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Omorganisering av lokallagene 
Palestinakomiteen vokste veldig omkring Gaza-krigen i 2009. Vi fikk mange nye 
lokallag.  Ikke alle greier å holde aktiviteten oppe, og landsstyret har derfor god-
tatt følgende omorganisering: 

• Lokallaget i Harstad blir slått sammen med lokallaget i Narvik 
• Lokallaget i Indre Sogn opphører og blir en del av Hordaland/Sogn- og 

Fjordane med senter i Bergen 
• Sunnhordland legges ned og blir en del av Hordaland eller Kvinnherad 

(ikke avgjort ennå) 
• Landsstyret godtok en deling av Vestfold i to slik at postnummer 3080-

3199 ”styres” fra Tønsberg og postnummer 3200-3299 fra Larvik 
• Det er nå etablert eget lokallag i Telemark, så både Buskerud og Tele-

mark er nå selvstendige lokallag 
 
I tillegg til dette jobbes det nå hardt med å restarte et lokallag i Østfold, i første 
omgang er det oppstart for et lokallag med basis i Moss. 
 

Treg fornying – har du betalt? 
Når dette bladet går i trykken har vi ca 2400 betalende medlemmer. Målet er sju 
hundre flere.  Vi verver bra med nye, men det er tregt med fornying. Er du blant 
dem? Betal når du ser denne påminningen!  Du får enten giro eller e-post om at 
du er blant de som er savnet.  Betal nå, så blir det færre vi må ringe opp for å 
minne på betalinga og vi kan bruke mer krefter på annet politisk arbeid. 
 
 
 

 

Kontakt oss: 
Palestinakomiteen i Norge, Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo 
Besøksadresse: Palestinahuset, 4. etasje, Grønland 12, 0133 Oslo 
Kontortid:  Mandag og onsdag 8 – 16 
Telefon:  22 17 47 15     Mobil:  95 96 98 74 
www.palestinakomiteen.no     www.boikottisrael.no 
 
E-post: 
Generelle henvendelser:  sekretariat@palestinakomiteen.no 
Medlemskontingent og innsamlinger:  medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 
 
Kontonummer: 
Hovedkonto:  0530 28 03112 
Palestinasolidaritet: 0532 55 41263 
Medlemskontingent: 0539 32 08831 
 
Du finner oss også på Facebook! 
 
Organisasjonsnummer:  984.688.172 

Kontingentsatser: 
Vanlig medlem  kr 500 
Redusert kontingent kr 250 
(skoleelever, studenter og pensjonister) 
Ungdomskontingent kr 100 
(ungdom født 1994 og seinere) 
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Stopp den ulovlige bruken av  
administrativ forvaring!  
Palestinske fanger i Israelske fengsler 
 
”Vi palestinere er stae. Vi gir ikke opp”!   
 
Dette sa den palestinske fotballspilleren 
Mahmoud Sarsak under sitt møte i på Litte-
raturhuset i Oslo mandag 15.april. Mahmoud 
Sarsak var i Norge for å fortelle sin historie 
og sette lys på situasjonen for palestinske 
fotballspillere, fangeproblematik-ken og 
hvordan det er å være idrettsutøver under 
okkupasjon.  
 
Sarsak ble kjent for verden i 2012 da han 
startet en 92 dager lang sultestreik som ved 
hjelp av internasjonalt press, førte til hans 
løslatelse fra det israelske fengselet Askalon. 
Mahmoud Sarsak ble fengslet den 23.juni 
2009, på vei til en fotballkamp i flyktning-
leiren Balata på Vest-bredden og satt fengs-
let i 3 år. Sarsaks historie er dessverre ikke 
enestående.  

 
Situasjonen for de 
palestinske fangene 
gjør fangespørsmålet 
til et av de viktigste 
for den palestinske 
befolkningen og de 
gir selv utrykk for at fokuset internasjonalt 
må rettes hit.  
 
I skrivende stund er den Internasjonale pa-
lestinske fangedagen i gang og både i Norge 
og flere land markeres dagen på ulike måter. 
Fangedagen markeres for å minne omverde-
nen på de mange palestinerne som sitter 
fengslet i israelske fengsler, hvor de rutine-
messig blir utsatt for tortur og annen umen-
neskelig behandling, og får sine rettigheter 
og verdighet krenket.  
 
Palestinerne under israelsk okkupasjon lever 

under en konstant trussel 
om å bli arrestert. Israel har 
anholdt over 750 000 pales-
tinere, 20 % av den pales-
tinske befolkningen, siden 
1967. I dag sitter 4812 
palestinere fengslet i israel-
ske fengsler, hvorav 178 av 
disse sitter i såkalt ”admini-
strativ forvaring”. Admini-
strativ forvaring er en form 
for fengsling uten lov og 
dom. Det blir brukt til å 
fengsle palestinere uten noe 
konkret anklage eller bevis-
førsel fra én til seks måne-
der med mulighet for for-

 
Annicken Lundgård 
Leder i Palestina-
komiteen i Norge 

 
Sarsak på Fløyen, Bergen. Her har han på seg skjerfet som han fekk 
frå Palkom sentralt – heilnorsk frå Dale Norway 
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nyelse et ubestemt antall ganger. Det kan gå 
60 dager før fangene får møte advokat.  
 
Til tross for FNs menneskerettighetskon-
vensjon som forbyr enhver form for tortur, 
uansett omstendigheter, er det likevel en 
utstrakt israelsk bruk av tortur og mishand-
ling. Det finnes flere eksempler på fanger 
som dør som følge av behandlingen de blir 
utsatt for. Den 22.februar i år døde fangen 
Arafat Jaradat i det israelske fengselet Me-
giddo. I følge obduksjonsrapporten bar Jara-
dats kropp tydelige tegn på at han ble tortu-
rert under avhør. De palestinske fange-
organisasjonene regner at 90 prosent av 
fangene i israelske fengsler har vært utsatt 
for tortur.  
 

 
 

Familien til Arafat Jaradat sørger i 
landsbyen Sair. Han døde etter forhør i 
et israelsk fengsel hvor G4S sto for 
mange leveranser. 
Foto: electronicintifada.net 
 

G4S må nevnes her fordi selskapet leverer 
varer og tjenester til israelske fengsler, og 
kan slik knyttes til Israels okkupasjon og 
mishandlingen av palestinerne. G4S er ver-
dens største sikkerhetsselskap og er store og-
så her i Norge. Boikottarbeid er satsningsom-
råde for Palestinakomiteen denne perioden, 
og G4S, som blir sett på som et av versting-
selskapene i forhold til selskap som opererer 
på okkuperte områder, har vi valgt å rette 
ekstra oppmerksomhet mot og arbeide for at 
kunder av G4S sier opp sine kontrakter.  
 

Det er viktig at vi sprer informasjon om 
situasjonen  i  Palestina og sette  fokus  på de 

 

  
 

overgrepene som foregår der. Situasjonen for 
de palestinske fangene er aktuell og det er 
viktig at vi arbeider målrettet for å opplyse 
folk om realitetene rundt fangespørsmålet. 
Administrativ forvaring, som Sarsak blant 
mange andre, blir satt i er en ulovlig praksis 
som bryter klart med internasjonal lov og må 
stoppes.  
 
Palestinakomiteen i Norge har sendt brev til 
UD hvor vi krever at Norge legger press på 
israelske myndigheter slik at Israels ulovlige 
bruk av administrativ forvaring opphører 
med øyeblikkelig virkning.  
 
Jeg har et svar til Sarsak og alle palestinere. 
Stå på, vær tålmodige, kjemp deres kamp, så 
skal vi kjempe med dere side om side, i 
solidaritet. Vi skal sette fangespørsmålet på 
dagsorden. Vi er også sta, og vi gir oss ikke 
før palestinerne får sin frihet! � 
  

Takk 
Jon Lund fra Kvinnherad døde tidligere i år. 
Han har vært medlem i Palestinakomiteen i 
30 år. Vi vil rette en stor takk til familien 
som sørget for å gi Palestinakomiteen peng-
er i samband med gravferda hans. 
  

Vi takker for mer enn 60 bidrag og nesten 
60 tusen kroner innsamla. 
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Sarsak i Norge 
Den palestinske landslagsspilleren i 
fotball, Mahmoud Sarsak, landet søn-
dag 14. april på Gardermoen. Etter tre 
uker i Frankrike og Belgia, skulle han 
nå tilbringe en uke i et Norge i begyn-
nende vårmodus. 
 
Av Jan Briseid 
 
Historien hans har etter hvert blitt kjent for de 
fleste av oss, men her er en oppsummering: 
 
Sarsak var et stort fotballtalent som ble lands-
lagsspiller i 2009. 23.juli samme år ble han 
arrestert da han var i ferd med å krysse grense-
stasjonen Erez mellom Gaza og Vestbredden på 
vei til flyktningleiren Balata. Han ble gitt mer-
kelappen 'ulovlig stridende', noe som i praksis 
betyr at man plasseres i administrativ forvaring 
(fengsles uten tiltale eller dom, og holdes inne-
sperret i perioder på seks måneder, som kan 
fornyes).  
 
Han begynte å sultestreike våren 2012, og fikk 
sin frihet etter 92 dager. Et stort stort press 
hadde litt lagt på Israel i mange land, blant 
annet fra fotballegenden Eric Cantona og presi-
denten i FIFA, Sepp Blatter.  
 
Palestina-flagg på Gardermoen 
Dusinet av oss hadde møtt opp på Gardermoen 
denne søndagen for å ønske ham velkommen. 
Med oss hadde vi et Palestina-flagg, som ble 
hengt opp synlig i venteområdet i påvente av 
flighten fra Paris. Sarsak landet fire minutter 
før planen og ble tatt i mot med klemmer og 
smilende fjes. Ferden gikk så videre i bil til 
Hønefoss, der han skulle holde sitt første fore-
drag på norgesturneen. 
 
Mange ønsket noen ord med 25-åringen etter 
møtet, og det skulle ikke bli mer enn to timers 
søvn før mandagens stramme program startet i 
Oslo. 
 
Møte med Norges Fotballforbund 
Allerede kl halv ti ble han intervjuet av VG, før 
han dro videre til Bristol. Der ble han møtt av 
generalsekretæren i Norges Fotballforbund, 

Kjetil Siem, og kommunikasjonsdirektør Svein 
Graff. Disse ble utfordret på situasjonen til 
palestinske fotballspillere og på at Israel er 
vertskap for sommerens U21-EM. Sarsak viste 
frem bilder av fotballstadioner i Gaza som 
Israel hadde bombet sønder og sammen. Blant 
dem et stadion som hadde blitt bygget med 
støtte fra Norge.  
 

 
 

Sarak overrekker gaver til Siem og Graff.  Foto: 
Berit Aaker 
 

Siem og Graff sa at de hadde skrevet brev til 
UEFA vedrørende at U21-EM holdes i Israel, 
og bedt om den europeiske fotballorganisasjo-
nens syn på saken. De to er enige i at norsk 
deltagelse i mesterskapet kan oppfattes som en 
støtte til Israels politikk. De kunne også fortelle 
at de er underlagt fire nivåer: Adminstrasjon og 
styre, UEFA, FIFA og norske myndigheter. 
Samtidig understreket de at de først og fremst 
forholder seg til norsk UD i slike sammenheng-
er.  
 
Sarsak inviterte så NFF til å spille en U21-
kamp i Gaza, noe de ble enige om å se nærmere 
på. 
 
Etter praten med NFF, gikk turen videre til UD, 
der Sarsak tok opp tre temaer: Blokaden av 
Gaza, praksisen med administrativ forvaring, 
samt U21-EM. Han understreket betydningen 
av fotball og nasjonal identitet og at Israel vil 
bruke mesterskapet for å fremstille seg i et godt 
lys, og viste til hva NFF hadde sagt to timer 
tidligere. Politisk rådgiver Kathrine Raadim sa 
at UD ville følge opp dette med NFF.  
 
Nå ventet to nye intervjuer, med landets beste 
fotballblekke, Josimar, og siden med Dagsavi-
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sen på Litteraturhuset. Etter dette var Sarsak så 
trøtt at han la seg i horisontalen nede i kjelleren 
mens arrangørene rigget i stand til kveldens 
møte "En fotballspillers kamp for frihet".  
 
Full kjeller på Litteraturhuset 
Tidligere leder av Palestinakomiteen, Line 
Khateeb, var møteleder, og oversatte mestepar-
ten at det Sarsak fortalte. Tolk Ahmad Khalayli 
var noe sliten i stemme og hode etter en hel dag 
med oversetting.  
 
Sarsak fortalte sin historie, der vi fikk høre om 
hvilke torturmetoder han ble utsatt for i fengsel. 
Blant annet ”bananen”, der fangen ligger på 
rygg over en stol med hendene bundet til beina. 
Han ble også plassert i kalde rom og ble frarø-
vet søvnen. Andre fanger ble hengt opp etter én 
arm og tvunget til å strekke seg på tærne for å 
beholde kontakten med gulvet. Andre igjen 
mottok slag i bakhodet, noe som kan medføre 
at man blir blind og/eller døv. 
 
