltak som kan styrke palestinarane 
sin einskap og uavhengigheit. PLO er et-
ter vårt syn det palestinske folket sin legi-
time representant. 
 
FRITT PALESTINA 
Palestinakomiteen stør ei kvar endring i 
retning av fridom og sjølvstende for dei 
som i dag lever under okkupasjon, som vi 
stør ei kvar endring i retning av like rettar 
for dei som i dag lever som andreklasses 
borgarar i staten Israel. Ei avvikling av 
dei ulovlege jødiske settlementa i dei ok-
kuperte områda og retten for alle pales-
tinske flyktningar til å vende attende høy-
rer med mellom viktige føresetnadene for 
ei løysing. Men ei fredeleg løysing på 
konflikten er først mogeleg den dagen det 
palestinske folket vert innrømma fulle, 
nasjonale rettar: På sikt trur vi at den bes-
te løysinga vil være ein stat i området. I 
denne staten må alle innbyggjarane garan-
terast like rettar uavhengig av religiøs el-
ler etnisk tilhøyrsle. 
 
FN vedtok i si tid deling av Palestina og 
var slik med på å skape konflikten. FN 
har derfor eit særskilt ansvar for å bidra til 
ei løysing og for tryggleiken til det pales-
tinske folket. � 
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Sak 7 B:  Forslag til Arbeidsprogram 2014-2016 
Innstilling fra Prinsipp- og Arbeidsprogramkomiteen  
 
Forslag til Arbeidsprogram for Palesti-
nakomiteen i Norge for perioden 2014-
2016 
 
Kap 1 Boikottarbeidet 
 
Mål for perioden 
• Utvikle en helhetlig strategi for 

boikottarbeidet som skal inkludere 

deinvesteringer, økonomisk, faglig, 

akademisk og kulturell boikott av 

staten Israel 

• Få Statens Pensjonsfond Utland til å 

trekke seg ut av virksomheter som er 

med på å opprettholde og profitere 

på okkupasjonen  

• Som et ledd i arbeidet for boikott av 

Israel, vil det være en delseier å få 

regjeringen til å frarå handel med 

varer fra okkuperte områder i Pales-

tina  

• Få regjeringen til å implementere 

EUs Settlements Guidelines  
 

Dette gjør vi ved å: 
 

AU/Boikottutvalget 
• Aktivt legge til rette for at lokalla-

gene skal kunne drive kon-krete, ef-
fektive og resultatorienterte 
boikottkampanjer mot norske og in-
ternasjonale selskaper som bidrar til 
den israelske okkupasjonen. Dette 
innebærer å samle og systematisere 
bakgrunnsmateriale og informa-
sjonsmateriell, skolere lokallagene i 
argumentasjon og koordinere aktivi-
tetene. 

• Arbeide for at offentlige og private 
aktører ikke kjøper tjenester fra sels-
kaper som er med på å bidra til 
okkupasjonen av Palestina.  

• Fortsette å legge press på virksom-
heter som opererer på okkupert om-
råde og slik er med på å profittere på 
og opprettholde okkupasjonen av 
Palestina, eksempel på slike selskap 
er G4S. 

• Arbeide for å øke samarbeid med 
andre organisasjoner som arbeider 
med tilsvarende saker for å få bre-
dere oppslutning og mer oppmerk-
somhet rettet mot aksjonene våre.  

• Arbeide for å videreføre de initiativ 
som har kommet fra det palestinske 
samfunnet gjennom BDS-kampan-
jen. 

• Søke samarbeid med andre organi-
sasjoner med sikte på å opprette 
BDS Norge. 

• Få Coop og Bama til å kutte for-
bindelsene med Mehadrin og andre 
israelske selskaper som produserer 
varer på okkupert områder. 

• Støtte opp under kampanjen til 
Norsk Folkehjelp Solidaritetsung-
dom «La boblene briste – boikott 
SodaStream». 

• Fortsette å støtte og ta del i den in-
ternasjonale kampanjen mot G4S. 

 
Faglig Utvalg: 

• Arbeide for at LO skal bryte med 
Histadrut. 

 
AU/Boikottutvalget/Lokallag: 

• Arbeide målbevisst med akademisk 
og kulturell boikott, i samarbeid med 
Akulbi. Arbeidet skal rettes mot 
universiteter, høgskoler og forsk-
ningsinstitusjoner, og mobilisere 
musikere, forfattere, billedkunstnere, 
andre kulturarbeidere og idretts-
utøvere for å oppnå en akademisk, 
kulturell og sportslig boikott av 
staten Israel. 

Lokallag: 
• Delta i landsomfattende boikottkam-

panjer rettet mot utvalgte selskaper. 
• Arbeide for å arrangere en nasjonal 

aksjonsdag i året med fokus på 
boikott, der 30. mars, den interna-
sjonale BDS-dagen, er et alternativ.  

• Arrangere Israeli Apartheid Week 
ved høgskoler og universiteter (årlig 
studentaksjonsdag).  

• Melde fra til AU/BU når de opp-
dager israelske varer i butikker eller 
registrerer lokalt handelssamarbeid 
med staten Israel. 

 
Kap 2. Politisk kamp 
 
Mål for landsmøteperioden: 
• Sette palestinernes sak på dagsorden 

i media. I tillegg til de dagsaktuelle 

spørsmålene skal vi prioritere de 

palestinske flyktningene og Norges 

forbindelser med Israel gjennom 

handel og våpenindustri. 

• Utvikle det utadrettete opplysnings-

arbeidet gjennom hovedsakelig åpne 

møter, nettsider, ulike former for 

aktivisme og utspill i media.  

• Påpeke Israels sionistiske karakter 

og avsløre Israel som okkupasjon-

smakt. 

• Legge press på FN og medlems-

landene for at Israel stilles til ansvar 

for overtredelse av folkeretten og 

internasjonale konvensjoner. 

 

 
Det gjør vi ved å: 
 
AU/LS: 
• Holde Palestinakomiteens nettsider 

jevnlig oppdatert med aktuelle saker 
og utvikle nettsiden til å bli en sentral 
nyhetskilde om Palestina. 

• Utnevne redaksjonssekretær og egen 
redaksjon som har ansvar for å følge 
opp nettstedet og sosiale medier. 

• Utnevne en nettsideansvarlig i AU 
som skal følge opp redaksjonssekre-
tæren og forankre nettsiden i AU sitt 
arbeid. 

• Sørge for at lokallag og utvalg får 
nødvendig opplæring i bruk av nett-
sidens publiseringssystem.  

• Sende ut nyhetsbrev åtte ganger i året 
(de månedene medlemsbladet ikke 
kommer ut). 

• Oppfordre alle som reiser til Midt-
østen for Palestinakomiteen til å 
sende artikler og bidrag til nettstedet. 

• Utarbeide en langsiktig medieplan 
med planlagte utspill og innlegg i 
media gjennom hele året, basert på 
Palestinakomiteens satsingsområder, 
årlige hendelser og datoer, samtidig 
som ledelsen er fleksibel og kan gripe 
fatt i nye hendelser som skjer i 
Palestina som f.eks ved at Israel går 
til ny krig. 

• Utarbeide og oppdatere standard 
presentasjoner som kan brukes av 
lokallag ved f.eks informasjonsmøter 
og skolebesøk. 

• Sette mediearbeid og skolering av LS-
representantene som tema for et av 
landsstyremøtene i perioden. 

• Støtte den palestinske kampanjen 
«2014 - Year of the Apartheid Wall» 
som krever sterkere handling fra FN 
og medlemslandene til å gjennomføre 
avgjørelser ved Den Internasjonale 
folkerettsdomstolen (ICJ) og stoppe 
straffefrihet for staten Israel. 
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Lokallag: 
• Vedlikeholde og oppdatere lokal nett-

side på palestinakomiteen.no og/ eller 
være synlig på sosiale medier. 

• Delta aktivt i debatten i lokalavisene 
gjennom leserinnlegg og kronikker. 

• Spre lokale leserinnlegg til resten av 
organisasjonen som inspirasjon og 
oppmuntring til andre lokallag. 

 
 
Kap. 3 Solidaritetsarbeid i Midtøsten 
 
Mål for perioden 
• Videreutvikle prosjektene våre i Mid-

tøsten, og fortsette å arbeide for at 

våre prosjekter skal gjøre nytte på 

stedet. Arbeidet skal organiseres og 

styres på palestinernes premisser. 

• Arbeide for at prosjektet kan brukes 

til politisk arbeid i Norge, inform-

asjonsspredning og opinionsarbeid. 

• Utvikle solidaritetsarbeidere som kan 

arbeide organisatorisk i Palestina-

komiteen ved hjemkomst. 

• Prosjektene skal så langt råd er bidra 

til og støtte arbeidet for palestinsk 

enhet. 
 