Han viste bilder av flere fotballstadioner i 
Gaza, før og etter Israels bomber. Forsamlingen 
fikk høre om hvordan Israel dreper palestinske 
idrettsutøvere og prøver å knekke viljen deres 
til å styrke den nasjonale identiteten. Israel er 
åpenbart redde for at palestinsk kultur og na-
sjonal identitet skal utvikle seg. 
 
Sarsak uttrykte et ønske om at Norge blir 
hjemme når U21-EM sparkes i gang i Israel 6. 
juni. Han ser imidlertid at dette neppe blir en 
realitet, men håper i det minste at norsk fotball-
spillere viser solidaritet med sine palestinske 

kolleger og er kritiske til Israels brutale politikk 
i Palestina.  
 
Stille blant norske fotballspillere 
I tillegg fikk forsamlingen, som telte 75-80, 
høre professor i idrettsosiologi, Gerd von der 
Lippe, snakke om blant annet hvilken betyd-
ning idretten har for nasjonal identitet med 
eksempler fra mange land. Ingen glemmer 
Bjørge Lillelien og hans verbale utbrudd etter 
seieren mot England i 1981. 
 
Den tidligere fotballproffen og fotballtreneren 
Arild Stavrum (som er i gang med sin andre 
roman), syntes det er noe rart at UEFA besluttet 
å gi dette mesterskapet til Israel. Han kunne 
ellers fortelle at det er lite rasisme blant fotball-
spillere, som jo daglig spiller med folk fra hele 
verden. Han kunne ikke gi noe godt svar på 
hvorfor stillheten er så total blant norske fot-
ballspillere vedrørende hva deres palestinske 
kolleger utsettes for, eller i andre saker for den 
saks skyld. 
 

 
 

Sarsak og Stavrum.   
Foto: Berit Aaker 

 

Allerede under møtet signerte Sar-
sak lua til en 9-årig fan, hvis beste-
far er palestinsk. Og også etter dette 
møtet var det mange som ville prate 
med Sarsak, mange av dem palesti-
nere.  
 
Neste dag bar det videre til Bø i 
Telemark og høgskolen der, med 
Bergen, Trondheim og Tromsø de 
neste i rekken av vertskap for den 
sterke og sympatiske forballspille-
ren.� 
  
 

 
Sarsak med bilde av ødelagt fotballstadion i Gaza. 
Foto: Johnny Leo Johansen 



Fritt Palestina 2-2013    8 

Rødt kort til Israel
Israel skal arrangere UEFA (det 
europeiske fotballforbundet)-EM for 
unge under 21 år i 2013. Menneskeret-
tighets aktivister, Palestina aktivister, 
stjernespillere og fotballpamper har 
protestert mot at Israel får æren for 
dette. Bladet Rødt Kort til Israel er en 
informasjonsbrosjyre som forklarer 
hvorfor Israel ikke bør stå for dette 
arrangementet.   
 
Av Runa Torp Vivé 
 
Historien til Sarsak er et godt eksempel på 
Israels behandling av unge palestinske fotball-
spillere og landets generelle politiske praksis. 
Sarsak ble kidnappet og torturert i israelsk 
fengsel i tre år og ble til slutt satt fri etter en 
omfattende sultestreik og mye internasjonal 
oppmerksomhet. Karrieren hans er sannsynlig-
vis ødelagt etter langvarig fysisk og psykisk 
tortur. Nå reiser han rundt, blant annet i Norge 
og forteller sin historie. 
 
Sarsak er ikke den ensete idrettsutøveren som 
er fengslet eller holdt igjen fra idrettsarrange-
menter, og han er en av mange unge som har 
sittet i israelske fengsler med liten eller ingen 
grunn.  
 
Gjennom Sarsaks historie får vi innblikk i hvor-
dan fotballspillere fra Gaza og Vestbredden 
opplever systematisk utestenging og fengsling 
for å holdes unna internasjonale fotballkamper 
og arrangementer. Eksempler og tall viser til 
ulovlige bortføringer og «administrativ fengs-
ling»(dvs uten anklage eller dom) av palestins-
ke barn og unge. Tortur, trusler og mangel på 
en rettferdig rettsprosess, juridiske rettigheter i 
tillegg til eksempler på drap utført av israelsk 
militære, bekymrer det internasjonale samfun-
net.  
 
Videre setter bladet spørsmålstegn ved samar-
beid og deltakelse i israelske fotballarrange-
menter. I 2010 truet presidenten i UEFA Mi-
chel Platini, med å utestenge Israel fra UEFA 

på grunn av deres behandling av palestinere, 
men siden har ingen hørt noe og planene om at 
Israel holder U21 står fortsatt. 
 
Dette på tross av gjentatte protester og oppford-
ringer om boikott fra internasjonale personlig-
heter, stadige sanksjoner og fordømmelser fra 
stater og menneskerettighetsorganer, oppford-
ringer fra fotballsupportere om utelatelse fra 
kamper og arrangementer, samt sterke reaksjo-
ner fra innflytelsesrike ledere og spillere fra 
internasjonalt fotball miljø.    

 
 
Rødt Kort til Israel er et viktig og informativt 
blad som bør leses av både fotballentusiaster, 
fotballspillere og deres overordnede. Også av 
alle oss andre som bør vite at fotballverden 
påvirker politikk. 
 
Bladet Rødt Kort til Israel er produsert av 
CAPJO EuroPalistine, omarbeidet og utgitt av 
Palestinakomiteen i Norge 2013 i regi av Ebba 
Wergeland, Thomas Lie-Gjeseth, Arne Halvor-
sen og Mira York.� 
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Øyvind Sagedal ny nestleiar i 
Palestinakomiteen 
På landsstyremøtet 15. – 17. mars vart Øyvind 
nestleiar i Palestinakomiteen. I landsmøteperi
var han leiar i Palestinakomiteen, og er i dag le
teen Oppland. Han kjenner med andre ord org

har lang erfaring med Solidaritetsarbeidet. �
 

 

Ola Bostadløkken ny  
økonomiansvarleg 
Landsstyret valde også ny økonomiansvarleg, 
ken, medlem av Arbeidsutvalet, har tatt på seg
har sidan 2009 reist til Palestina fleire gonger

Faglig Utvalgsstudieturar.�  
 
 
 
 

 

itt Palestina 2-2013 

eiar i  

yvind Sagedal vald til ny 
teperiodene 2004-2008 
dag leiar i Palestinakomi-
rd organisasjonen godt, og 

� 

arleg, og Ola Bostadløk-
 på seg dette vervet. Ola 

gonger som reiseleiar for 
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GAZA: Prosjektbesøk etter krigen 
Åtte uker etter at krigshandlingene ble 
avsluttet i Gaza lyktes Kvekerhjelp å 
komme på prosjekt-besøk til PECEP 
barnehagene. Jeg tilbrakte åtte dager 
på Gaza-stripen og møtte PECEPs 
styre og administrasjon, og besøkte 
samtlige 13 barnehager. Kontrastene er 
mange. Vi er med og støtter gode pe-
dagogiske opplevelser for barna, sam-
tidig som utfordringene står i kø. 
 

Av Roger Cassidy, styremedlem i  
Kvekerhjelp, mars 2013.  
Trykket med tillatelse fra Kvekerhjelp. 
 
Gjennom porten 
Det nærmeste jeg kan komme for å forklare 
overgangen fra Gazas gater til PECEPs barne-
hager er å tenke på filmen Trollmann fra Oz, i 
det Dorothy våkner i et fargerikt eventyrland 
etter å ha overlevd en tornado. Gazas bybilde er 
ikke svart-hvitt, heller mange nyanser av grå og 
beige, betong og jord. Men PECEP sine barne-
hager er en regnbue av muntre farger og invite-
rende muligheter til lek og læring. Barnas latter 
og sang og svar (i kor, når læreren spør) erstat-
ter bråket fra trafikken og folkemengden på 
gata. Barnehagene er oaser for førskolebarn i et 
belastet, tettbefolket middelhavshjørne. 
 

 
 
Psykososial oppfølging for barn og familier 
Palestinian Early Childhood Education Pro-
gramme, står PECEP for. Sammen med PE-
CEPs daglige leder, Doaa Saleh, besøkte jeg 
alle 13 barnehagene fra Beit Hanoun i nord til 
Rafah A og B i sør. Dagene var fylt med gjest-

frie møter med barnehageledere, observasjon av 
lærere og barn i både undervisningssituasjoner 
og inne-og-ute lek, samt tilstedeværelse når 
Gaza Community Mental Health Programme 

(GCMHP) var på sine ukentlige barnehagebe-
søk.  
De aller fleste barna har det bra, men i klasser 
på 25 til 30 var det ofte ett barn som skilte seg 
ut fra den glade mengden. Om det var feil 
skotøy til vinterens regnvær, fravær av blikkon-
takt eller manglende deltagelse i organisert lek: 
det er klart at noen barn sliter. At PECEP som 
eneste barnehage i Gaza har et psykososialt 
tilbud til barn, lærere og foreldre har blitt lagt 
merke til. Gazas Utdanningsdepartement har 
bedt PECEP, sammen med GCMHP, om å lære 
opp barnehageledere fra offentlige barnehager 
om metodene som anvendes. Tjuefem eksterne 
ledere har så langt deltatt og håpet er at mange 
flere kan dra nytte av dette viktige fagtilbudet 
som er igangsatt med støtte fra Kvekerhjelp. 
 
Psykososial oppfølging for barn og familier 
Palestinian Early Childhood Education Pro-
gramme, står PECEP for. Sammen med PE-
CEPs daglige leder, Doaa Saleh, besøkte jeg 
alle 13 barnehagene fra Beit Hanoun i nord til 
Rafah A og B i sør. Dagene var fylt med gjest-
frie møter med barnehageledere, observasjon av 
lærere og barn i både undervisningssituasjoner 
og inne-og-ute lek, samt tilstedeværelse når 
Gaza Community Mental Health Programme 

(GCMHP) var på sine ukentlige barnehagebe-
søk.  
 
De aller fleste barna har det bra, men i klasser 
på 25 til 30 var det ofte ett barn  som skilte  seg 
 

 
 

Fra venstre: Mona Mema, leder for Jabalia B 
barnehage, Doaa Saleh, daglig leder av PECEP, 
og Siham Kouraz, områdeleder for barnehagene 
nord på Gaza-stripen. 
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ut fra den glade mengden. Om det var feil sko-
tøy til vinterens regnvær, fravær av blikkontakt 
eller manglende deltagelse i organisert lek: det 
er klart at noen barn sliter. 
 

At PECEP som eneste barnehage i Gaza har et 
psykososialt tilbud til barn, lærere og foreldre 
har blitt lagt merke til. Gazas Utdanningsdepar-
tement har bedt PECEP, sammen med 
GCMHP, om å lære opp barnehageledere fra 
offentlige barnehager om metodene som an-
vendes.  
 
Tjuefem eksterne ledere har så langt deltatt og 
håpet er at mange flere kan dra nytte av dette 
viktige fagtilbudet som er igangsatt med støtte 
fra Kvekerhjelp. 
 
Reactions vs. Disorders  
I følge uttalelser fra GCMHP er det tegn til at 
krigshandlingene i fjor vinter har satt dypere 
spor hos fire- til seksåringene enn forrige krig i 
2008-2009. Alle – barn og voksne, leg og lærd 
– har hatt reaksjoner på de unormale tilstande-
ne som oppstod i Gaza under novemberkrigen i 
2012. Det som langsomt viser seg nå i ettertid 
er hvilke individer som har vedvarende prob-
lemer (disorders) med å takle livets dagligdag 
se utfordringer.  
 

 

Tegning fra barnehagen i Beit Hanoun, tegnet 4. 
desember 2012. 
 
Disse barna, deres lærere og foreldre får tilbud 
om faglig oppfølging med vekt på de beskyt-
tende faktorer som ligger i familien og nærmil-

jøet. I tillegg til temakvelder for foreldre og 
mediakampanjer, har GCMHP opprettet en 
rådgivende telefontjeneste som er åpen 12 timer 
om dagen, betjent av kvinnelige fagpersoner 
om dagen og mannlige kolleger om kvelden 

 

 
 

Fargelagte fisk fra en av barnehagene i Rafah, 
laget 31. januar 2013 

 
Appell 
Det er vanskelig å formidle i ord og bilder 
arbeidet som legges ned og ånden som skapes 
av PECEP i den krevende konteksten som er 
dagens Gaza. Ett står klart: uten vedvarende 
støtte fra Kvekerhjelp og venner klarer ikke 
PECEP å gi disse barna den stabile starten de 
nå får. Det varmet å oppleve hvert smil som 
møtte meg og hvert lille håndtrykk jeg fikk ta 
imot.    
 
Krigens usynlige spor  
Tilfeller av psykologiske traumer og posttrau-
matisk stress mer enn doblet i Gaza etter krigs-
handlingene i november, rapporterte FN i 
slutten av januar. Tallene kommer fra UNRWA 
(United Nations Relief and Works Agency) 
som er den største humanitære aktøren i Gaza, 
og særlig skal gi tjenester til palestinske flykt-
ninger. 70% av Gazas befolkning er flyktning-
er. 
 
- Vi vet også at mange ikke kommer til behand-
ling, sier Akihiro Seita, som leder UNRWAs 
helseprogram. Av de som fikk behandling fra 
UNRWA for psykologiske traumer i desember 
2012, var 42 % barn under ni år.  � 
 
Les mer på UNRWAs nettsider: 
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1601 
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Sterk FN rapport om Israels  
bosettingspolitikk. 
Våger Norge å ta saken i FN? 

 

FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) 
offentliggjorde den 31. januar i år rap-
port fra en uavhengig gransknings-
gruppe som har kartlagt hvordan de 
sosiale, sivile, økonomiske, og kultu-
relle rettighetene de ulovlige boset-
tingene har påvirket sivilbefolkningen 
i de okkuperte palestinske områder og 
i Øst-Jerusalem.  
 
Av Runa Torp Vivé 
.  
 

 
Den franske dommeren Christine Chanet har 
ledet arbeidet med rapporten i samarbeid med 
Asma Jahangir fra Pakistan og Unity Dow fra 
Botswana 

 
Palestinerne anklaget i et brev til FN i desem-
ber 2012, Israel for å begå nye krigsforbrytelser 
ved å utvide de jødiske bosetningene på deres 
territorium. Anklagen ble fremmet etter at 
Palestina fikk status som observatørstat i FN.  
 
Israel stilte seg lite villig til samarbeid og nek-
tet panelet inngang både til palestinske områder 
og Israel for å samle informasjon til rapporten. 
Dermed ble det holdt møter i Jordan med 50 
informanter. Israel er det første landet i histori-
en som har boikottet en gjennomgang av men-
neskerettighetene i FNs menneskerettighetsråd.  
 

Rapporten starter med å redegjøre for de gjel-
dene lovene Israel forholder seg til som en 
okkupasjonsmakt, et medlemsland i FN og i 
henhold til folkeretten. Neste kapittel gjør rede 
for hvordan landskapet på Okkuperte Palestins-
ke Territorier (OPT) ser ut i forhold til boset-
tingene, hvem de 520 000 bosetterne er og 
hvordan Israel finansiere og støtter prosjektene. 
Videre gis en lengre oversikt over konsekven-
sene bosettingene for palestinernes rettigheter. 
Herunder følger en redegjørelse av palestiner-
nes rett til selvbestemmelse, likestilling og rett 
til ikke-diskriminering, bosetternes utøvelse av 
vold og trusler, restriksjoner på religionsfrihet 
og intoleranse, bortvisninger og fordrivelse, 
restriksjoner på frihet og bevegelse, ytring og 
frihetsberøvelse, retten til vann, innvirkning på 
økonomiske rettigheter og innvirkning på for-
retninger.  
 
I oppsummeringen formidler rapporten punkt-
vis blant annet at bosettingene hindrer en leve-
dyktig palestinsk stat og at de undergraver pale-
stinernes rettighet til selvbestemmelse. Også 
bosettingene er etablert og utviklet i strid med 
folkeretten. Reglen som sier at en hver okkupa-
sjonsmakt ikke skal flytte egne borgere over til 
okkuperte områder, bryter Israel ved å opprette 
og utvikle bosettinger på palestinsk jord. Vide-
re, retten på frihet, selvbestemmelse, ikke-
diskriminering, bevegelsesfrihet, likestilling og 
rettssikkerhet, ikke fengsles uten grunn, frihet 
og sikkerhet, ytringsfrihet, retten til arbeid, 
skolegang, vann, husholdning, tilstrekkelig leve 
standard, eiendom, tilgang på naturressursene 
og tilgang på legemiddel er krenket av boset-
tingenes eksistens. Panelet opplever at diskri-
mineringen er institusjonalisert og at motiva-
sjonen bak denne praksisen er å fordrive den 
palestinske befolkningen fra deres hjem slik at 
bosettingene kan ekspandere.  
 
Rapporten anbefaler i samsvar med Genève-
konvensjonene at Israel må opphøre alle boset-
tingene uten forutsetninger, gi palestinerne 
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oppreisning for bruddene på menneskerettighe-
tene og for ødeleggelsene bosettingene har ført 
til. Rapporten oppfordrer også internasjonalt 
samfunn om å bidra med det som trengs for en 
slik prosess. Panelet ønsker at Israel tar det 
fulle ansvaret for volden bosetterne utøver og 
setter en stopper for den type politikk som 
viker unna for straffbare handlinger. Kommi-
sjonen oppfordrer alle medlemslandene til å ta 
ansvaret i henhold til internasjonal lov, når en 
stat bryter folkeretten, som i dette tilfelle Israel 
gjør, inkludert påse at landenes private investo-

rer forholder seg til det etiske handelsreglemen-
tet.  
 
Denne rapporten er noe av den sterkeste kritik-
ken av Israels politikk som noen sinne er gitt. 
Mange håper det kan bli et vendepunkt i FNs 
handtering av Israel som så langt kun har vært 
basert på ord og ingen handling. Selv om 
kommisjonen ikke nevner verken sanksjoner 
eller konkrete virkemidler, har de langt på vei 
lagt føringer for at det er nettopp dette FN bør 
vedta. � 

 

Den jødiske bosettingen på Modiin Illit på Vestbredden er et eksempel på det FN-rapporten 
fordømmer som en 'creeping annexation’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vil du heller ha Fritt Palestina elektronisk? 
Det er mer enn tre hundre medlemmer som får medlemsbladet elektronisk.  Det sparer Palesti-
nakomiteen for trykkeutgifter og porto.  Du vil også få bladet før de andre medlemmene. Der-
som du ønsker å skifte til elektronisk utgave, send en e-post til  
 

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 
 

og fortell til hvilken e-postadresse du vil ha varsling om nytt blad. Du kan når som helst angre 
deg.  Du finner alle medlemsblada her: 
http://palestinakomiteen.no/om-palestinakomiteen/medlemsbladet/ 
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Ett av medlemmene i Palestinakomi-
teens Faglige Utvalg, Erik Skare, kom 
i februar tilbake til Norge etter 8 må-
neders studier på Bir Zeit-universitetet 
ved Ramallah. Han har også tidligere 
vært i området flere ganger, blant an-
net som reiseleder for faglige studietu-
rer. Etter å ha kommet hjem, har han 
oppsummert sine ferske erfaringer, og 
legger fram analyser av den politiske 
situasjonen i denne rapporten 
 
 Tekst og foto: Erik Skare 
 
2012 
Streikene (i slutten av august/begynnelsen av 
september) Store streiker fant sted over hele 
Vestbredden, mot Paris-avtalen (en del av 
Oslo-avtalen som binder den palestinske øko-
nomien til den israelske), mot høye priser og 
mot PA (De palestinske sjølstyremyndighete-
ne). Demonstrantene satte blant annet fyr på ei 
dukke av Salam Fayyad og angrep noen kom-
munestyrer. Aksjonene endret ingenting, men 
kan ses på som symptom på at Oslo-avtalen 
generelt og Paris-avtalen spesielt blir sett på 
som et vesentlig hinder og problem for den 
palestinske befolkninga, samtidig som den 
økonomisk fortvila situasjonen avleder sinnet 
bort fra israelerne og mot PA som er “ansvarli-
ge”. Samtidig har PA virkelig gjort sitt for å 

gjøre mange ting verre og har pådratt seg fol-
kets harme med egen hjelp.  
 

 
Fra streikene og demonstrasjonene i septem-
ber/oktober mot PA, Paris-avtalen osv. Her 
mellom Jalazone flyktningleir og Beit El-
bosetting. Området fikk tilnavnet «killing fields» 
under den andre intifadaen.  

 
Endret ingenting.  
Krisa har påvirka palestinerne hardt, men iste-
denfor at PA ba palestinerne intensivere kam-
pen mot okkupasjon og bosettinger, tok de den 
vanlige “vi er alle i samme båt”-holdninga, og 
ba palestinerne heller betale enda mer i skatt.  
PA prøvde å få prisene ned og betale ut de 
lønningene folk hadde opptjent. De la for dagen 
ei paternalistisk holdning om at de “forsto”, 
men ba om at dette ikke måtte eskalere. Det er 
illustrerende hvor ofte de i løpet av de 8 måne-
dene ba om nettopp dette. Streikene er kanskje 
et av de beste eksemplene og symptomene på 
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hvordan Oslo-avtalen gir Israel ressurser og 
kontroll over Vestbredden, mens PA sitter igjen 
med ansvaret for alt som går dårlig.  
 
Den dårlige økonomien handler ikke bare om 
høye priser for palestinerne gjennom Paris-
avtalen, og kontroll over området gjennom mur 
og checkpoints, men også gjennom subsidie-
ring av f.eks. israelske bønder og fabrikker, 
som gir dem en fordel over palestinske produ-
senter. Et eksempel er tall fra 2010 hvor Pales-
tina tapte rundt 6,8 milliarder dollar på grunn 
av Israelsk kontroll. Den økonomiske krisa 
uttrykker seg også ved at flere og flere palesti-
nere ender opp som gjeldsslaver til bankene for 
å overleve. Det meldes om at familier knapt har 
råd til brød og at naken nød står for døra.  
 
Massakrene i Gaza og protestene i Vestbred-
den, november. Det eksploderte på Vestbred-
den i november, sinnet satt i folk fra forrige 
Gaza-massaker, og folk vet at de må reagere. 
Palestinerne ser på utfallet av den siste Gaza-
krigen som en seier som gir selvtillit, bidrar til 
å overvinne frykten for israelerne og dermed 
også et steg nærmere intifadaen. PA forsøkte å 
stoppe palestinerne i å gå ut i gata, men da de 
så det enorme sinnet holdt de seg unna. Ellers 
kunne det akselerert alt. Protestene var en 
fortsettelse av streikene fra september. Folk var 
fornøyd med resultatet av hva angrepet på Gaza 
førte til. Mange følte at de hadde vunnet, og 
kunne ta det med ro. Men protestene hadde 
antakelig fortsatt om de følte at de hadde tapt. 
Protestene døde etter hvert ut, men alt som 
skjer er for tida akkumulativt, hvor alt bygger 
seg opp. Ting kan fortsette, til det virkelig 
eksploderer. I Balata sa al-Aqsa brigaden at de 
gikk med våpen ut i gata, det var regelrette slag 
mellom politiet og folk, i Nablus skjedde det 
samme. Noen skjøt på guvernøren i Jenin, som 
døde av hjerteinfarkt etter angrepet, men man 
vet ikke hvilken gruppe som sto for aksjonen, 
annet enn at det var en gruppe fra Jenin.  
 
Det som skjedde i Tel Aviv 21. november, hvor 
en buss eksploderte, med 20 skadde, var mer en 
beskjed til Israel enn en villighet til å ta opp 
våpen igjen. Ingen palestinske partier er inter-
essert i å gå tilbake til å militarisere intifadaen. 
Ikke en gang Islamsk Jihad. På grunn av erfa-
ringene fra den andre intifadaen sitter væpna 
motstand langt inne. Man lar seg heller inspire-

re av den arabiske våren. Den politiske parola 
er å tro på massenes styrke. Israelerne ble over-
rasket over heftigheten i demonstrasjonene, og 
alt raseriet som ble lagt for dagen. En grunn til 
at massakren i Gaza stoppet var at Israel ikke 
ville at oppstand skulle utvikle seg på Vest-
bredden. De har heller ikke råd til en ny intifa-
da.  
 

 
Demonstrant skutt i låret av israelske soldater.  
Det meldes daglig om sammenstøt mellom 
demonstrerende palestinere og israelske solda-
ter. Antallet skadde, lemlesta og drepte stiger, 
sammen med forvaringer og fengslinger.  

 
FN-oppgraderinga av Palestina  
Dette endret, og endrer selvsagt ingenting. FNs 
menneskerettighetskommisjon snakket for 
første gang om bosettinger som Israels ansvar, 
og om rasisme mot palestinere i forhold til 
bosettinger, og de snakker seriøst om boset-
tinger som en trussel mot palestinsk selvbe-
stemmelse. At Israel planmessig flytter israele-
re til Vestbredden for å okkupere palestinsk 
land, svekker alvorlig mulighetene for en pales-
tinsk stat. Dette, sagt på en annen måte, betyr at 
palestinerne, ifølge kommisjonen, kan gå til 
ICC. (The International Criminal Court, Den 
internasjonale straffedomstolen). Hva venter 
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PA på? Det er åpenbart at PA ikke vil ødelegge 
forholdet til Israel og USA fordi de tenker på 
lønn og på sitllingene sine. De vil ikke ha noen 
konfrontasjoner på dette tidspunktet, som gjør 
at Israel kan fullføre okkupasjonen. Abu Mazen 
kommer aldri til å oppløse PA, bare press fra 
folk kan gjøre det. Hvis det blir opprør mot PA 
bruker PA politiet mot opprørerne. Spørsmålet 
er hvor sterke protestene er. PA lever fortsatt 
kun fordi så mange er avhengige av den lønna 
de får fra dem. Netanyahu erklærte i dag 
(24.02) at de vil overføre penger til PA, men de 
kan skru krana av eller på etter forgodtbefin-
nende. Israel er avhengig av PA. Israel vil 
verken at PA skal dø, eller at de skal bli for 
selvsikre. Okkupanten trenger dem som sikker-
hetsstyrke som fengsler palestinere som gjør 
motstand, trenger dem for å stabilisere situasjo-
nen, for hvis det eksploderer vil de måtte stop-
pe koloniseringa. PA legitimerer nå okku-
pasjoinen ved å si at de ikke er okkupert. Ingen 
palestinere stoler på PA. Palestinerne feiret 
oppgraderinga i FN, men PA kjøpte seg bare 
tid.  
 