Dette gjør vi ved å: 
 
AU: 
• Sende tre årlige team med solidari-

tetsarbeidere til Rashedieh i Libanon. 
• Sende tre årlige team med solidari-

tetsarbeidere til Salfit på Vestbredden 
i Palestina 

• Fortsette arbeidet med å starte opp et 
prosjekt i Gaza. Målet er å sende to 
årlige team  med solidaritetsarbei-
dere.  På grunn av sikkerhet og van-
sker med innreisetillatelse, er  det 
vanskelig å forutse når prosjektet kan 
starte opp.   

• Fortsette samarbeidet med Beit Atfal 
i Libanon for palestinske barn fra 
flyktningeleirene i Libanon. 

• Fortsette innsamlingsarbeidet i Pale-
stinasolidaritet bl.a. gjennom tilgjen-
gelige kanaler  på nettsiden og 
sosiale medier.   

• Følge opp samarbeidsorganisas-
jonene våre: 
a. Stop the Wall 
b. Den palestinske Kvinneunionen i 

Libanon 
c. Abu Jihad senteret 
d. Beit Atfal Assomoud 

• Sende kriseteam ved behov 
 
 
 
 

 
AU/Faglig Utvalg: 
• Arrangere ca. 10 studieturer årlig, 

herunder faglige studieturer, soli-
daritetsstudieturer og lokallagsturer.  

 
Lokallag: 
• Følge opp solidaritetsarbeidere og 

involvere de i lokallagsaktiviteter på 
det stedet de bor. 

• Engasjere solidaritetsarbeidere i det 
lokale arbeidet. 

• Jobbe for å få flere til å delta på 
studieturer eller arrangere egne 
studieturer. 

 
 
Kap 4. Organisasjon 
 
Mål for landsmøteperioden: 
• Vi skal utvikle en slagkraftig og 

synlig organisasjon. Vi skal bli mer 

skolerte, styrke samhandlinga i or-

ganisasjonen, og prioritere sam-

arbeidet med andre organisasjoner 

og palestinere i Norge. Vi må legge 

spesiell vekt på verving av ung-

dommer. 

  

Det gjør vi ved å: 

AU/LS: 
• AU v/organisasjonssekretæren og 

lokallaga skal opprettholde og bedre 
den løpende gjensidige kontakten, det 
samme gjelder utvalg nedsatt av 
AU/LS/LM. 

• Årlig ta initiativ til ei samling mel-
lom AU og faste utvalg, og samar-
beidende organisasjoner som Akulbi, 
Fellesutvalget for Palestina og Ship 
to Gaza Norway. 

• Opprette lokallag i alle fylker. 
• Gi nye lokallag tilbud om skolering 

fra Palkom sentralt kort tid etter stif-
tinga. Denne skoleringa skal legge 
vekt på organisasjonsbygging, opp-
start og oppfølging av lokallag, øko-
nomi og mediearbeid. 

• Utvikle skoleringsopplegg for lokal-

lagsstyra og utarbeide ei organisa-
sjonshåndbok for alle organisasjons-
ledd. 

• Utarbeide en beredskapsplan som 
skisserer opp tiltak og ansvarsfor-
deling når konfliktsituasjoner som 
krig og lignende oppstår, og det må 
mobiliseres til demonstrasjoner på 
kort varsel.  

• Utvikle samarbeidet med andre orga-
nisasjoner for felles arrangement, ak-
sjoner og tiltak. 

• Gi ut medlemsbladet fire ganger i 
året og bruke bladet mer aktivt til 
skolering, informasjonsspredning ved 
nasjonale kampanjer og som arena 
for å vise fram aktivitet i lokallagene. 

• Heve kvaliteten på medlemsbladet 
ved bl.a. å styrke redaksjonen og 
innsatsen i ny bladbunad. Medlems-
bladet er viktig i utviklingen av 
Palestinakomiteens politikk og for-
midling av denne. 

• Fremme tiltak som bidrar til 
systematisk vervearbeid i organisa-
sjonen, vurdere målsettinger for 
vervearbeidet, og legge opp til årlige 
kampanjer. Vervearbeidet skal rettes 
særlig mot ungdommen. 
 

Lokallag: 
• Søke samarbeid med lokale fag-

foreninger, avdelinger til Ship to 
Gaza, Norsk Folkehjelp, Amnesty, 
kirkelige organisasjoner, skoler og 
andre for felles arrangement og tiltak. 

• Prioritere utadrettet virksomhet f.eks. 
stands, avisartikler og åpne møter.  

• Prioritere boikottarbeidet.  
• Arbeide med systematisk verving, ha 

fokus på verving på alle arrangement, 
og rekruttering av ungdom. 

• Gjøre bruk av elektroniske media – 
for eksempel Facebook for mobiliser-
ing og verving. 

 
Prinsipp- og arbeidsprogramkomiteen 

LM 2014 

Annicken Lundgård (leder), Magne Hage-

sæter, Kjell Stephansen, Svein Olsen og 

Berit Aaker� 

 

                                  Verving er viktig!         
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Sak 8 A: Palestinakomiteens økonomi
Innstilling fra Økonomikomiteen

- Dette er en rapport fra økonomikomi-
teen. Rapporten ble avgitt 8.1.14. 

- Komiteen har bestått av Rolv Ryn-

ning Hanssen (leder), Arne Apold og 

Geir Gustad. 
- Forslag til vedtak til slutt i rapporten. 

Innledning 

Palestinakomiteen driver et omfattende 
økonomiarbeid og vi har ofte innsamling-
er av penger til ulike formål.  Organisa-
sjonen har vokst og har et stort behov for 
å styrke det sentrale leddet. Ved arrange-
menter, demonstrasjoner, møter, stands 
må vi bli flinkere til å samle penger til or-
ganisasjonen Palestinakomiteen.  Det er 
avgjørende for alt solidaritetsarbeidet vi 
driver at selve organisasjonen har en øko-
nomisk frihet.  I den kommende perioden 
vil det derfor være en prioritet å styrke 
organisasjonens økonomi framfor annet 
økonomiarbeid.  

Sak 1 – Kontingentinntektene. 

A. VERVING 
a. Viktig å ha innmelding godt synlig 

på hjemmesida (som nå). De fleste 
medlemmene kommer via nettet.  

b. Alle grupper må ha én person som 
er ansvarlig for medlemspleie/ 
verving 

c. Alle arrangement må ha én ansvar-
lig for verving  

d. Det bør være et punkt på styremø-
tene – gå gjennom hva du har av 
kontakter og hvem du kan prøve å 
verve.  Dette alene er et stort po-
tensial 

e. Bruk av elektroniske media – for 
eksempel FB må gjøre det lett å 
verve 

f. Vurdere bruk av annonser i elekt-
roniske, vennligsinnede media 

g. Det opprettes et mobiltelefon-
nummer man kan sende SMS til 
for å melde seg inn 

 

 

B. FORNYING 
a. Få flest mulig over på avtalegiro 

som er den enkleste og sikreste 
form for fornying 

b. Avtalegiro tilbys ved innmelding 
c. Avtalegiro tilbys ved hver forny-

ing/purring av kontingent 
d. Alle nyhetsbrev/utsendinger har ei 

linje/link hvor en kan gå til regist-
rering av avtalegiro. Dette gir re-
sultat ved hver utsending. 

e. Sende purring sammen med med-
lemsblad hvert nummer 

f. Sende elektroniske purringer til de 
vi har e-postadresse til oftere og la 
det inngå i nyhetsbrevene.  Viktig 
å skaffe korrekte e-postadresser til 
flest mulig. 

g. Medlemsansvarlig i gruppene må 
organisere ringedugnader. NB: 
dugnader hvor en gjør ting sam-
men er mye mer effektivt enn å 
overlate ei liste til en person for 
ringing. 

h. Lokal e-post kan sendes, men da 
sammen med nyhetsbrev lokalt. 
Telefon eller besøk er det lokallag 
bør prioritere. 

i. Det opprettes et provisjonsbasert 
ringekorps (som ringer de som 
ikke har fornyet pr for eksempel 
15.3.  De får tilsendt lister og får 
en provisjon på 10-15% for de de 
får til å betale innen 6 uker. Even-
tuelt kan de også få lister over eld-
re medlemmer for å ringe. 

j. Alle medlemsansvarlige kobler seg 
til medlemsregisteret lokalt for å se 
hvordan de ligger an, og for å få 
nye opplysninger om adresse, tele-
fon og epost. 

. 

C. NYE MEDLEMMER 
a. Får velkomstpakke, som ihht. tid-

ligere vedtak sendes seinest 14 da-
ger etter innmelding med giro og 
tilbud om avtalegiro. 

b. Nye medlemmer kontaktes av lo-
kalgruppa snarest og seinest 2 må-
neder etter innmelding for å spørre 
om hva slags saker de er opptatt av, 
om de kan bidra med noe og om de 
har betalt. Dette vil også være en 
sjekk på adresseopplysninger og en 
hyggelig velkomst, samt kanskje 
nye aktivister. 

 

D. KONTINGENTFORDELING 
a. Kontingenten deles i dag mellom 

sentralt (75%) og lokalt (25%). 
b. I framtida bør lokallagene få en 

grunnstønad på kr 3500 pr år og 
17% av kontingentinntektene. Bak-
grunnen er styrking av små lokal-
lag. Store lokallag har andre inn-
tekter og inntektsmuligheter.  
(OBS: Vedtektsendring §4e. Se 
vedlegg for kalkulasjon.) 

c. Alle lokallag bør vurdere mulighe-
ten for lokale innsamlinger og 
f.eks. grassrotandel. 

d. Alle lokallag bør sende medlemmene 
en oppsummering av årets aktivitet, og 
der legge ved en giro som man kan be-
tale direkte til lokallaget. Gode erfa-
ringer med dette. 

e. . 
E. NYE MÅTER Å BETALE KONTINGENT 

PÅ 
a. Hovedmetoden må være avtalegiro. 
b. Eventuell metode er å betale via 

sms, men dette vil koste mer og vil 
kreve at medlemmet foretar en ak-
tiv handling hvert år. Sjekk pris for 
dette. 

c. Selv om få benytter papirgiroen 
(bruker nettbank) vil fremdeles de 
fleste ha giro som grunnlag for 
nettbank, eller melding pr e-post. 

 
F. OPPFØLGING 

a. Medlemsansvarlig i hvert lag som 
kan ta initiativ til re-verving, opp-
følging av adresser os.  

b. Kontakt med nye medlemmer 
c. Rapporterer på styremøter i lagene, 

samt rapporterer på LS 
d. Tilgang (som brukes) til medlems-

registeret 

Sak 2 – Innsamlingene 

http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarb
eid/bli-bidragsyter/ 
http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarb
eid/fadderbarn/ 
 
A. STODA NÅ 

a. Innsamlet beløp går sakte ned. 
b. Antall bidragsytere går svakt ned-

over, naturlig avskalling kun 
c. Nesten ingen nyverving av bi-

dragsytere 
d. Lite direkte informasjon til bi-

dragsyterne, mest gjennom med-
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lemsbladet og ingen tar ansvar for 
å skrive spesiell informasjon.  
Mangler også e-post til de fleste 
bidragsyterne. 

 
B. HVORDAN ØKE INNTEKTENE 

a. Øke antall avtalegiroer, særlig for 
Palestinasolidaritet. 

b. Mer info til bidragsyterne. 
c. Skaffe e-post/telefon til bidrags-

yterne 
d. Ringe opp og takke og be om 

synspunkter.  Erfaringsmessig vil 
denne formen for kontakt direkte 
øke innbetalinger og hindre frafall. 

e. Verve nye bidragsytere 
f. Det kan oppleves som usikkert om 

pengene blir brukt som forutsatt 
uten mer detaljert info. Enkelt refe-
rat av aktiviteter er viktig. 

 

C. HVORDAN VERVE 
a. Vervebrosjyre 
b. Informasjon om prosjekt.  
c. Informere på møter 
d. Informere på sosiale media 
e. Styrene kan sitte sammen og dis-

kutere kandidater 
f. Bruke medlemsbladet til å verve 
g. Sende e-post med tilbud til alle vi 

har på kontaktlistene 
h. Bruke skattefradragsordningen mer 

aktivt 

Sak 3 – drift av Palestinakomiteen 

A. BUDSJETT 
a. Budsjett må vedtas på siste LS fo-

regående år og være retningsgi-
vende for de ulike satsningsområ-
dene Palkom har 

b. Budsjettet må være et styringsdo-
kument 

c. Budsjettet må bygge på realistiske 
tall, helst på tall første 3 kvartal 
(om LS er i 4. kvartal) 

d. Ansvarlige for hver enkelt virk-
somhet må få ansvar for å følge 
budsjett og få innsyn i dette (enten 

ved en teknisk online løsning eller 
ved hyppige rapporter). 

e. Over/underforbruk rapporteres til 
økonomiansvarlig 

f. . 
B. ØKONOMIARBEIDET GENERELT 

a. Økonomiansvarlig/leder har det 
overordnete ansvar for Palkoms 
økonomi. 

b. Praktisk arbeid som fakturering, 
betaling, regnskapsføring og lø-
pende rapportering settes bort. Ut-
gifter til dette innarbeides i bud-
sjettet. 

c. Det må være klare regler for do-
kumentasjon av utgifter/refusjon 

d. Det må være en enkel kontoplan 
(oversiktlig – vet ikke status i dag) 

e. Løpende kontakt økonomiansvar-
lig/regnskapsfører med konterings-
informasjon 

f. Hver enkelt med budsjettansvar 
(må defineres hvem for hva) får 
månedlig eller bi-månedlig rapport 
om forbruk. Eller kvartal? 

g. . 
C. ARBEID MED ØKONOMI I ORGANISA-

SJONEN 
a. Alle lokallag må ha kasserer/ øko-

nomiansvarlige selv om økonomi-
en er hele styrets ansvar. 

b. Lokallag bør lage et grovt budsjett 
som sier noe om hva de vil priori-
tere. 

c. Rapporter til alle LS om bud-
sjett/økonomi 

d. Økonomipunkt/gjennomgang an-
nen hvert AU-møte 

e. Kort punkt på (helst) alle styremø-
ter i lokallagene (minimum hvert 
kvartal) 

f. Inkludert i rapport til LS fra lokal-
lagene 

D. OVERSIKT 
a. AU bør gjennomføre en undersø-

kelse for å finne ut hvordan den 
økonomiske situasjonen er i laga 
(de har regnskapene). Om regn-
skapene er lite detaljerte, bør en 
undersøke hvordan lagene bruker 
penger og hvilke behov de har, 
hvilke inntekter de har osv. Kan gi 
nye ideer om inntektsmuligheter. 

Konklusjon 

1. Palestinakomiteen driver et omfat-
tende økonomiarbeid og vi har ofte 
innsamlinger av penger til ulike for-
mål.  Organisasjonen har vokst og har 
et stort behov for å styrke det sentrale 
leddet. Ved arrangementer, demonst-
rasjoner, møter, stands må vi bli flin-

kere til å samle penger til organisa-
sjonen Palestinakomiteen.  Det er av-
gjørende for alt solidaritetsarbeidet vi 
driver at selve organisasjonen har en 
økonomisk frihet.  I den kommende 
perioden vil det derfor være en priori-
tet å styrke organisasjonens økonomi 
framfor annet økonomiarbeid.  

Organisasjonen 

2. Budsjett må være et politisk redskap, 
både for prioriteringer og oppfølging 
under perioden. Det må være realis-
tisk og tilbakemelding må være re-
gelmessige og enkle. Økonomi-
punkt/gjennomgang annet hvert AU-
møte 

3. Praktisk økonomiarbeid må samles 
4. Alle lokallag må ha kasserer/ øko-

nomiansvarlige 
5. Økonomi må være et rapportpunkt 

fra lokallag til alle LS-møter 

Kontingent 

6. Alle grupper må ha én person som er 
ansvarlig for medlemspleie/verving 

7. Få flest mulig over på avtalegiro 
som er den enkleste og sikreste form 
for fornying 

8. Det opprettes et provisjonsbasert 
ringekorps 

9. Kontingenten deles i dag mellom 
sentralt (75%) og lokalt (25%).I 
framtida bør lokallagene få en 
grunnstønad på kr 3500 pr år og 
17% av kontingentinntektene. Bak-
grunnen er styrking av små lokallag. 
Store lokallag har andre inntekter og 
inntektsmuligheter. OBS. Dette må 
behandles som vedtektsendring. 

10. Alle lokallag bruker og oppdaterer 
medlemsregisteret for sitt distrikt. 

Innsamling 

11. Vervebrosjyre og synliggjøring for 
nye bidragsytere på internett/sosiale 
media 

12. Gjøre en dugnad for å skaffe nye 
navn på potensielle bidragsytere. 

13. Mer informasjon om arbeidet som 
gjøres gjennom medlemsblad/ev di-
rekte 

14. Skaffe kontaktinfo for de som kun er 
bidragsytere for lettere kontakt. 

15. Direkte kontakt med bidragsytere. 
 

FORLAG TIL VEDTAK: 
Rapporten skal danne grunnlaget for 
økonomiarbeidet i Palestinakomiteen� 
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Sak 8 B: Forslag til vedtektsendringer for Palestinakomiteen 
Innstilling fra Arbeidsutvalget  
 
Mandat: 
Vedtatt på Landsmøte 2012:AU skal setje 

ned ein komité som gjennom heile den 

kommande LM-periode gjennomfører ein 

grundig gjennomgang av Palestinakomi-
teens struktur og økonomi. Innstilling frå 

komiteen skal i LM-perioden sendast ut til 

diskusjon i laga. Arbeidet bør spesielt ta 

for seg: 

• Organisering på region- eller 

fylkesnivå 

• Samansetning av landsstyret 

• Antall delegater til landsmøte 

• Fordeling av organisasjonens 

midlar, under dette dekning av 

utgifter til LS og LM 

 

De gamle vedtektene er trykt etter end-

ringsforslaget. 