Ny aktivisme: Bab al-Shams, sultestreik  
Stop the Wall, andre palestinske partier (Fatah, 
PPP, Mubadara), og andre folkekomiteer (po-
pular committees, i Bi’lin, Hebron og i de fleste 
byer og landsbyer) er nå i ferd med å koordine-
re motstanden på en ny måte. Dette represente-
rer en type motstand hvor grasrotbevegelser har 
begynt å samarbeide med partier. De offentlig-
gjør minimalt med informasjon på forhånd, og 
aksjoner, som oppretting av teltleiren i Bab al-
Shams i E1-orådet, kommer overraskende på 
israelerne. Aksjonene handler om å endre facts 
on the ground, dra til områdene som israelerne 
tar for gitt er deres, ta kontroll over hverdagen.  
Sultestreik blant fanger er ikke noe nytt, ak-

sjonsformen har blitt gjennomført flere ganger 
siden Oslo-avtalen. Men nå har den vært omfat-
tende brukt. Fangene Sharawna og Issawi er så 
viktige fordi de har sagt så klart hvorfor de 
sultestreiker, og fordi de har holdt fast så lenge. 
De har vært standhaftige og det har gitt dem en 
heltestatus. Angrep fra bosettere har økt, det 
har blitt flere bosettinger og de eksisterende har 
vokst, og de siste tre årene med Netanyahu har 
vært de verste i forhold til utbygging. Det 
gjøres nå store anstrengelser for å få palestiner-
ne til å frykte bosetterne, en psykologisk krig-
føring. Bosetterne er ikke en svak part, de kan 
gjøre hva de vil.  
 
Israel lar bosetterne gjøre det skitne arbeidet til 
soldatene. I følge FN: 2/3 av skadde palestinere 
var et resultat av bosetterangrep. Voldsepisoder 
fremstår som om det er gale bosetterne og 
religiøse ekstremister sin feil, og det dekker 
over at dette er en systematisk og villet politikk 
fra okkupantstaten. Settlervold er etter planen, 
og gir grobunn for “farlige” organisasjoner som 
OneVoice (kjemper for en fredsløsning der 
begge parter godkjenner to stater og status 
quo). All mulig politisk og praktisk støtte fra 
Israel gir bosetterne selvtillit. Under forrige 
intifada var bosetterne svært enkle mål, og 
mange ble drept. Nå blir de beskytta av solda-
ter.  
 
2013:  
Siste delen av muren blir nå ferdig bygd, særlig 
hvor de nå holder på å fullføre bosettingene. 
Det de gjør er å fylle inn gapene i muren. E1 
handlet aldri om straff for FN-statusen, men om 
å fylle disse gapene og dele Vestbredden i nord 
og sør.  
 
 

Resultat: Gir grasrotbevegelsene 
erfaring og setter dem på dagsorden. 
Aksjonene sprer seg med flere lig-
nende intiativer. Israelerne slår hardt 
ned på dem, fordi det er svært farlig 
for dem om palestinerne bygger opp 
sånne erfaringer. Palestinere må ikke 
tro at de kan gå ustraffa til demonst-
rasjoner utenfor «deres» områder, i 
nærheten av bosettinger. De må 
hindre at de blir oppmuntret til å gjøre 
dette og slår ned all oppstand. Derfor 
blir det slått hardt, voldelig og raskt 
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Det som kommer til å prege 2013 er aggressiv 
ekspansjon:  
 
• I Jordandalen og nord for Jordandalen mot 

grensa mot Jordan, der er den mest fruktbare 
jorda og tilgang på en hardt tiltrengt ressurs: 
vann.  

• E1-området, viktig for å skille Jerusalem fra 
Vestbredden, og vil dermed gjøre Jerusalem 
fullt israelsk, en jødisk hovedstad, knytte 
Ma’ale Adumim til Jerusalem og gjøre boset-
tinga til en del av Jerusalem.  

• Salfeet-området i vest. Det er flest bosettinger 
i dette området, flere enn noe annet sted. Om-
rådet er viktig på grunn av vannressursene, 
med de største reservene, og viktig strategisk 
fordi det er her hvor det nordlige Vestbredden 
blir skilt fra midten og sør.  

• Nablusområdet, som er viktig på grunn av 
kontrollen med Jordandalen. Her angriper de 
i hovedsak landsbyer og landbruksområder, 
de vil evakuere palestinere der for å sikre 
Jordandalen.  

• Sør for Hebron. Hebron er viktig fordi det er 
store muligheter for jordannektering. Israel 
kommer i praksis til å annektere C-områdene 
i løpet av 2013, men vil ikke si det offisielt. 
De jobber nå med å fjerne alle palestinerne 
fra C-områdene ved å rive palestinske hus og 
arrestere dem som bor der. Det skjer spesielt i 
Jordandalen hvor familier og beduiner blir 
fjerna grunngitt med at det er militære områ-
der, naturressurser/naturområder osv. Det er 
ingen intifada nå, men det kan skje når som 
helst. Trengs kun en liten gnist, Har aldri 
vært så spent siden den 2. intifadaen. Hvis de 
sultestreikende dør vil dette være en av gnis-
tene, enhver massakre av bosettere, evakue-
ring av landsbyer osv det samme. Eller an-
grep på al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Israel 
holder nå på å fullføre den etniske rensinga i 
og rundt Jerusalem, i Sheikh Jarrah, Silwan, 
Mount of Olives, de bygger bosettinger på 
jorda til Beit Safafa, de bygger i Gilo, Jabal 
Abu Ghneim (sør-Jerusalem). De lager ei lin-
je av bosettinger som skiller Betlehem fra 
Jerusalem. Husrivinger er mest omfattende i 
Jerusalem (Silwan, Beit Hanina, Shu’fat, 
Sheik Jarrah, Mount of Olives). Mange pales-
tinere gir opp og drar. Mange til slektninger..  

 

 
 
Invasjon av al-Aqsa square (Haram al-Sharif, 
Tempelhøyden), skjer oftere og oftere – målet 
er å tvinge palestinere til å dele moskeen i to 
som i Hebron. Dette tør de å gjøre så lenge de 
ikke har noe motstand. Men hver gang de har 
forsøkt dette i den siste tida har de møtt mot-
stand. De har prøvd å invadere nesten ukentlig 
og har latt bosettere be der. PA er hatet av 
palestinerne, og krever at de må stoppe koordi-
neringa med Israel når det gjelder økonomi, 
“sikkerhet”, PA bør gå til ICC for å få dem til å 
fordømme okkupasjon og utbygging av boset-
tinger. Palestinerne vil ha forsoning mellom 
Hamas og Fatah, men ingen har tro på at det vil 
skje. Begge partier har en politisk krise som de 
sliter med. Fatah er korrupt og administrerer 
okkupasjonen, og Hamas, som var sulten på 
makt siden islamske partier får makta i Midtøs-
ten, er mer og mer besatt på å holde makta i håp 
om økt legimitet. Hamas-demonstrasjonen 
under massakren i Gaza, som fikk passere fordi 
PA ikke turte å hindre dem, var også en beskjed 
til Israel.  
 
Det er store angrep på fangeorganisasjonen 
Addameer (Prisoner Support and Human 
Rights Association), Hasan Karajah i Stop the 
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Wall ble fengslet, Pingo (Palestinian NGO 
Network) fikk sitt raidet kontor, men gjorde 
ikke mye med det. Pingo ble angrepet på grunn 
av at BDS-senteret finnes hos dem, det samme 
gjelder for Stop the Wall. Der et tegn på at de i 
større grad frykter BDS-bevegelsen. Disse 
opprenskingsaksjonene brukes som advarsler, 
for å skremme og vise at de har øynene med 
seg.  
 
Hasan ble fengslet for hans politiske arbeid og 
rolle i grasrot-kampanjen. Han har utrolig 
mange kontakter med forskjellige grupper i 
arabiske land, fra Libanon til Marokko. Okku-
panten er oppsatt på å finne linkene mellom 
dem, finne nettverk osv. Advokaten hans fortel-

ler at han har blitt torturert. I hovedsaklig ved å 
frata søvn, men også mange timers forhør i 
ubehagelige posisjoner (opp til 14 timer) og 
ved å framsette trusler. Arrestasjonene skjer 
fordi folkekomiteene (popular resistance) vok-
ser kraftig nå, det er stor aktivitet i fangeorga-
nisasjoner, og fangekampanjer og fangeopprør 
er store med flere streiker og sultaksjoner. 
Okkupanten er redd det vil skje igjen og øke i 
omfang, derfor er det viktig for dem å finne 
nettverket hos dem og fjerne lederskap.  
Det er flere og flere som kaller denne utvik-
linga for fange-intifadaen.  
 
Vi får følge med, det er spennende tider. �

  

Oljefondet ut av okkupasjon 
Uttalelse fra Landsstyret i Palestinakomiteen 
 

Statens Pensjonsfond Utland (populært kalt Oljefondet) sine investeringer i israelske statsobliga-
sjoner var i 2012 4,5 milliarder kroner. På samme tid bidro Norge med 800 millioner kroner til 
de palestinske selvstyremyndighetene. 
 
Det er dobbeltmoral når Norge støtter palestinsk statsdannelse og fordømmer Israels bygging av 
bosettinger på okkupert jord, samtidig som vi bidrar til drift av okkupasjonsmakten gjennom økte 
investeringer i israelske statsobligasjoner. 
 
Finansdepartementet har i løpet av de seneste årene valgt å trekke Oljefondets investeringer ut av 
selskaper som har forbindelser til den israelske okkupasjonen. Dette gjelder blant annet Elbit 
Systems og Africa Israel Investments.  
 
Etikkrådet mente investeringer i selskapene ville utgjøre en «uakseptabel risiko for medvirkning 
til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krigs- eller konfliktsituasjoner» eller «en 
uakseptabel risiko for medvirkning til grove brudd på grunnleggende etiske normer». 
 
I desember 2010 ble det innført regler om at  
Oljefondet ikke skal investere i statsobligasjoner  
fra land som det er vedtatt FN-resolusjoner mot.   
Dette har ikke ført til noen endringer i praksis og 
 Norge investerer fortsatt i statsobligasjoner i  
Israel, et land som står ansvarlig for grove  
menneskerettighets- og folkerettsbrudd.  
 
Oljefondet investerer også i sikkerhetsselskapet  
G4S som bidrar til brudd på Folkeretten gjennom sin virksomhet på okkupert land og i israelske 
fengsler. 
 
Palestinakomiteen krever at Finansdepartementet følger egne etiske retningslinjer og trekker 
Oljefondets investeringer i israelske statsobligasjoner og selskaper som G4S. � 
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Medlemsbladet har endra namn til 
FRITT PALESTINA 
 
Palestina-solidaritet har vore namnet 
på medlemsbladet i fleire år. For å 
unngå namneforviklinga med innsam-
linga «PalestinaSolidaritet, vedtok 
Landsstyret på møte i mars å endre 
namnet på medlemsbladet til FRITT 
PALESTINA. 
 
FRITT PALESTINA var namnet på bladet 
Palestinakomiteen vedtok å starte på stiftings-
møtet for meir enn 40 år sidan.  Bladet gikk inn 
på 1980 talet då det var vært vanskeleg å stabla 
ein redaksjon på beina. 

 

 
Framsida på det aller fyrste Fritt Palestina frå 
1970.  

Medlemsbladet til Palestinakomiteen hette 
Fedayeen, men det gjekk også inn tidleg på 80-
talet og vart etter nokre år erstatta av Palestina-
solidaritet som få då har kome med 4 nummer i 
året. 
 
I 1996 starta bladet «Palestina» som var eit 
samarbeidsprosjekt mellom Palestinakomiteen 
og Palestinagruppene. «Palestina» vart etter ei 
stund overtatt av Fellesutvalget for Palestina 
(FuP). Palestinakomiteen trakk seg frå prosjek-
tet etter nokre år. I 2011 la FuP ned bladet sitt. 
Palestinakomiteen ynskjer med dagens med-
lemsblad å fylla ein del av tomrommet etter 
både gamle Fritt Palestina og Fellesutvalget sitt 
blad Palestina. Difor trykkjer vi mykje bak-
grunnstoff og artiklar som ville gjort seg vél i 
eit slikt eksternt blad. 
 