 

Som følge av dette blir det satt fram føl-

gende forslag: 

 

Opprinnelig tekst er i svart, 
endringer i rødt, strykninger i 
blått, og begrunnelse i grønt.  
 
§ 4 a) 
Et lokallag må bestå av minst 3 medlemmer. 
Forslag: …5 medlemmer 
  
§ 4 e) 
………. 
Lokallaga skal hvert år få refundert en fjer-
dedel av kontingenten fra lokallagets med-
lemmer pr 1. oktober foregående år. …. 
 
Forslag: Lokallaga skal hvert år få refun-
dert kr 3500 pr år og 17 % av kontingent-
inntektene. 
 
Begrunnelse: Bakgrunnen for dette er et øn-
ske om å styrke små lokallag. Store lokallag 
har andre inntekter og inntektsmuligheter 
(se innstilling fra Økonomigruppa). 
 
§ 5 b) 
LS blir valgt på landsmøtet og skal bestå av 
minst et medlem fra hvert fylke hvor det er 
lokallag. I tillegg møter AU-medlemmer i 
landsstyret, men da slik at antall AU-
medlemmer i landsstyret er mindre enn an-
tall fylkesmedlemmer.     
 
Forslag: Ny 2. setning: I tillegg møter med-

lemmer av AU med samme rettigheter som 

fylkesmedlemmene og er en del av LS.  Nå-

værende utgår 
 

Begrunnelse: 
Under ”Landsstyret” står det ingen ting om 
AU sine fullmakter i LS, bare om at antallet 
fra AU ikke må overstige antall LS-
medlemmer. Praksis i dag er at AU har fulle 
rettigheter. Det må derfor klargjøres hva 
slags fullmakter AU har: er AU en del av 
LS med fulle rettigheter eller er de ikke?   
Eventuelle begrensingene i antall AU-med-
lemmer i LS reiser en håpløs problemstil-
ling: dersom det mot formodning skulle bli 
flere AU-medlemmer enn LS-medlemmer, 
hvordan skal da utvelgelse av de AU-med-
lemmene som ikke skal være der skje?) Det 
kan reises innvendinger mot å ta vekk be-
grensning av AU-medlemmer i LS med be-
grunnelse i at de fleste i AU vil være fra 
Østlandsområdet og at det dermed kan opp-
stå en geografisk forfordeling. 
Her kan diskuteres om antallet på forholdet 
mellom AU-medlemmer og LS-medlemmer. 
Det bør ikke være flere AU-medlemmer enn 
LS-medlemmer i et LS-møte. Men da skal 
det jo være stort frafall i LS. Det kan imid-
lertid komme inn en paragraf om når LS 
ikke lenger er beslutningsdyktig.  
 
§ 6 b 1) 
Alle medlemmer skal få tilsendt lands-
møtepapirer og innkalling og sakliste til 
landsmøte og saksbilagene oversendes 
ved forespørsel og har adgang til lands-
møtet mot å vise kvittering for betalt 
kontingent. Alle medlemmer har tale- 
og forslagsrett på landsmøtet. Organi-
sasjoner med kollektivt medlemskap…..   
 
Forslag: Ny tekst innarbeides i 1. 
Setning og 2. setning utgår  
 
Språklig korrigert slik: 
Alle medlemmer har adgang til lands-
møte mot å vise kvittering for betalt 
kontingent og får tilsendt innkalling og 
sakliste til landsmøte, saksbilagene 
oversendes ved forespørsel. Organisa-
sjoner med kollektivt medlemskap……. 
 

Begrunnelse: 

Punktet om at alle som vil kan møte på 
LM med tale- og forslagsrett utgår. Det-
te er ganske skummelt dersom det opp-
står konflikt i organisasjonen, ettersom 
da folk som ikke er valgt til LM kan 
dominere. Delegatene til LM er valgt for 
å representere medlemmene sine og da 
er dypt udemokratisk at andre som 
ikke er valgt bare kan møte opp å tegne 
seg på talerlista og legge fram forslag. 
Dessuten favoriserer det folk som bor 
på Østlandet, de kan bare løse en 

trikkebillett og deretter dra på LM, 
mens dette ikke er realistisk for folk fra 
andre deler av landet. Konsekvensen nå 
er faktisk at dette skjer i Osloavdelinga, 
på denne måten sparer avdelinga kr. 
800 pr. delegat de sender og medlem-
met har alle rettigheter bortsett fra å 
kunne stemme. 
 
Det er meget kostbart og helt uvanlig at 
saksbilag til et LM sendes samtlige 
medlemmer i en organisasjon. Det vil 
være i tråd med forslaget om at med-
lemmer kan møte på LM, men uten tale- 
og forslagsrett at saksbilagene sendes 
de som ønsker de. 
 
§ 6 c 1)  
I tillegg til valgte delegater har Palestina-
komiteens leder eller dennes stedfortreder 
stemmerett på landsmøtet. 
 
Forslag: setningen utgår. Isteden: 
Palestinakomiteens leder har fulle rettig-

heter på landsmøtet. 

Begrunnelse: 

Dersom endringen i § 6 b 1 går gjennom 
må det gjøres klart at leder har fulle ret-
tigheter. ”Stedfortreder” faller ut da det er 
uklart hvem dette er, og i så fall hvor ved-
kommende skulle få fullmaktene fra. 
 
§ 6 c 3) 
- landsstyrets medlemmer 
Forslag: tillegg: - landsstyrets medlem-
mer. 
Landsstyremedlem valgt som ordinær 

landsmøtedelegat har fulle rettigheter. 

 
Begrunnelse: 

Åpne for at også landsstyremedlemmer 
kan velges som landsmøtedelegat. 
 
Forslag til tillegg: - Medlemmer av AU 

møter med tale- og forslagsrett 
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Begrunnelse: 
Dersom endringene i § 6 b 1 går gjennom, 
bør dette tillegget komme inn da det er 
ønskelig at AU møter på landsmøtet med 
tale- og forslagsrett. 
 
Når det gjelder sammensetningen av 
landsmøtet slik det framkommer i § 6 c 1 
og finansieringa i § 6 c 2 foreslås det ing-
en endringer. Årsaken er at det gir organi-
sasjonen mer fleksibilitet at landsstyret 
avgjør dette fra gang til gang framfor at 
det framkommer av vedtektene. 
 
§ 8 ) Arbeidsutvalg 
Etter siste setning: …Dersom leder trek-

ker seg eller organisasjonen av en annen 

grunn står uten leder rykker nestleder opp 

i vervet. Nestleder fungerer også som le-

der i leders fravær.  

 

AU kan da konstituere ny nestleder blant 

sine medlemmer. Ny nestleder godkjennes 

på førstkommende landsstyremøte, even-

tuelt velger en ny nestleder. 

 

Begrunnelse: 

Når en velger en nestleder er LM klar 
over at det kan skje at denne må ta over, 
derfor går vi ut i fra at vedkommende har 
den nødvendige tillit til å ta over vervet. 
For å ha nestleder kan au velge en blant 
sine medlemmer fram til første LS. 
 

§ 10 ) Palestina-solidaritet 
Palestina-solidaritet er medlemsbladet til 
Palestinakomiteen i Norge. AU er ansvar-
lig for utgivelse og velger redaktør. Bla-
det bør utkomme med 4 numre i året. 
Bladet sendes gratis ut til medlemmer, bi-
dragsytere til innsamlinga Palestina-
solidaritet, til Beit Atfal prosjektet og til 
Venner av Al Quds. Utgivelsen til med-
lemmer og Venner av Al Quds finan-
sieres over Palestinakomiteens drifts-
budsjett og til bidragsytere over innsam-
lingskontoen for solidaritetsarbeid). 
 
Forslag: ny tekst: 
§ 10) Fritt Palestina 
Fritt Palestina er medlemsbladet til Pale-

stinakomiteen i Norge. AU er ansvarlig 

for utgivelsen, mens leder av Palestina-

komiteen er ansvarlig redaktør. Bladet 

bør utkomme med 4 numre i året. Bladet 

sendes gratis ut til medlemmer, bi-

dragsytere til innsamlinga Palestina-

solidaritet og til Fadderordninga. Utgi-

velsen til medlemmer og bidragsytere til 

Palestinasolidaritet finansieres over Pa-

lestinakomiteens driftsbudsjett, mens utgi-

velsen til bidragsytere til Fadderordninga 

finaniseres over innsamlinga til Fadder-

ordninga. 
 

Begrunnelse: 

Navneskiftet er en oppdatering til hvordan 
det er i dag, og som ble endret i 2013. Pa-

lestinakomiteens leder er redaktør av bla-
det og velges ikke av AU.  
 
Til punkt om utgivelse, er det vedtatt 
(Retningslinjer for innsamlingen Palesti-
nasolidaritet) at utgifter til administrasjon 
og eventuell lønnet administrativ bistand 
dekkes over Palestinakomiteens drifts-
budsjett. Innsamlingen til Fadderordning-
en er en separat innsamling, og administ-
rative utgifter dekkes av innsamlinga. 
 
Annet: 
Organisering på region- eller fylkesnivå  
I mandatet skulle man også se på organi-

sering på region- eller fylkesnivå. Dette er 
en sak som har vært drøftet i landsmøte-
periode, både i Landsstyret og ved utprø-
ving av regionalt samarbeid mellom Bus-
kerud, Telemark og Vestfold. Konklusjo-
nen er at man ikke ser behovet for å for-
malisere dette med på region- eller fyl-
kesnivå, men heller la det være opp til lo-
kallagene å finne ut hvordan de vil sam-
arbeide på tvers av geografiske grenser i 
fall dette skulle være aktuelt. 
 
Gjennomgang av Palestinakomiteens 

økonomi 

Når det gjelder punktet om økonomi er 
det overlatt til egen økonomigruppe (se 
egen innstilling sak 8 a). � 
 

 

Dagens vedtekter for Palestinakomiteen i Norge   

 
Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, 
sist revidert på Det 29. landsmøtet mars 
2012.  
 
Kapittel 1. 
Navn, formål og medlemskap. 
 
§ 1 Organisasjonens navn 

Organisasjonens navn er Palestina-
komiteen i Norge (i det følgende også 
kalt komiteen eller organisasjonen) 

 
§ 2 Formål og funksjon  
a. Palestinakomiteen i Norge er en 

selvstendig og partipolitisk uavhen-
gig organisasjon. 

b. Organisasjonen skal drive solidari-
tetsarbeid for det palestinske folket 
og dets frigjøringskamp, først og 
fremst ved å drive opinionsarbeid i 
Norge, men også ved praktisk arbeid 
blant og for palestinerne  

 
§ 3 Medlemskap  
a. Alle enkeltpersoner som støtter orga-

nisasjonens formål, kan bli medlem. 

b. Organisasjoner som ønsker det, kan 
tegne kollektivt medlemskap. Orga-
nisasjonen teller som ett medlem. 

c. Medlemmer betaler en kontingent 
fastsatt av landsmøtet. 

d. Antisemittiske eller andre rasistiske 
meninger er uforenelig med medlem-
skap i komiteen. Medlemmer som i 
alvorlig grad går ut mot komiteen og 
dens arbeid kan utestenges fra 
organisasjonen. Vedtak i slike saker 
fattes av landsstyret med 2/3 flertall. 
Utestengning kan ankes til lands-
møtet, som i alle tilfeller skal god-
kjenne slike vedtak.  

 
Kapittel 2 
Organisasjonens oppbygning 
 
§ 4 Lokallag  
a. Lokallag opprettes der er grunnlag 

for det og er definert ut fra et geo-
grafisk område. Et lokallag må bestå 
av minst 3 medlemmer.  

b. Lokallag kan også etableres som ung-
domslag (øvre aldergrense 26 år) 

eller som studentlag med tilknytning 
til et lærested. Et geografisk sted kan 
følgelig både ha et lokallag basert på 
geografisk tilknytning, et ungdoms-
lag og et studentlag. Ved innmelding 
skal det kunne krysses av for om man 
vil være medlem av ungdoms- eller 
studentlag. 

c. Lokallaget velger styre og leder.  
Laget avholder årsmøte innen 
utgangen av februar, hvor samtlige 
medlemmer i lokallaget innkalles 
med minst 14 dagers frist. Årsmøter 
er lokallagets høyeste organ. Lokal-
laget skal følge vedtekter, arbeids- og 
prinsipprogram for organisasjonen. 
Dersom lokallaget har egne vedtekter, 
kan disse ikke stå i motstrid til 
organisasjonen sentralt sine vedtekter. 

d. Lokallaga kan opprette undergrupper 
basert på geografi- eller interessetil-
knytning. Disse skal godkjennes av 
lokallagets styre og årsmøte. 

e. Lokallagene kan nedsette faste utvalg, 
eller ad-hoc komiteer. Disse nedsettes 
av styret, får sitt mandat fra og er 
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ansvarlig overfor dette. Utvalget har 
kun rådgivende myndighet.  

f. Nye lokallag godkjennes av lands-
styret, som også avgjør lokallagets 
geografiske område. Lokallagene 
skal i  størst mulig grad trekkes med 
i avgjørelser og politiske diskusjoner 
for å sikre demokratiet i komiteen.  

g. Lokallaga skal hvert år få refundert 
en fjerdedel av kontingenten fra 
lokallagets medlemmer pr 1. oktober 
foregående år. Kontingentrefusjonen 
utbetales når lokallaget har avholdt 
årsmøte og sendt inn årsmelding og 
regnskap.  

h. Et lokallag som ikke har avholdt 
årsmøte i to påfølgende kalenderår 
regnes som oppløst. 

i. Dersom et lokallag blir oppløst, skal 
lokallagets midler overføres til lands-
styret 

 

 
 

Annicken Lundgård, leder Palkom 
 
§ 5 Landsstyret 
a Landsstyret, også kalt LS, er organi-

sasjonens høyeste myndighet mellom 
landsmøtene og skal lede og sam-
ordne komiteens arbeid. Landsstyret 
møtes minst 2 ganger i år det ikke er 
landsmøte og minst 1 gang i år det er 
landsmøte. 

b.   LS blir valgt på landsmøtet og skal 
bestå av minst et medlem fra hvert 
fylke hvor det er lokallag. I tillegg 
møter AU-medlemmer i landsstyret, 
men da slik at antall AU-medlemmer 
i landsstyret er mindre enn antall 
fylkesmedlemmer 

c. Det velges minst 1 vara for hvert 
fylkesmedlem av landsstyret. Dersom 
et fylkesmedlem av landsstyret flytter 
ut av sitt fylke, trer vararepresentant 
inn i vervet.  

 
 
d. LS-medlemmene skal: 

• be lokallag skriv rapporter i 
forkant av LS-møtene og sam-
ordne/sende inn til AU 

• holde kontakt med lokallagene i 
fylke 

e.   Landsstyret kan nedsette faste utvalg 
og adhockomiteer. Medlemmer av 
slike utvalg godkjennes av landsstyret 
etter innstilling fra AU samt får sitt 
mandat fra og er ansvarlig overfor 
landsstyret. Utvalget har rådgivende 
myndighet. 

f. Utvalget organiserer sin egen virk-
somhet i tråd med vedtatt mandat og 
konstituerer seg sjøl. Utvalg nedsatt 
av AU skal godkjennes på første et-
terfølgende landsstyremøte. 

 
§ 6 Landsmøtet 
a. Landsmøtet er Palestinakomiteens 

høyeste myndighet og avholdes hvert 
annet år innen utgangen av mars. 

b. Adgang 
1. Alle medlemmer skal få tilsendt 

landsmøtepapirer og innkalling 
og har adgang til landsmøtet mot 
å vise kvittering for betalt 
medlemskontingent. Alle med-
lemmer har tale og forslagsrett 
på landsmøtet. Organisasjoner 
med kollektivt medlemskap kan 
velge en representant til lands-
møtet. Representanten har tale- 
og forslagsrett.  

2. Landsstyret kan invitere gjester 
til å overvære landsmøtet. 

3. Landsmøtet avgjør om lands-
møtet skal være åpent for pres-
sen. 

 
c. Sammensetning 

1.  Landsmøtedelegater velges på 
lokallagets årsmøte. Antall utsen-
dinger er gitt av delegatnøkkel 
bestemt av landsstyret. I tillegg 
til valgte delegater har Palestina-
komiteens leder eller dennes 
stedfortreder stemmerett på 
landsmøtet.  Medlemmer som 
ikke er organisert i lokallag kan 
kontakte nærmeste lokallag der-
som de ønsker å delta i disku-
sjoner og valg før landsmøtet.  

2.  For hver delegat betales en lands-
møteavgift som fastsettes av 
landsstyret.  

3.  Følgende deltar på landsmøtet 
med tale- og forslagsrett, men 
uten stemmerett: 
• landsstyrets medlemmer 
• ledere av faste utvalg ned-

satt av landsstyret. 
 

d. Innkalling   
1. Ekstraordinært landsmøte inn-

kalles når landsstyret vedtar det, 
eller dersom et flertall av med-
lemmene krever det.  

2. AU innkaller til landsmøte 
minimum tre måneder før dato 
for landsmøtet. 

3. Forslag til endring av vedtektene 
må være landsstyret ved AU i 
hende to måneder før avholdelse 
for å kunne bli behandlet på 
landsmøtet.  

4. Sakspapirer sendes ut til lokal-
laga minst en måned før lands-
møtet skal avholdes.  

 
e.    Valgkomite 

1. Valgkomiteen skal i forkant av 
landsmøtet arbeide aktivt for å 
rekruttere kandidater til alle valg. 
Alle medlemmer er valgbare. 