Ved å gå tilbake til røtene signaliserar vi og at 
vi tar mål av oss til å vera eit medlemsblad som 
også driv folkeopplysning og skriv om meir 
enn medlemssakar. 
 
Fritt Palestina vil i seg sjølv skape debatt – kva 
for Palestina vil vi frigjere.  Denne debatten har 
fylgt Palestinarørsla så lenge ho har vore orga-
nisert i Noreg. Som ein kan sjå frå dei siste 
medlemsblada har vi også opna for debatt – og 
dette er og ein invitt til å reisa diskusjonen om 
kva for løysningar vi konkret skal arbeide for. 
 
Palestinakomiteen vel no å gå attende og ta i 
bruk namnet FRITT PALESTINA på med-
lemsbladet frå og med nr  2-2013. 
 
På Landsmøtet 2014 blir vedtektenes § 10 
Medlemsblad endra tilsvarande.�� 

 

  



Fritt Palestina 2-2013    20 

 
Bystyrefleirtalet i Oslo kommune:  

Greit å handle med selskap som 
støttar folkerettsstridig okkupasjon 
 

Den 10. april i år stemte fleirtalet i 
bystyret ned eit privat forslag frå Bjør-
nar Moxnes/Rødt om «at Oslo kom-
mune skal ikke inngå økonomiske 
avtaler med selskaper som på oppdrag 
fra en okkupasjonsmakt driver økono-
misk virksomhet på okkuperte landom-
råder og ikke inngå økonomiske avta-
ler med selskaper som driver virksom-
het som bryter med prinsipper som er 
fastslått i folkeretten». 
 
Av Berit Aaker 
 
Bakgrunnen for forslaget er at Oslo kommune 
har eit kundeforhold med G4S og brukar det 
omstridte selskapet til vakthold av Rådhuset og 
ei rekke andre offentlege bygg.  
 
Tryggingsselskapet G4S har vore leverandør til 
den israelske okkupasjonen i fleire tiår. G4S-
konsernet som står som eigar både av G4S i 
Noreg og G4S i Israel, har sidan 2002 varsla at 
dei skal trekke seg ut av Vestbreidda, men held 
fram med å profittere på okkupasjonen av 
Palestina. Selskapet er leverandør til israelske 
fengsel der palestinske politiske fangar, blant 
dei barn, blir torturerte og mishandla. Dei 
leverer også utstyr og tenester til fleire av dei 
ulovlege koloniane på Vestbreidda, og til sepa-
rasjonsmuren og checkpoints (også på Gaza).  I 
ei tid der Israel trassar det internasjonale sam-
funnet, vel altså G4S å levere tenester som 
direkte bidrar til okkupasjonen av Palestina. 
Selskapet er dermed ein aktiv bidragsytar til ein 
stat som bryt menneskerettane og ei rekke 
andre internasjonale konvensjonar. 
 
Forslaget til bystyret 
På bakgrunn av dette fremma Bjørnar Moxnes 
forslaget sitt til Oslo bystyre den 5. oktober 
2012. 

Saka er ekstra betent ved at Oslo kommune i 
april 2012 på Byrådets eige initiativ, slutta seg 
til FNs Global Compact som stiller strenge krav 
til aktiv handling for å sikre at leverandørane til 
kommunen støttar og respekterer vern om 
internasjonalt anerkjente menneskerettar. Her 
står det blant anna at: "Bedrifter skal støtte og 
respektere vern om internasjonalt anerkjente 
menneskerettigheter, og påse at de ikke med-
virker til brudd på menneskerettighetene." 
 
Før saka kom opp i byrådet, var den til hand-
saming i Finanskomiteen. Her skreiv by-
rådsleiaren, Stian Berger Røsland (H), i eit 
notat bl. a. at «Jeg vil ikke anbefale at for-
slagene vedtas fordi de først og fremst gjelder 
utenrikspolitiske forhold. Etter mitt syn hører 
slike saker hjemme i regjeringen og Utenriks-
departementet. Oslo kommune verken kan eller 
bør føre en egen utenrikspolitikk. Oslo kom-
mune har god dialog med nasjonale myndighe-
ter om denne type 
spørsmål og vil 
følge om nasjona-
le prioriteringer 
og tiltak når det 
er aktuelt. Etter 
mitt syn vil det 
ikke være mulig å 
endre kommu-
nens innkjøpsbe-
stemmelser slik 
Rødt foreslår. Jeg kan ikke se at lov og forskrift 
om offentlig anskaffelse gir kommunen adgang 
til å utelukke enkeltleverandører på det grunn-
laget forslaget tar til orde for.» Byrådsleiaren 
seier med andre ord at det ikkje er mogleg til 
dømes å utelate tilbydarar som «som driver 
virksomhet som bryter med prinsipper som er 
fastslått i folkeretten» eller «driver økonomisk 
virksomhet på okkuperte landområder.»  
 
Vedtaket i bystyret den 10. april vart deretter 
dette: «I forbindelse med anskaffelser av varer 
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og tjenester der det kan antas å være risiko for 
brudd på internasjonalt anerkjente menneske-
rettigheter og/eller ILOs kjernekonvensjoner i 
leverandørkjeden eller produksjonsprosessen, 
skal det stilles kontraktskrav til leverandøren 
og dennes underleverandører om at disse skal 
respekteres og overholdes. I slike tilfeller skal 
det stilles krav til at leverandører har et kvali-
tetssikringssystem som muliggjør oppfølging 
av kontraktskrav nedover i leverandørkjeden.» 
 
Ugreie konsekvensar 
Konsekvensen av stemmegivinga til Arbeider-
partiet og dei borgarlege partia i Oslo bystyre er 
at dei meiner at Oslo kommune greit kan ha 
leveranser frå eit internasjonalt firma som 
leverer utstyr og tenester til israelske fengsel 
der palestinarane frå Vestbreidda blir torturerte. 
Dermed vil Oslo kommune – indirekte – vere 
medansvarleg for alvorlege brot på folkerett og 
menneskerettar. 
 

Palestinakomiteen meiner at ei totalvurdering 
av G4S sin aktivitet i den folkerettsstridige 
okkupasjonen av Palestina er eit klart døme på 
ein bedrift som ikkje respekterer menneske-
rettane og som dermed bryt med FNs Global 
Compact. Universitetet i Oslo og EU-
parlamentet er døme på kundar som ikkje 
ønsker å vidareføre samarbeidet med G4S, på 
grunn av selskapets etiske profil. Oslo kom-
mune har forplikta seg til å ta etiske omsyn i 
val av leverandørar, men vel likevel å bruke ein 

leverandør som assosieres med grove brot på 
menneskerettame. G4S si omfattende aktivitet 
på okkupert, palestinsk land, vitnar om ein 
mangel på respekt for grunnleggande mennes-
kerettar.  
 
-Det er ubehageleg å vite at offentlege middel 
går til selskap som profitterer på den fortvila 
situasjonen for palestinarane, seier Annicken 
Lundgård, leiar for Palestinakomiteen. - Oslo 
kommune må stoppe alle avtalar med G4S, om 
innbyggarane skal ha tillit til kommunens 
etiske profil.  
 
Reelle muligheter til å stille etiske krav 
På spørsmål om korleis Rødt vil følge opp 
denne saka i bystyret, skriv Bjørnar Moxnes, 
medlem av bystyret, dette til Palestinakomi-
teen: 
 
«Som storkunder av sikkerhetstjenester har 

norske kommuner en reell mulighet til å stille 

etiske krav til sine leverandører, slik at vi 

unngår at offentlige midler f.eks. finansierer 

okkupasjonsindustrien i Israel. Dette er alle 

bystyrepartiene i Oslo enige om - i prinsippet. 

Det var derfor et enstemmig bystyre som tilslut-

ta seg FNs Global Compact-prinsipper i fjor. 

Men når prinsippene får praktisk betydning, 

når det faktisk koster noe å stå opp for prinsip-

pene i praktisk politikk, så svikter de andre 

partiene. Det overrasker meg ikke at borgerlige 

partier opptrer sånn, men jeg hadde forventet 

noe mer av Ap.  

 

Når bystyret stemmer ned et forslag om at 

"Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske 

avtaler med selskaper som på oppdrag fra en 

okkupasjonsmakt driver økonomisk virksomhet 

på okkuperte landområder og ikke inngå øko-

nomiske avtaler med selskaper som driver 

virksomhet som bryter med prinsipper som er 

fastslått i folkeretten", så lurer jeg på hvorfor 

Oslo i det hele tatt er tilsluttet FNs Global 

Compact. Vi får nok ingen bevegelse i den-
ne saken med nåværende politiske konstel-
lasjon i Oslo, men vi gir oss ikke. Rødt vil 
også fremme liknende forslag i kommune-
styrer og fylkesting landet rundt. 
 
Erkjenner ikke grunnprinsippene 
SV ved Ivar Johansen, medlem av Finanskomi-
teen og bystyre, skriv dette. 
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Hver gang vi behandler saker vedrørende etikk 

i kommunens innkjøpspolitikk presses Byrådet 

et steg i riktig retning. Men det er langt igjen. 

Nordmenn har historiske erfaringer, kanskje 

mer enn de fleste, på hva folkerettsstridig ok-

kupasjon innebærer av grove menneskerettig-

hetsbrudd: Av menneskelige overgrep, vold og 

tortur. Når bystyreflertallet ikke erkjenner 

grunnprinsippet om at Oslo kommune ikke skal 

inngå avtaler med selskaper som driver øko-

nomisk virksomhet på okkuperte landområder 

har vi en lang vei å gå. Da hjelper det særs lite 

å ha skrevet under på FNs Global Compact. 
 

Fra SVs og min side vil vi fortsette å utfordre 

Byrådet og bystyreflertallet på konsekvenser av 

bystyrets vedtak. Både i konkrete innkjøpssaker 

og i forhold til konkrete firmaer.  Gode resulta-

ter oppnås best i kombinasjonen av bred folke-

lig mobilisering og lobbyvirksomhet, samtidig 

som det tas politiske initiativer i folkevalgte 

organer. Jeg tror det på sikt er mulig å vinne 

denne saken.� 
 
  Kart over G4S' bidrag i okkupasjonen av Palestina! 

Boikott Israel har laga eit informativt kart over dei stadene G4S leverer utstyr og tenester til den 
israelske okkupasjonen.  
Her er lenka til kartet: http://boikottisrael.no/rapport/internasjonal-boikott-av-g4s eller gå inn via 
nyhetssakene på www.boikottisrael.no 
 

 

 

 
 

 

Noen bilder fra det interaktive kartet 
over G4S sin virksomhet for å støtte 
okkupasjonen. Fengsler, check-
point, settlements og politistasjoner. 
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Rapport fra World Social Forum: 

Gaza’s Ark møtt med entusiasme i Tunisia! 
 
Med et gigantisk palestinsk flagg i 
spissen bølget et enormt demonstra-
sjonstog gjennom gatene i Tunis, ho-
vedstaden i Tunisia, på den palestinske 
landdagen lørdag 30. mars. Under 
hovedparolen «Land, frihet, verdighet» 
deltok mer enn 15 000 mennesker i 
den store solidaritetsmarsjen for pales-
tinerne ved avslutningen av World 
Social Forum.  
 
Av Torstein Dahle, leder Ship to Gaza 
Norway 
 
Selv hadde jeg gleden av å fungere som flagg-
stang for demonstrasjonens flotteste og mest 
fotograferte transparent: Italias meget kunstfer-
dige blå banner med det palestinske flagget på 
toppen. Av og til er det veldig nyttig å være 
høy. 
 

Freedom Flotilla Coalition (FFC) hadde møte i 
Tunis 30.-31. mars, der hovedsaken var vårt 
nye prosjekt: Gaza’s Ark. Det går ut på å om-
bygge en stor fiskebåt i Gaza til lastebåt, for så 
å seile ut med palestinske varer og internasjo-
nalt mannskap for å bryte Israels blokade in-

nenfra. Det var en god idé å kombinere møtet 
vårt med deltakelse på det ellevte World Social 
Forum, som ble arrangert i Tunis 26.-30. mars. 
 
Forumet var et gigantisk arrangement med mer 
enn 50 000 deltakere og 962 arrangementer på 
programmet. Årets Forum var spesielt sterkt 
preget av palestinernes sak, som også har mas-
siv støtte blant folk i Tunisia. Det var utallige 
arrangementer som tok opp ulike sider av 
palestinernes kamp og Israels undertrykking. 
På Forumets nestsiste dag vedtok Palestine 
Convergence Assembly en omfattende erklæ-
ring, som kan leses her: 
http://www.fsm2013.org/en/node/12995 
 
Det enorme antallet arrangementer var en stor 
utfordring. En rekke viktige temaer trakk bare 
5-15 deltakere, fordi folk må dele seg på så 
fryktelig mye. Det var også tilfellet på de to 
møtene som Freedom Flotilla og Gaza’s Ark 
arrangerte, med 10-15 tilhørere i nakne klasse-
rom med elendig akustikk. Det høres jo trist ut, 

og det hadde selvsagt vært mye 
bedre med flere til stede.  Like-
vel vil jeg faktisk karakterisere 
møtene som vellykkede, fordi de 
var svært nyttige i nettverksbyg-
ging. På møtet fredag fikk vi 
f.eks. etablert kontakter i Tysk-
land, Russland, Brasil og Tuni-
sia, foruten at det ble knyttet 
kontakt med ukjente mennesker 
i Italia og USA.  
 