2. Valgkomiteens innstilling til nye 
medlemmer av AU, organisa-
sjonssekretær og landsstyremed-
lemmer oversendes landsstyret 
ved AU en måned før landsmøtet. 
Kandidatene må ha sagt seg 
villig før forslaget sendes. 

3. De enkelte lagene skal fremme 
kandidater til landsstyret ovenfor 
valgkomiteen 

4. Valgkomiteens skal sjekke at 
kandidater som er foreslått er 
medlemmer av Palestinakomite-
en og har betalt kontingent for 
inneværende år. 

 
f.     Saker 

1. Landsmøtet behandler prinsi-
pielle saker vedrørende organisa-
sjonens funksjon og arbeidsform. 

2. Alle medlemmer kan fremme 
saker for landsmøtet, enten via 
lokallaget eller landsstyret. Sak-
ene må være landsstyret ved AU 
i hende to måneder før avhold-
else. 

3. Sakslista foreslås av landsstyret 
ved AU og skal godkjennes av 
landsmøtet. 

4. Saker som er sendt inn før frist-
ens utløp, skal settes på sakslista. 

5. Saker som ikke står på sakslista, 
tas opp når 2/3 av de stemme-
berettigede godkjenner det. 

6. Saker kan strykes av sakslista 
med alminnelig flertall. 

7. Etter registrering av stemmebe-
rettigede, er følgende poster 
obligatoriske: 

 
o Valg av møteleder og referent 
o Godkjenning av forretnings-

orden  
o Godkjenning av saksliste 
o Valg av utvalg som skal fun-

gere under landsmøtet 
o Godkjenning av årsberetning 

og regnskap 
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o Fastsettelse av kontingent     
o Vedtak av budsjett for neste 

landsmøteperiode  
o Arbeidsprogram 
o Valg av leder, nestleder, øko-

nomiansvarlig, organisasjons-
sekretær og øvrige AU-med-
lemmer 

o Valg av landsstyre    
o Valg av valgkomite     
o Valg av revisor. Denne kan 

ikke være medlem av lands-
styret. 

g. Valg 
 1. Benkeforslag er tillatt. 

2. Valgene foregår skriftlig om 
minst en delegat krever det. 
3. Valg foretas med alminnelig 
flertall. 
4. Ved stemmelikhet har lederen 
av organisasjonen dobbeltstem-
me. 

 
§ 7 Leder og organisasjonssekretær 

Leder er den ansvarlige politiske og 
organisatoriske lederen for Palestina-
komiteen i Norge. Organisasjons-
sekretæren, som arbeider etter inst-
ruks vedtatt av LS, utfører den 
daglige ledelsen.  
 

 
 
I leders fravær er nestleder den poli-
tiske og organisatoriske leder. Leder 
skal sørge for at nestleder er opp-

datert på alle saker som nestleder må 
ta ansvar for i leders fravær. 
 

§ 8 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget kan og bør bestå av 
flere enn fire medlemmer (jfr. § 6 f.7). 
AU kan supplere seg selv i lands-
møteperioden. Nye medlemmer av 
AU har tale- og forslagsrett inntil 
landsstyret har godkjent disse som 
fullverdige medlemmer i AU. En slik 
godkjenning skal opp til behandling 
på første påfølgende LS-møte etter at 
nye medlemmer har supplert AU. AU 
står for den daglige ledelsen.  

 
§ 9 Økonomi 
a. Palestinakomiteens økonomiske ar-

beid på alle nivå skal bygge på øko-
nomiske uavhengighet, der hoved-
kildene er innsamling, materiellsalg 
og kontingent. 

 

 
 
b. AU og landsstyret kan godkjenne nye 

landsomfattende innsamlinger i 
komiteens navn i landsmøteperioden.  

c. AU og landsstyret kan disponere inn-
samlede penger i komiteens navn i 
landsmøteperioden.  

d. Ansvaret for konti kan delegeres til 
utvalg og enkeltpersoner utenfor AU, 
etter nærmere avtale om regnskaps-
førsel og revisjon. 

 

Kapittel 3.  
Om Bladutgivelse 
 
§ 10 Palestinasolidaritet 
Palestinasolidaritet er medlemsbladet til 
Palestinakomiteen i Norge. AU er ansvar-
lig for utgivelse og velger redaktør. Blad-
et bør utkomme med 4 numre i året. Blad-
et sendes gratis ut til medlemmer, bi-
dragsytere til innsamlinga Palestina-
solidaritet, til Beit Atfal prosjektet og til 
Venner av Al Quds.  Utgivelsen til med-
lemmer og Venner av Al Quds finansieres 
over Palestinakomiteens driftsbudsjett og 
til bidragsytere over innsamlingskontoen 
for solidaritetsarbeid.  
 
Kapittel 4.  
Komiteens eiendeler 
 
§ 11 Penger, materiell og annen eiendom 
brukes i samsvar med landsstyrets vedtak 
og vilje. Eiendeler til lokallag som blir 
oppløst eller på annen måte går ut av 
organisasjonen, skal overføres til lands-
styret. 
 
Kapittel 5.  
Vedtektsendring 
 
§ 12 Vedtektene kan endres av landsmøtet 
med 2/3 flertall av de stemmeberettigede, 
eller av to etterfølgende landsmøter med 
alminnelig flertall.  
 
Kapittel 6. 
Oppløsning av Palestinakomiteen 
 
§ 13 Oppløsning av Palestinakomiteen i 
Norge krever 4/5 flertall på landsmøtet. 
Forslag om oppløsning må være nevnt i 
innkallingen. Dersom komiteen blir 
oppløst skal komiteens midler brukes i 
samsvar med formålsparagrafen. � 

 

 

 

 

Sak 9 Fastsetting av kontingent 
 
Palestinakomiteen økte kontingenten på 
Landsmøtet 2012 med 25 prosent.  
 
Til tross for dette klarte Palestinakomi-
teen å opprettholde medlemstallet i 2013, 

men tror det vil by på noen utfordringer 
om kontingenten fortsatt øker. 
 
Arbeidsutvalget vil anbefale at kontingen-
ten for 2014 og 2015 skal være uendret. � 
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Skift til AvtaleGiro! 
Palestinakomiteen foretrekker å få betalinger både til innsamlinger og medlemskontingent via avtalegiro og ber deg om å ta i bruk ord-
ningen. Fyll ut skjemaet under og send oss! 
 

Palestinasolidaritet 
Palestinakomiteen har i alle år samarbeidet med orga-nisasjoner i Libanon og Palestina om først å sende helse-, og kriseteam, så solidaritetsarbeidere. Vi supplerer dette 
med flere studieturer. Alt har som hovedmål å styrke solidaritetsarbeidet her hjemme, i tråd med palestinernes ønsker. Vi bruker også midler fra denne innsamlingen til 
viktige arrangementer i Norge. Administrative utgifter dekkes av Palestinakomiteens driftsmidler, hele innsamlingen går til konkret solidaritetsarbeid ute og hjemme. 
 
Fadderordningen 
Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Assomound som er en ikke-religiøs og partipolitisk uavhengig palestinsk/libanesisk NGO. Organisasjonen har et 
bredspektertilbud til barn og ungdom i en rekke flyktningeleire i Libanon. Vårt samarbeid er en såkalt representativ fadderordningen, hvor midlene går til tiltak som når 
mange barn i to leire. Administrative utgifter som gebyrer, revisjon og medlemsblad til bidragsytere dekkes av innsamlingen. � 
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Sak 11 Budsjettforslag 2014/2015 
Konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt 
Konto 5000 Lønn til organisasjonens tillits-
valde  
 
Forslag fra AU til Landsmøtet: 
Innsamlingen PalSol har et stort akkumulert 
overskudd på kr 1,7 millioner. Dette skyldes i 
særdeleshet at helseteam ble lagt ned, og det 
har tatt tid å få full drift på solidaritetsarbeidet 
i Midtøsten. De siste tre årene er de årlige inn-
samlede midlene blitt benyttet fortløpende. 
Landsmøtet ønsker ikke at organisasjonen skal 
samle opp penger, AU ser det derfor som hen-
siktsmessig at midler overføres derfra for å 

styrke organisasjonens totale virksomhet. Det 
foreslås å overføre kr 250 000,- pr år fram til 
neste Landsmøte. Dette vil være en midlertidig 
ordning. Hensikten med dette forslaget er å 
styrke det sentrale leddet for å klare å skaffe 
flere inntekter.  
 
AU foreslår for LM å omdisponere midler fra 
Palestina Solidaritet for å styrke organisasjo-
nen. Bakgrunnen for dette er at Palestinakomi-
teen DRIFT uten disse midlene vil gå i under-
skudd. Dette er problematisk ettersom Palkom 
Drift har null kroner i egenkapital. Det er nød-
vendig å opparbeide egenkapital. Uten omdis-

ponering av midler blir konsekvensen at vi har 
problemer med å frikjøpe tillitsvalgte. 
Vi har ført inn kr 250 000,- fra oppsparte mid-
ler fra PalestinaSolidaritet og får da et over-
skudd på kr 45 076,- som er en liten start på å 
bygge opp ny egenkapital. 
 
For å redusere lønnskostnad, men likevel få 
forsvarlige stillingsprosenter er lønnstrinn re-
dusert fra 50 på leder og 48 på organisasjons-
sekretær til henholdsvis 42 og 34. Dette for å 
kunne ha leder i 60 % stilling og organisa-
sjonssekretær i 40 % stilling. � 

. 
 
 Budsjett 2014 DRIFT 

BUDSJETT 
SOL-ARBEID  

BUDSJETT 
TOTAL  

BUDSJETT 
Inntekter*       

      

3320 Landsmøteinntekter 44,000  0  44,000 
3322 Inntekter seminar o.l. 0  0  0 
3900 Annen driftsrelatert inntekt 250,000  0  250,000 
3919 Fadderinnsamling 0  360,000  360,000 
3920 Årskontingenter 1,189,000  0  1,189,000 
3921 Fagforeningsbidrag 25,000  0  25,000 
3922 Andre gaver 25,000  0  25,000 
3925 Bidrag Palestina Solidaritet 0  830,000  830,000 

   Sum inntekter 1,533,000  1,190,000  2,723,000 
    Utgifter**       

      

4110 Landsmøteutgifter 90,000  0  90,000 
4111 Utgift åpne møter 0  0  0 
4115 Utgifter landsstyre 45,000  0  45,000 
4460 Frakt, toll og spedisjon 0  0  0 
5000 Lønn til org.tillitsvalde 360,721  0  360,721 
5100 Ferielønn 43,287  0  43,287 
5400 AGA  50,862  0  50,862 
5401 AGA av påløpt ferielønn 6,104  0  6,104 
5920 Yrkesskadeforsikring 3,000  0  3,000 
5990 Annen personalkostnad 0  0  0 
6300 Leie lokaler 80,000  0  80,000 
6700 Honorar regnskap 48,000  0  48,000 
6701 Honorar revisjon 29,700  3,300  33,000 
6790 Al-Quds 0  0  0 
6800 Kontorrekvisita 10,000  0  10,000 
6810 Data/EDB Kostnad 15,000  0  15,000 
6815 Solidus/administrasjon 45,000  6,000  51,000 
6820 Trykksaker   50,000  50,000 
6821 Medlemsblad 252,000  9,000  261,000 
6860 Møter (AU o l) 10,000  0  10,000 
6890 Annen kontorkostnad 5,000  0  5,000 
6900 Telefon 10,000  0  10,000 
6901 Internett 0  0  0 
6940 Porto 30,000  0  30,000 
6941 Gebyr 0  0  0 
7140 Reise PK, PalSol prosjekt*** 20,000  611,200  631,200 
7141 Husleie (fordelt på 7140) 0  0  0 
7142 Hotell (fordelt på 7140) 0  0  0 
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0  0  0 
7360 Abonnementer 0  0  0 
7391 Annonser 0  20,000  20,000 
7410 Medlemskontingent 4,000  0  4,000 
7420 Gaver 2,000  0  2,000 
7450 Tilskudd lokallag, bevilgning 15,000  0  15,000 
7459 Avsetning kontingentrefusjon 297,250 0  297,250 
7461 Andre prosjekt 0  157,800  157,800 
7462 Fadderordningen 0  330,700  330,700 
7463 Overføring Faglig Utvalg 0  0  0 
7500 Forsikringspremie 0  0  0 
7770 Bank og kortgebyr 18,000  2,000  20,000 
7791 Annen kostnad,ikke fradr.b. 0  0  0 

      

Sum utgifter 
                
1,489,924  

                
1,190,000  2,679,924 

   

 
 
* Potensiale for inntekter ved å gjøre om vedtaket om 
at midler fra PALSOL ikke kan brukes til DRIFT. PALSOL 
har mye midler på bok som Palkom ikke har ressurser 
til å utnytte pr i dag. Økt satsing på DRIFT ligger i AR-
BEIDSPROGRAMMET for 2014. Organisasjonens gjen-
nomføringsevne styrkes ved å ha fast ansatte i høye 
prosentstillinger da det sikrer kontinuitet.  
 
Potensiale for økt medlemsmasse som følge av styrk-
ing av arbeidsstokken i Palkom. 
 

 
 
***PALESTINASOLIDARITET FORDELT 
PÅ PROSJEKT 
 

Budsjett   

Rashediyeh 153,500  

Vestbredden 149,700  

Gaza 89,000  

Solidaritets- og studieturer 130,000  

Nettverksmøte o l 30,000  

Div stipend, engangsstøtte 50,000  

Prosjekt i Norge 227,800  

Administrasjon 0  

Medlemsblad 0  

Sum utgifter 830,000  

    

*Fadderordningen   

Overføring til Beit Atfal 330,700 

Admininistrasjon 11,300 

Medlemsblad 9,000 

Reise koordinator 9,000 

Totalt 360,000 
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Resultat før finansinnt/kost 
           

43,076                        -               43,076  

   
0 

Finansinntekter*     0 
8040 Renteinntekter 2,000  30,000  32,000 
8050 Rentekostnader     0 

    
Årsresultat 

           
45,076             30,000             75,076  

 

Budsjett 2015  DRIFT BUDS-
JETT 

SOL-ARBEID 
BUDSJETT 

TOTAL 
BUDSJETT 

Inntekter*       

 
      

3320 Landsmøteinntekter 0  0  0 
3322 Inntekter seminar o.l. 0  0  0 
3900 Annen driftsrelatert inntekt 250,000  0  250,000 
3919 Fadderinnsamling 0  360,000  360,000 
3920 Årskontingenter 1,353,000  0  1,353,000 
3921 Fagforeningsbidrag 25,000  0  25,000 
3922 Andre gaver 25,000  0  25,000 
3925 Bidrag Palestina Solidaritet 0  830,000  830,000 

      
Sum inntekter 1,653,000  1,190,000  2,843,000 
    Utgifter**       

 
      

4110 Landsmøteutgifter 0  0  0 
4111 Utgift åpne møter 0  0  0 
4115 Utgifter landsstyre 85,000  0  85,000 
4460 Frakt, toll og spedisjon 0  0  0 
5000 Lønn til org.tillitsvalde 397,423  0  397,423 
5100 Ferielønn 47,691  0  47,691 
5400 AGA  56,037  0  56,037 
5401 AGA av påløpt ferielønn 6,725  0  6,725 
5920 Yrkesskadeforsikring 3,000  0  3,000 
5990 Annen personalkostnad 0  0  0 
6300 Leie lokaler 80,000  0  80,000 
6700 Honorar regnskap 48,000  0  48,000 
6701 Honorar revisjon 29,700  3,300  33,000 
6790 Al-Quds 0  0  0 
6800 Kontorrekvisita 10,000  0  10,000 
6810 Data/EDB Kostnad 15,000  0  15,000 
6815 Solidus/administrasjon 45,000  6,000  51,000 
6820 Trykksaker   50,000  50,000 
6821 Medlemsblad 297,000  9,000  306,000 
6860 Møter (AU o l) 8,000  0  8,000 
6890 Annen kontorkostnad 5,000  0  5,000 
6900 Telefon 10,000  0  10,000 
6901 Internett 0  0  0 
6940 Porto 30,000  0  30,000 
6941 Gebyr 0  0  0 
7140 Reise PK, PalSol prosjekt*** 20,000  618,600  638,600 
7141 Husleie (fordelt på 7140) 0  0  0 
7142 Hotell (fordelt på 7140) 0  0  0 
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0  0  0 
7360 Abonnementer 0  0  0 
7391 Annonser 0  20,000  20,000 
7410 Medlemskontingent 6,000  0  6,000 
7420 Gaver 3,000  0  3,000 
7450 Tilskudd lokallag, bevilgning 10,000  0  10,000 
7459 Avsetning kontingentrefusjon 338,250 0  338,250 
7461 Andre prosjekt 0  141,400  141,400 
7462 Fadderordningen 0  339,700  339,700 
7463 Overføring Faglig Utvalg 0  0  0 
7500 Forsikringspremie 0  0  0 
7770 Bank og kortgebyr 18,000  2,000  20,000 
7791 Annen kostnad,ikke fradr.b. 0  0  0 

      

Sum utgifter 
          

1,568,826  
          

1,190,000  2,758,826 
   Resultat før finansinnt/kost        84,174                   -           84,174  

   
0 

Finansinntekter*     0 
8040 Renteinntekter 5,000  30,000  35,000 
8050 Rentekostnader     0 

    Årsresultat        89,174         30,000      119,174  

* Intensjon om kraftig økning av medlemsmassen i 
løpet av 2014/2015. Samt økt fokus på FRIVILLIG 
HØY KONTINGENT for å sikre inntekter til DRIFT. 
Intensjon om kraftig økning av medlemsmassen i 
løpet av 2014/2015. Samt økt fokus på FRIVILLIG 

HØY KONTINGENT for å sikre inntekter til DRIFT. 