Onsdag var det en samling 
arrangert av European Coordina-
tion of Committees and Associa-
tions for Palestine (ECCP). 75 
mennesker var til stede. Meget 
interessant og vellykket. Den 
svenske ex-israeleren Dror Fei-
ler representerte oss i FFC. Av 

de ulike kampanjene som ble presentert, ble 
G4S-kampanjen spesielt framhevet som veleg-
net for internasjonalt samarbeid, fordi G4S 
opererer både i Europa og i den arabiske ver-
den. På sine nettsider har ECCP et godt referat 

 
 

Flaggstang: Torstein Dahle med det italienske banneret. 
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fra møtet, og en bra presentasjon av hoved-
punkter fra det palestinske programmet på 
Forumet: 
 
http://www.eccpalestine.org/eccp-at-the-world-
social-forum-tunis-26-30-march-2013/ 
 

 
 
Etter våre to møter med 10-15 deltakere tok 
Ehab Lotayef (Canada/Egypt) og David Heap 
(Canada) et glimrende initiativ. Med et bredt 
flir sa Ehab: «Let’s take a table and establish 
facts on the ground» (som israelerne sier om 
bosettingene sine).  
  
Stor entusiasme for Gaza’s ark 
Vi lånte to bord fra et klasserom, satte dem ved 
siden av hverandre midt i en passasje der folk 
strømmet forbi, klistret en stor Gaza’s Ark-
plakat foran på bordet, og la ut bunker med 
løpesedler som David hadde fikset på engelsk, 
fransk, spansk, italiensk og arabisk (han er et 
språkgeni). Det var en fornøyelse å stå på stand 
og dele ut løpesedler. Gaza’s Ark vakte stor 
entusiasme, og løpesedlene fløy ut slik at David 
i en fei måtte få trykt 500 ekstra på arabisk. Vi 
la ut min skrivebok og en penn, med oppford-
ring om å skrive navn, land og e-postadresse 
slik at de kunne få ytterligere informasjon om 
Gaza’s Ark.  
  
Det ble skrevet side opp og side ned, og til slutt 
var det nesten 200 navn. Massevis fra Tunisia, 
men også fra en rekke andre land. Vi ga en kopi 
av navnelisten til en lokal kontakt som vi hadde 
på forhånd, og tre unge tunisiske damer som på 
møtet vårt ble veldig tent på å jobbe med 
Gaza’s Ark. Jeg tror ganske sikkert at det blir 
en tunisisk FFC-organisasjon ut av det. Det er 
faktisk veldig viktig, for vi har manglet arabis-

ke organisasjoner (bortsett fra International 
Committee og European Campaign, som begge 
organiserer palestinere utenfor Palestina). 
  
Dessverre var Forumet en del preget av at en 
stor delegasjon av syriske Bashar-tilhengere 
stadig gikk i konfrontasjon med syriske opposi-
sjonelle. Da jeg sto alene ved vår improviserte 
stand var jeg plutselig midt inne i en konfronta-
sjon mellom et hundretalls rasende, slagord-
ropende ungdommer med henholdsvis Bashar-
Syrias flagg i rødt og sort med to stjerner og 
opposisjonens flagg i grønt og sort og tre stjer-
ner. Folk med video- og TV-kameraer kom 
løpende, og midt i det hele sto jeg og veivet 
med armene for å holde folk unna bordet vårt. 
Da var det en fordel å være stor og ha lange 
armer. Det bølget fram og tilbake i 20-30 mi-
nutter, men det gikk bra. Heldigvis ble ingen 
skadet, men noen flagg ble brukket. En fyr gikk 
opp på den ene stolen vår og prøvde å brøle i en 
megafon. Heldigvis klarte vår lånte stol seg, så 
jeg kunne etter hvert sette meg ned, tørke svet-
ten og fortsette offensiven for Gaza’s Ark. 
 
Gaza’s Ark er virkelig et inspirerende prosjekt: 
• Det synliggjør at Israels beleiring av Gaza 

er mye mer enn en blokade: Den hindrer 
nesten all utførsel av varer til Vestbredden 
og til andre land. Vi skal seile ut for å bry-
te beleiringen innenfra.  

• Det synliggjør at folk i Gaza blir hindret i 
å kunne leve av sitt eget arbeid, ved at det 
meste av import og all eksport blokkeres, 
ved gjentatte angrep på fiskerne som pres-
ses stadig lengre inn mot stranden, og ved 
restriksjoner og angrep på bøndene og på 
jorda deres. 
Båten kjøpes i Gaza og det betales for ar-
beid og ytelser lokalt, slik at pengene hav-
ner hos arbeidere og fiskere som samar-
beider med FFC.  

• Det viser at kvinner og menn under vans-
kelige forhold likevel strever for å lage 
nyttige og verdifulle ting som omverdenen 
ønsker å kjøpe, men som folk i Gaza nå 
bare får selge til hverandre. 

        Varene skal selges til kjøpere over hele 
verden. Produsentene skal presenteres på 
nettet, alle varene skal forhåndsbetales slik 
at produsentene får pengene sine uansett 
hva som skjer med lasten.                                     
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Både unge og eldre vil arbeide med om-
byggingen, der de eldres kunnskaper og 
erfaringer om skipsbygging og sjøfart skal 
formidles til de unge og bidra til deres 
framtid. Frivillige fra FFC (også fra Nor-
ge) vil delta. 

• På grunn av Israels kvelertak på Gaza er 
80 prosent av befolkningen i større eller 
mindre grad avhengige av hjelpesending-
er. Dette vil de ut av; de vil ha arbeid og 
bygge sitt eget samfunn. 
Gaza’s Ark er ikke et hjelpeprosjekt, men 
er vårt lille bidrag til arbeid, selvstendig-
het og frihet   

 
FFCs partnere i mange land vil bidra til at en 
hel verden følger med når Gaza’s Ark skal gå 
ut med lasten sin. Tusener av mennesker vil eie 
deler av lasten. Tusener av mennesker vil eie 
aksjer i båten. Dersom Israel kaprer båten og 

konfiskerer last eid av statsborgere i mange 
land, må vi få disse landenes regjeringer til å 
protestere.   
 
Vi har begynt salget av støtteaksjer i Gaza’s 
Ark også her i Norge. Aksjer pålydende kr 50, 
kr 100, kr 500 eller kr 1 000 kan du få kjøpt 
ved å kontakte oss på post@shiptogaza.no.  
 
Følg med på www.shiptogaza.no, der vi vil 
kunngjøre hvordan du kan få kjøpt varer som 
skal skipes ut med Gaza’s Ark.   
 
Og bli medlem i Ship to Gaza Norway! Bruk 
denne lenken:�
https://www.deltager.no/medlemskap_shiptoga
za_2013_01012013. �
�

 
 
  

 

 
 
 
har begynt salget av støtteaksjer i Gaza’s Ark også her i Norge. Aksjer pålydende kr 50, kr 100, 
kr 500 eller kr 1 000 kan du få kjøpt ved å kontakte oss på post@shiptogaza.no eller betal til 
konto 1204 03 10337 og merk betalingen med det det gjelder, så sender vi aksjen(e). Vi setter 
pris på kr. 10,- til portoutgifter. 

 



Fritt Palestina 2-2013    26 

Ship to Gaza med nytt kunstlotteri 
For tredje år på rad setter STG i gang 
med nytt kunstlotteri. Givergleden er 
stor og vi har måttet begrense tilgang-
en på kunstverker.  
 
Det er spesielt Lillehammerkunstnere som har 
vært positive, men det må også nevnes at Hå-
kon Bleken gir et bilde for andre år på rad. Fra 
Bergen har vi også fått arbeider fra fire kunst-
nere, og to hver fra Oslo og Ringerike. 
 
I år har vi gjort en liten vri i og med at vi har 
spurt kjente kunstnere på de stedene vi har 
lokalavdelinger. Ved dette håper vi på et enkle-
re salg av lodder. 
 

 
 

Disrupted Landscape no 2. Käthe Øien 
 
 
Vi har i år bilder av: 
Käthe Øien 
Sonja Krohn 
Dag Magne Staurheim 
Håkon Bleken 
Finn Magnus 
Ragnhild Steig Svenningsen 
Egil Røed 

Lars Gunnar Polden 
Laurie Grundt 
Roger Gjerstad 
 

 
 

Vinterhage, Ragnhild Steig Svenningsen 
 

Tidligere har inntektene gått til Freedom Flot-
tilla 2 i 2011, til Estelle-aksjonen i 2012, og i år 
er det Gazas Ark som er hovedmålet. 
 
Loddene koster kr. 50 pr. stk. og det er 20 lodd 
i blokka. Lodd kan bestilles hos Stig Tore 
Engen, Lillehammer . sttengen@online.no eller 
mobil: 917 881 70. 
 
Innbetaling til kto.1503.18.68979. 
Ship to Gaza Lillehammer, Postboks 208, 
2601 Lillehammer. 

�
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UNICEF: rapport om barn i forvaring  

FNs barnefond (Unicef) offentliggjorde i 
februar 2013 en rapport som avdekker 
hvordan palestinske barn behandles i 
israelsk forvaring. 
 

Av Runa Torp Vivé 
 

I en årrekke har advokater, menneskerettighetsor-
ganisasjoner, FN-eksperter og andre publisert 
rapporter som viser til mishandling av barn i 
israelske militær forvaring.. 
 
Grunnet stadige meldinger om mishandling har 
UNICEF vurdert praksisen av behandlingen barn 
har blitt utsatt for i kontakt med systemet. Rappor-
ten har sett på hvordan rettssystemet praktiseres 
ovenfor barn i samsvar med menneskerettighets-
konvensjonene Israel har forpliktet seg til. Rap-
porten påpeker at ingen andre land behandler 
mindreårige under et slikt rettssystem og at de 
ikke sikrer barna den beskyttelsen de trenger i 
følge internasjonal rettsstandard som sikrer barns 
rettigheter. Mesteparten av disse rettigheten står i 
barnekonvensjonen Israel har ratifisert.  
 

En gjennomgang av rettssystemet: 
Israel har i løpet av det siste tiåret arrestert, avhørt 
og straffeforfulgt om lag 7000 palestinske barn på 
Vestbredden i alderen mellom tolv og 17 år, ifølge 
rapporten. Dette tilsvarer to barn om dagen. Fles-
teparten av barna som blir arrestert og plassert i 
forvaring, er gutter som anklages for å ha kastet 
stein på israelske styrker. 

 

Mange av barna blir arrestert på natta enten ved 
hjemmet eller inne i huset på brutalt og voldelig 
vis. Verken barna eller foreldrene får vite hva som 
skal skje eller hvor lenge de vil holde barnet.  
 

Barnet blir bundet på hendene og får bind for 
øynene. Ofte må barnet vente i flere timer på kaldt 
gulv uten tilgang på mat, vann eller toalett. Mange 
opplever både fysiske og psykiske overgrep under 
avhøret og ventingen. Under en medisinsk samtale 
blir det ikke rapportert videre om synlige skader 
etter mishandling. Barna blir ofte brakt ut av vest-
bredden og inn i Israel for avhør og fengsling, noe 
som går utenfor okkupasjonsmaktens forpliktelser. 
 

Avhøret utføres av sivil eller uniformkledde 
menn. Barna har ingen advokat eller familiemed-
lem eller en uavhengig tredjepart med seg. De får 
heller ingen rettigheter opplest og ingen mulighe-
ter for å forsvare seg.  
 

Barna avhøres med psykisk og fysisk vold med 
den hensikt å få en tilståelse, med trussel om død, 
tortur og seksuelle overgrep ovenfor barna selv og 
deres familiemedlemmer. De fleste barna tilstår 
etter disse avhørene. Etter tilståelsen må barna 
underskrive på papirer som på hebraisk, noe de 
fleste ikke forstår. 
 

Ofte blir barna holdt i et par dager opp til en 
måned før de får videre beskjed om hva som vil 
skje. Ofte i isolat. Rapporten sier at i denne perio-
den får barna ofte alvorlig psykiske problemer 
som forvirring, hallusinasjoner og selvmord.  
 

Første gangen barna ser advokaten sin er i retten. 
Advokaten har fått liten tid til å sette seg inn i 
barnets sak og ofte snakker de ikke samme språk. 
 

I de fleste sakene er barna dømt skyldige som et 
resultat av den brutale utpressingen. Mange sier 
seg også skyldige ettersom det er den raskeste 
måten å komme seg ut av systemet på. Barna har 
lite eller ingen kontakt med familien sin i løpet av 
rettsgangen.  
 

Rapporten konkluderer med at mishandling og 
tortur av barna ser ut til å være utbredt, systema-
tisk og institusjonalisert fra øyeblikket de arreste-
res og inntil påtale og eventuell domfellelse og 
straffeutmålingen. Videre konkluderer rapporten 
med 38 konkrete anbefalinger gruppert under 14 
overskrifter som er utformet for å forbedre be-
skyttelsen av barn i tråd med barnekonvensjonen 
og andre internasjonale lover, normer og standar-
der. 
 

Rapporten har fått ekstra oppmerksomhet i Isra-
elsk media ettersom UNICEF ikke er det FN 
organet landet oppfatter som anti-Israelsk. � 
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Påsketur til Palestina 
For Palestinakomiteen Blindern ble det 
en påske utenom det vanlige. Snø og 
ski (og lesesal) ble byttet ut med pales-
tinsk gjestfrihet, mur og mange sterke 
inntrykk.  
 
Tekst og foto: Robert Wood 
 
Allerede tidlig i høst begynte vi i Palestinako-
miteen Blindern å snakke om hvor kjekt og giv-
ende det hadde vært å reise på en studietur til 
Palestina. Utover på nyåret begynte et inn-
holdsrikt opplegg å materialisere seg og flybil-
letter ble bestilt. Audun Elias Os Eskeland, fra 
Palkom Blindern, stod for det meste av plan-
leggingen. Første dag av programmet var pal-
mesøndag. På dette tidspunkt hadde noen av 
oss allerede vært i Palestina noen dager, mens 
andre akkurat hadde kommet gjennom spørs-
målsrundene på Ben Gurion. Vi brukte Bethle-
hem som base for studieturen.  
 
På palmesøndag møtte vi ledsagere fra Ecume-

nical Accompaniment Programme in Palestine 

and Israel (EAPPI) på checkpointen mellom 
Bethlehem og Jerusalem. Sammen med dem og 
de palestinske arbeiderne gikk vi gjennom 
checkpointen i de tidlige morgentimene. Det 
tok oss 45 minutter å komme gjennom. Ledsa-
gerne kunne fortelle oss at denne morgenen 
gikk uvanlig smertefritt.  
 

 
 

Senere på palmesøndag var vi i Øst-Jerusalem 
på tur med Ruth Edmonds fra The Israeli 

Committee Against House Demolitions 

(ICAHD). Hun viste oss ulovlige bosettinger, 
mur og tok oss med til Ma´ale Adumim – den 
største bosettingen med nesten 50 000 innbyg-
gere. Det er verdt å nevne to forhold som Ruth 
la vekt på i framstilling. For det første at okku-
pasjonen i større og større grad tar en økono-
misk karakter. Hovedsakelig ved at palestinerne 
blir brukt hensynsløst som billig arbeidskraft, 
både i Israel og i bosettingene på Vestbredden. 
For det andre at beduinenes situasjon bør snak-
kes mer om. De faller ofte mellom to stoler og 
har ingen som snakker deres sak.  
 
På mandag hadde vi fullt program i Bethlehem. 
Vi startet dagen med foredrag hos Resource 
Center for Palestinian Residency and Refugee 
Rights (BADIL). Her ble det satt fokus på 
flyktningens situasjon i dag og det legale sys-
temet i Israel som diskriminerer palestinere 
med israelsk statsborgerskap. Utover dagen 
besøkte vi Aida flyktningeleir. Her fikk vi høre 
sterke historier fra livet i leiren. To uker etter at 
vi var her, ble Mohammad Al-Azza, 23-åringen 
som viste oss rundt i leiren, skutt i hodet av 
israelske soldater mens han tok bilder av dem. 
Stålkula med gummibelegg måtte opereres ut. 
Denne dagen besøkte vi også universitetet i 
Bethlehem hvor vi slo av en prat med professor 
og aktivist Mazin B. Qumsiyeh og noen av 
studentene ved universitetet.  

 

 
 

Neste dag tilbrakte vi med Young Men's Chris-

tian Association (YMCA) i Bethelhem. De 
fortalte oss om oliventre-programmet deres, 
hvor de støtter palestinske bønder ved planting 
av oliventre og høsting. Dette var en veldig 
givende dag hvor vi med egne øyne fikk se 
hvorfor den stadige byggingen av ulovlige 
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bosettinger på Vestbredden hindrer palestiner-
nes bevegelsesfrihet og i mange tilfeller livs-
grunnlag. I Bethlehems omkringliggende om-
råder er svært mange av åstoppene preget av 
bosetteraktivitet. Noen av dem minner om 
middelalderske festninger med sine høye murer 
(og i noen tilfeller også med tårn). I veldig 
mange tilfeller oppstår det problemer for pales-
tinerne å få tilgang til oliventrærne sine, som 
ofte blir inkludert i bosetningenes område.  
 
Onsdagen ble nok, for de fleste av oss som 
reiste fra Blindern, den dagen som gjorde ster-
kest inntrykk. Denne dagen stod besøk i Heb-
ron på programmet. Vi begynte dagen i Hebron 
hos Temporary International Presence in Heb-

ron (TIPH), med en briefing om situasjonen i 
byen. Etterpå møtte vi igjen EAPPI-ledsagere, 
denne gang fra Norge og Sverige. Sammen med 
dem gikk vi rundt i Hebron i flere timer og vi 
besøkte en palestinsk familie som bor i den 
israelsk kontrollerte delen av Hebron. Det var 
en spent stemning i byen.  

 

 
 

I og med at det var jødisk høytid var moske-
en/synagogen stengt for palestinerne og det var 
svært mange jødiske pilgrimmer som skulle 
feire i gatene i Hebron. Det gjorde veldig sterkt 
inntrykk å være vitne til nettopp dette. Den 
skarpe kontrasten mellom israelerne og palesti-
nerne i Hebron hva gjelder bevegelsesfrihet og 
følelse av sikkerhet ble veldig tydelig i og med 
at den ene gruppa (israelerne) var i feststem-
ning, mens den andre ble kneblet og undertrykt. 

Det store militære nærværet muliggjør jo net-
topp denne asymmetrien. Da vi gikk gjennom 
checkpointen mellom den israelsk- og pales-
tinskkontrollerte delen av Hebron ble vi møtt 
med sjokkgranater og et gryende sammenstøt 
mellom palestinere og tungt bevæpnede isra-
elske soldater. Ledsagerne så ikke ut til å være 
overrasket, dette var visst vanlig! I Hebron fikk 
vi også knipset flere bilder av en G4S-bil som 
kjørte rundt i den israelskkontrollerte delen.  

 

 
 

Den siste dagen på programmet ble tilbrakt i 
Nablus. Her møtte vi studenter og ungdommer 
og besøkte blant annet et ungdomshus/politisk 
organisasjon som blant annet jobbet med boi-
kottkampanjer fra innsiden av Palestina. Som 
kjent er Vestbredden et viktig marked for pro-
dukter produsert i Israel.  
 
Etter at fellesprogrammet var ferdig reiste noen 
av oss hjem, mens noen av oss ble værende i 
Palestina noen dager til. Alt i alt var dette en 
svært vellykket studietur. Vi fikk sett mye og 
snakket med mange. Det ga økt motivasjon til å 
fortsette arbeidet på Universitetet i Oslo og, for 
de av oss som ikke hadde vært i Palestina før, 
et mye nærmere forhold til palestinerne. Og vi 
fikk også svar på noen spørsmål. For eksempel: 
Er Israel en ”apartheidstat”. Absolutt! Og hva 
tenker palestinerne om to-statsløsningen? Ingen 
vi snakket med hadde noe tro på den. Til det er 
fakta på bakken for manifesterte i disfavør av 
den planen. Palestinerne kan uansett regne med 
vår solidaritet i arbeidet for å finne en rettferdig 
løsning. � 
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Bordingen av Estelle 
 

Fredag kveld 19.oktober var det en 
fortettet og spent atmosfære om bord 
etter at vi fikk beskjed via finsk UD 
om at vi ville bli bordet i internasjonalt 
farvann og ført til Ashdod i Israel.  
 
Av Jan Petter Hammervold 
 
Vi var allerede veldig nær egyptisk farvann. Jeg 
gjorde et forsøk på å gå til sengs i lugaren, men 
der ble alle dueburene oppbevart, og det var en 
forferdelig stank. Jeg tok med meg sengeklærne 
ut på dekk og la meg på lasteluka. Lugarkame-
rat og skipslege Kristian gikk til sengs i køya 
si. Jeg sovna som vanlig veldig fort og sov godt 
fram til grålysninga ved sekstida om morgenen. 
Da jeg våkna lå Kristian ved siden av meg. 
Stanken fra duesjiten hadde blitt for mye også 
for ham. 
 
Ved en tur innom brua fikk jeg høre at radaren 
registrerte 5-6 marineskip rundt oss, men at de 
var utenfor synsavstand. Jeg gikk i gang med 
frokosten som denne gang bestod stort sett av 
brød og speilegg, noen biter italiensk spekepøl-
se var også igjen. Men ikke smør, ost, syltetøy, 
nøttepålegg eller frukt/grønnsaker som vi van-
ligvis brukte å ha. Dette skyldes at da våre 
greske venner og parlamentarikerne i all hast 
forlot Kreta, ble all innkjøpt mat stående igjen 
på kaia. De hadde politi og Mossad i hælene, 
og det var en hektisk og stressa situasjon før de 
kom om bord til oss via to passbåter - og med 
kystvakten hakk i hæl. Vi lå imidlertid i inter-
nasjonalt farvann og hadde 
like før nekta kystvakten å 
komme om bord.  
 
Men til denne ”petite dejeu-
ner” fikk alle både to og tre 
speilegg til sine tørre brød-
skiver. (Det ble nesten 20 
timer til neste måltid, som 
viste seg å være enda mer 
spartansk enn frokosten.) 
 

Artikkelforfatteren slipper 

brevduer. 

Etter frokosten kom det melding fra brua om at 
luftrommet over oss var stengt av, det var 
umulig for oss å kommunisere med omverde-
nen. Noen få innkommende samtaler nådde oss 
likevel via satellittelefon. Den siste kom fra 
Expressen til Dror ved titida slik at vi fikk vars-
let at angrepet var i gang. Da kunne vi se store 
marineskip rundt oss på alle kanter. 
 
Jeg holdt meg på styrbord side sammen med 
Charly, Yonatan og Aksel der vi hadde ansva-
ret. Jeg skulle slippe ut seks duer fra et bur like 
før bordinga skulle skje. Alle var utstyrt med en 
chip med melding rundt foten, men dette var 
skrevne meldinger som ”Free Gaza” etc. utført 
på forhånd, og ikke chips med bilder/video fra 
angrepet. Duene med slike chips ble etter hvert 
sendt ut fra koøyet på lugaren min. ”Mine” 
duer var kun for å forvirre. 
 
Planen var at vi fire skulle stå arm i arm langs 
relingen som en menneskelig kjede for å for-
sinke bordingen.  På babord side skulle fire 
andre stå: Johan, Reuth, Dimitris og Begona. 
 
Litt etter klokka ti kunne jeg fra min posisjon 
se fire større marinefartøy ligge rundt oss, to 
andre lå i dødvinkel for meg, men vi ble varslet 
om disse fra brua. Fra de to skipene som lå rett 
forut ble det sendt ut 10-12 zodiaker, alle med 
10-15 mann om bord. To - tre av dem skulle 
tydeligvis sjekke hva vi hadde av forsvar og 
hvordan vi ville reagere. De foretok noen 
skinnangrep helt inntil skutesida vår, men trakk 
seg unna igjen. Ved første skinnangrepet slapp 
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jeg duene, fire forsvant nordover, en satte seg i 
masta og en på relingen rett ved den ene zodia-
ken. Denne fikk jeg jagd vekk, men den også 
satte seg i masta. Mens dette skjedde la jeg 
merke til at jeg ble ivrig filma av soldatene på 
den ene zodiaken. (Under forhøret av SHA-
BAK (innenlandsvarianten av Mossad), ble jeg 
spurt om disse duene. Jeg svarte at ”jeg var 
kokk på båten, og da jeg så at den israelske 
marine hadde tenkt seg om bord, skjønte jeg at 
her ble det ingen middagsjobbing. Derfor lot 
jeg middagen fly.” Svaret mitt ble utrolig nok 
notert ned!) 
 