Beregnet utfra opprinnelig lønnstrinn, kan ned-

justeres. 
 

***PALESTINASOLIDARITET FORDELT 
PÅ PROSJEKT 
 

Rashediyeh 153,500  

Vestbredden 149,700  
Gaza 89,000  

Solidaritets/studieturer 130,000  

Nettverksmøte o l 30,000  
Div stipend, engangsstøtte 50,000  

Prosjekt i Norge 227,800  
Administrasjon 0  

Medlemsblad 0  
Sum utgifter 830,000  
    
*Beit Atfal   

Overføring til Beit Atfal 339,700 
Admininistrasjon 11,300 

Medlemsblad 9,000 

Reise koordinator 0 
Totalt 360,000 
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Palestinakomiteen – valgte og kontaktpersoner 
Oversikt over lokallag 
Gruppe Kontaktperson E-post Telefon 
Oslo/Akershus Gada Azam oslo@palestinakomiteen.no 97790124 

Nesodden Thomas Kvilhaug thombajam9@yahoo.no 94354404 

Buskerud Sverre Johnsrud sjohnsru@online.no 90601189 

Telemark Aasta Kravik aasta.kravik@gmail.com 41178405 

Hedmark Georg Morland hedmark@palestinakomiteen.no 41576790 

Oppland Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 

Drammen Øyvind Martinsen oeyvmart@online.no 97791261 

Vestfold-Tønsberg Ole Marcus Mærøe maeroe@online.no 90990932 

Vestfold-Larvik Erik Ness eness@online.no 90044145 

Østfold Under reetablering   

Aust-Agder Amina Bitar palestinaaustagder@mail.com 41146706 

Vest-Agder Rasha Abdallah rasha-84@hotmail.com 90116046 

Rogaland Ingebreth Forus ingebreth.forus@lyse.net 98296728 

Kvinnherad Paulene Naterstad pauline.naterstad@hotmail.com 97623914 

Hordaland/Sogn-og F Marie Skeie bergen@palestinakomiteen.no 94276651 

Trøndelag Eli Wæhre trondheim@palestinakomiteen.no 91158467 

Rana og omegn Wenche Flakstad wenche.flakstad@gmail.com 41516677 

Ytre Helgeland Kommer seinere   

Narvik/Harstad Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203 

Bodø Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882 

Tromsø Erik Øwre erikowre@gmail.com 95991409 

Finnsnes Tove Lie tovekullerud@gmail.com 90732149 

Romerike George Boucher boucher.george@yahoo.no 40606824 

Sunnmøre Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 97741035 

Romsdal Lars Oltedal loltedal@online.no 90865484 

Voss Marianne Skudal marianne.70@hotmail.no 41763657 

Vesterålen Ole Stokland ole.stokland@gmail.com 90950830 

Andre kontaktpersoner 

Faglig Utvalg Petter Thoresen petter2resen@yahoo.no 97579177 

Solidaritetsarbeid Libanon Elisabet Sausjord esausjord@gmail.com 90667062 

Palestinabutikken Ola Bostadløkken post@alquds.no 22110026 

Medlemsarkiv/ innbetalinger Rolv Rynning Hanssen medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 99376726 

Boikottutvalget Harald Selvær boikottisrael@palestinakomiteen.no 97424177 

Fadderprosjekt Beit Atfal Grete Thunold grthun@online.no 90694868 

Kunstnerutvalget Käthe Øien palkom.kunst@gmail.com. 90512105 

Solidaritetsarbeid Palestina Annicken Lundgård annicken@gmail.com 90510670 
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Arbeidsutvalget – Palestinakomiteen 2012-14 
Leder Annicken Lundgård annicken@gmail.com 90510670 

Nestleder Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 

Økonomiansvarlig Kathrine Jensen kathja78@hotmail.com 90743720 

Organisasjonssek. Berit Aaker berit.aaker@palestinakomiteen.no 95969874 

Styremedlem Helga Hvidsten helghvid@online.no 95775943 

Styremedlem Eldbjørg Holte eldbjorgholte@gmail.com 48212214 

Styremedlem Ada Castracane ada@palestinakomiteen.no 90647021 

Styremedlem Sverre Johnsrud sjohnsru@online.no 90601189 

Styremedlem Arne Birger Heli heper@online.no 90063116 

Styremedlem Nikolaos T-Hansen tavridis@gmail.com 97159363 

Styremedlem Käthe Øien katheart@katheart.com 90512105 

Styremedlem Per Atle Pedersen FU pdrs1@online.no 91603614 

Landsstyret i Palestinakomiteen 2012-14 

Buskerud Øyvind Martinsen oeyvmart@online.no 97791261 

      Vara Einar Zwaig zwaig@online.no 93027589 

Akershus Åse Berge aa-b@online.no 46932360 

Nordland 1 Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882 

Nordland 2 Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203 

      Vara 1 Hossein Ali Eskandari hoss-al@online.no 99870720 

      Vara 2 Svein Olsen skola3004@hotmail.com  

Trøndelag Anna Mørseth anna-mo@online.no 41559288 

      Vara 1 Tom Dahle nuffen@nuffen.com 97503748 

      Vara 2 Vilde Aarethun vilde.aarethun@gmail.com  

Oppland Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 

      Vara Ingrid Blekastad ingrid.blekastad@kunstbanken.no 61260992 

Hedmark Georg Morland hedmark@palestinakomiteen.no 41576790 

      Vara Hanne Øverås hanne.overas@gmail.com 91702411 

Hordaland Lisa Engervik lisa.engervik@gmail.com 41500772 

      Vara Magne Hagesæter magne.hagesater@gmail.com 95968760 

Oslo Audun Elias Os Eskeland audnos@gmail.com 41409568 

      Vara 1 Line Snekvik linesnekvik@gmail.com 94243720 

      Vara 2 Geir Gustad geigust@online.no 99086060 

Troms Kirsti Henriksen kanhenri@online.no 99565899 

      Vara Randi Sørensen postmaster@randias.net 93495798 

Møre- og Romsdal Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 97741035 

      Vara Guttorm Eldøen matsern@online.no 92630106 

Rogaland Ingebreth Forus ingebreth.forus@lyse.net 98296728 

      Vara Marianne Trå matraa@online.no 97069507 

Vestfold Ole Marcus Mærøe maeroe@online.no 90990932 

      Vara Asbjørn Ormbostad ormbostad@gmail.com 98661142 

Vest-Agder Rasha Abdallah rasha-84@hotmail.com 90116046 
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En plakat fra protestene mot forestillingen ved 
Shakespar’s Globe Theater av Habima national The

Kontakt: Vanja Alling 

Teater 
Nationalteatret planlegger samarbeidsprosjekt der Israels nasjonalteater 
Habima er en av deltakerne. På oppstartmø
tivtakerne utfordret på om dette var riktig, siden Ha
pliktet til å spille i ulovlige bosettinger på
Fehr har skrevet en kronikk i Klassekampen, den finner du 
side. Her uttaler teatersjef Hanne Tomta at Habi
samarbeidet og fra den europeiske teat
spille i de ulovlige bosettingene. Les mer om Habima her. 
regissør ved Nationalteatret, er sterkt kritisk og engasjerer seg i saka. Han 
har for øvrig satt opp forestillinga Point of you, et norsk/palestinsk sama
beidsprosjekt med Al Ruwah Theatre i Ø
tionalteatret i høst.  
 
AKULBI har sammen med Palesti-
nakomiteens faglige utvalg sendt 
brev til fagforeningene ved Natio-
nalteatret der de inviterer til disku-
sjonsmøte om dette, se Alkubis nett-
sider. Kontakter i teatermiljøet føl-
ger opp Nationalteatret og UTE, den 
europeiske teaterunionen, som tok 
initiativ til prosjektet. Lederen for 
UTE er også leder for Habimateatret, 
et valg som har vært kontroversielt. 
 

 

 
 
Avsender: 
Palestinakomiteen i Norge 
Postboks 9023 Grønland 
N-0133 Oslo 
Norway 

 

Shakespar’s Globe Theater av Habima national Theater 

  

 

 

Nationalteatret planlegger samarbeidsprosjekt der Israels nasjonalteater 
På oppstartmøtet pa Nationalteatret ble initia-

om dette var riktig, siden Habima faktisk er for-
spille i ulovlige bosettinger på Vestbredden. Marius von der 

Fehr har skrevet en kronikk i Klassekampen, den finner du på Alubis nett-
. Her uttaler teatersjef Hanne Tomta at Habima bør ekskluderes fra 

samarbeidet og fra den europeiske teaterunionen hvis de ikke slutter å 
le i de ulovlige bosettingene. Les mer om Habima her. Kai Johnsen, 

tionalteatret, er sterkt kritisk og engasjerer seg i saka. Han 
restillinga Point of you, et norsk/palestinsk samar-

med Al Ruwah Theatre i Øst-Jerusalen, som ble vist på Na-

 

 

  