Plutselig kom en større båt, tydeligvis spesial-
bygd ombordstigningsfartøy med betjent vann-
kanontårn, to fjernsynskameraer! og en hydrau-
lisk løfteplattform opp bakfra på styrbordsside 
og begynte å legge til. På babord så vi ingen-
ting. Vi dannet kjede, og ropte over til babord 
side som sendte Begona og Dimitris over til 
oss. Om bord på denne marinebåten var det ca. 
30-40 soldater som ble løftet inn via plattfor-
men. Alle var tungt bevæpnet med div. auto-
matvåpen, noen med tåregassgevær og gummi-
kulegevær, de fleste også med elektrosjokkpis-
toler. Alle var maskerte, ropte og skrek: Get 
down, get down! De angrep oss seks som for-
søkte å stå fast, først med rå makt, slag og 
spark, deretter med elektrosjokkpistolene. Først 
ble Dimitris lagt ned, han reiste seg igjen og ble 
lagt ned på nytt av to elsjokk samtidig. Dermed 
ble han liggende langs relingen i en krampelig-
nende tilstand. Begona var den neste i køen, 
men Charly forsøkte å verne henne. Tre solda-
ter forsøkte å få inn treff på disse to samtidig, 
men Charly klarte å kjempe seg unna ganske 
lenge, stadig arm i arm med Begona og Yona-
tan. Tilslutt fikk de inn treff som gjorde at 
Begona og Charly sank sammen mellom laste-
luka og relingen. Mens dette pågikk skjedde en 
tilsvarende bording på babord side med en båt 
vi ikke hadde observert. Johan og Reuth som 
var igjen alene på den siden, valgte å løpe opp 
på brua for å bistå der. Derved fikk vi også inn 
soldater bak oss, og vi ble angrepet fra to sider. 
De konsentrerte seg i første rekke om Yonatan 
og fikk ham i kne, jeg og Aksel stod igjen. Jeg 
holdt i relingen og fikk et skikkelig støt via 
denne da en av soldatene satte elektrosjokkpis-
tolen mot stålrøret på toppen. Yonatan ropte at 
jeg og Aksel måtte komme oss ned, de var nå 

rundt oss på alle kanter og angrepet på brua var 
i full gang. Noen symbolsk motstand nede på 
dekk var det ikke noe poeng i, dessuten var det 
en soldat som omtrent kila meg i nakken med 
maskinpistolen. Aksel og jeg satte oss også 
ned. Jeg var nesten litt småskuffa over at jeg 
ikke hadde fått noen brannsår av elpistolene jeg 
kunne vise fram. Jeg anså det som viktig at vi i 
ettertid kunne dokumentere brutaliteten vi var 
utsatt for, derfor også filmingen og duene. 
Under hele denne delen av angrepet surra et 
helikopter over oss, det kunne se ut som om de 
forsøkte å få Estelle til å kantre ved å blåse luft 
inn i seilene. I den åpne døra på helikopteret 
kunne vi se en skarpskytter (sniper) sitte og 
sikte på oss. Plutselig hørte jeg Yonatan rope 
ut: ”Det er jo mitt helikopter, det er mitt Black 
Hawk!”. Han kjente igjen registeringsnumme-
ret fra den gang han var helikopterpilot i Israel. 
Jeg så også et annet helikopter stående klart på 
et av marineskipene.  
 
Motstanden fortsatte på brua. Jeg så Evangelis 
d.y rekke ut begge hendene og si: ”Take it easy, 
take it easy” til soldatene som var iferd med å 
klatre opp. Han hadde vel sett brutaliteten nede 
på dekk. To soldater hoppa på ham fra hver 
side og la ham i dekket med elektrosjokk. 
Samtidig hørte jeg Maria-Pia skrike og så at 
hun forsøkte å reise seg etter å ha blitt lagt ned. 
Momentant fikk hun et nytt elektrosjokk som la 
henne flat igjen. En vever liten kvinne på over 
seksti år mot maskerte kommandosoldater! Hva 
slags samfunn kan skape en slik vanvittig 
brutalitet? 
 
Kl.11,35 på min klokke kom soldatene seg inn i 
styrehuset og angrepet var over. Hele seansen 
var sterkt preget av rop og skriking, slag og 
spark i tillegg til elektrosjokkpistolene. Det var 
en unødig brutal og overdimensjonert maktbruk 
mot ubevæpna sivile som forholdt seg i ro og 
bare gjorde symbolsk, passiv motstand ved å 
stå arm i arm. 
 
Dermed var båten kapra av israelske statlige 
pirater i internasjonalt farvann, det israelske 
flagget erstattet det finske, og vi ble ført inn til 
Ahsdod til forhør og fengsel. Duer mot heli-
koptere ble et for rått parti.� 
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Fra Betlehem til Bergen 
 
Kholoud Ajarma er 25 er gammel, og 
hun studerer antropologi og utvikling, 
som en treårig mastergrad, ved Uni-
versitetet i Bergen. Hun kommer fra 
Aida flyktningleir i Betlehem. 
 
Tekst: Mee Bolann 
Foto: Magne Hagesæter 
 
Veien til Bergen 
 
Hvorfor ville du komme til Bergen for å stude-

re? 

– I Betlehem traff jeg Berit fra Bergen som 
jobbet frivillig for et senter kalt Lajee. Berit var 
sosialantropolog så jeg leste mer om sosialant-
ropologi og kom til at det var veldig spennende. 
Sosialantropologi er et felt som jeg tenker kan 
hjelpe Palestina. Da det er enda ikke mulig å 
gjøre en master i antropologi i Palestina be-
stemte jeg meg for å søke i Bergen. 

– Reisen til Bergen var lang. Først måtte jeg 
kjøre fra Bethlehem til Jeriko og så videre til 
Jordan. Fra Jordan tok jeg fly, men det var først 
etter at jeg hadde blitt kontrollert av først pales-
tinske myndigheter, så israelske og til sist 
jordanske. Det er mine siste minner fra hjem-
landet. 
 
Potet, snø og ost  
Hvordan var det å komme til Norge? 

– Det første inntrykket av Norge var utsikten 
fra flyet under innreisen til Bergen. Før vi 
landet på flyplassen i Bergen så jeg alle øyene. 
Det var et vakkert syn. Sjøen hadde en veldig 
fin farge. På bakken ser du ikke den veldige blå 
fargen. Her nede ser havet gjerne mer grålig ut. 
Den vakre naturen i Norge var det første jeg la 
merke til. Palestina er også veldig vakkert, men 
det meste av de vakre områdene er ikke til-
gjengelig på grunn av okkupasjonen. Her i 
Bergen er det mye grønt, mange trær og fine 
parker hvor en kan vandre fritt. 

 
– Et par dager etter ankomst var jeg 
med på introduksjonsuken for de inter-
nasjonale studentene. Vi delte mange 
fine aktiviteter: Arrangørene underviste 
oss i norsk kultur. De viste oss en mor-
som film om hvem og hva som er 
norsk med referanser til potet, snø og 
ost. I starten husker jeg at det mange 
rare kultursjokk, og jeg hadde også 
perioder med hjemlengsel. 
 
Har ID-kortet med i vesken 
Hva er den største forskjellen mellom 

Palestina og Norge? 

– Friheten i Norge er den mest markan-
te forskjellen. Bevegelsesfrihet. Her 
kan jeg dra hvor som helst så lenge jeg 
har økonomi til det uten å tenke på 
soldater, kontrollposter eller vegger og 
murer. Den konstante bekymringen for 
ikke å komme frem finnes ikke lenger. 
Jeg er ikke vant til å se gater uten 
soldater. For første gang kan jeg legge 
igjen passet mitt hjemme, men jeg tar 
det fremdeles med meg av gammel 
vane.   
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– I Norge er det dessuten nok ressurser. Jeg kan 
dusje uten å bekymre meg for at vannet skal ta 
slutt. Likevel dusjer jeg fremdeles veldig kort. 
Første gang jeg dro utenlands reiste jeg til 
England var det med en dansegruppe. Vi var 
mellom 14-17 år og bodde hos familier i Cam-
bridge.. En av damene fra familien spurte en 
kveld hvorfor vi alltid var så lenge i dusjen. Å 
kunne dusje lenge var helt uvant for oss siden 
det er vannmangel i flyktningleiren. 
  
Vil fortelle om hjemlandet 
Noen planer for hva du vil gjøre her, bortsett 

fra studiene?  

– Jeg lærer nye ting hver dag. Å vokse opp i 
Palestina innebærer å vite hvordan en skal klare 
seg selv. Nå som jeg er i Norge har jeg lyst å 
lære og se så mye som mulig av norsk kultur. 
Jeg ønsker å være så sosial som mulig, ikke ved 
å gå på fester, men gjennom å bli kjent med 

mennesker på ordentlig. For meg er det viktig å 
se og lære om flere sider av samfunnet når jeg 
har kommet til en ny plass. Jeg har som mål å 
lære mer om nordmenn og samtidig formidle 
noe om Palestina til dem jeg treffer. Jeg ønsker 
spesielt å dele kunnskap med de som ikke vet 
noe om Palestina.  
 
– Norge har hatt en historisk forbindelse med 
fredsprosessen i Palestina. Jeg vet også at det er 
flere mennesker som støtter Palestina-saken i 
Norge. Det gjør meg veldig glad. En av de 
største utfordringene vi har er knyttet til det 
skjeve bildet av oss som skapes i media. Vi må 
fortelle og vise Jordan mer av virkeligheten. 
Det tror jeg vil få folk til å reagere. For meg 
handler ikke dette bare om Palestina men om 
rettferdighet og menneskerettigheter. � 
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Virkeligheten 
Virkeligheten, kriveligheten…eller 
hvordan var det nå igjen? 
 
Av Ragnhild Avelsgaard Lien 
 
Dette diktet av Jan Erik Vold slår meg plutselig 
med ny aktualitet i dag. Før har jeg bare betrak-
tet det som et litt morsomt og finurlig lite dikt, 
uten de helt store referansene til eget liv. Nå 
føler jeg meg omgitt av virkelighet på alle 
kanter, bare på veien ut av leiren er det som om 
jeg beveger meg gjennom flere lag av virkelig-
het; de tannløse gamle konene som sitter i 
døråpningen og drikker kaffe, guttene som flyr 
rundt i gatene med gevær og roper ”fuck you, 
fuck you”, vaskevann som helles ut av et vindu, 
og når vi nærmer oss utgangen har check-
pointvaktene gravd opp en diger sandhaug som 
vi må forsere; enda en hindring på veien ut, og 
enda et symbol på den virkeligheten folk lever 
under her; et liv i eksil. 
 
Men hovedgrunnen til all denne fornemmelsen 
av at vi lever så tett på virkeligheten, er gårsda-
gens bilbombeeksplosjon i Beirut, ca. en og en 
halv times kjøretur herfra. Vi er på vei inn til 
Tyr for å kjøpe Daily Star, Libanons engelsk-
språklige avis. Tidligere reportasjer om bil-
bomber og eksplosjoner har jeg som regel fått 

med meg fra lenestolens dyp, i den lune stua til 
mamma og pappa. Det føles unektelig virkeli-
gere denne dagen; jeg kjenner flere som er i 
Beirut nå, og det var vel i grunnen bare tilfeldig 
at vi ikke dro dit selv denne helga, men hadde 
planlagt å dra neste helg. Akkurat den tanken 
blir nesten i virkeligste laget. 
 
Vi stuper ned i avisa og 
en kiwijuice. Virkelighe-
ten er blodig og ufattelig 
ensom. En av artiklene 
portretterer en gammel 
dame som sitter utenfor 
ruinen av det som for et 
par timer siden var huset hennes; ” I don`t have 
anyone anymore, I don`t know where to og”. 
Det er minst fem drepte, og over hundre sårede. 
Målet var den 47- årige Wissam al- Hassan, en 
av Libanons viktigste sikkerhetsforkjempere. 
Han var blant annet sentral i en massiv opera-
sjon for å avsløre Israels spionnettverk i Liba-
non, og han var hjernen bak en etterforsknings-
gruppe som førte til arrestasjon av den tidligere 
ministeren Michel Samaha, en av Assad- regi-
mets allierte. Tidspunktet for angrepet var nok 
heller ikke tilfeldig; neste helg er Eid-al-Adha, 
tidspunktet for den årlige pilegrimsvandringen 
til Mekka. Ferden avsluttes med offerfesten id-

al adha, som feires over hele 
den muslimske verden med 
et dyreoffer. Denne festen er 
som regel et boost for den 
libanesiske økonomien, 
hotelleierne hadde allerede 
begynt å merke en økning i 
bookingene. Nå skremmes 
turistene naturlig nok unna, 
og en nøkkelperson i han-
delsstanden uttaler følgen-
de; ”the situation is already 
very bad, and we are facing a 
situation more difficult than 
during the 2006 conflict with 
Israel”.  En professor i is-
lamske studier ved Det ame-
rikanske universitetet i Bei-
rut, Ahmad Moussali kom-
menterer: 
 

 
Rashediye.  Foto: Palestine Chronicle 

Ragnhild Avelsgaard 
Lien har nylig kom-
met hjem fra tre 
måneders opphold 
som solidaritetsar-
beider i flyktning-
leiren Rashediye 
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 ”Hasans assasination sent political messages 
both at home and abroad. But the most im-
portant message is that the situation in Syria 
will not remain confined to Syrian territory and 
will plunge Lebanon into conflicts of high-level 
tension. Og verre; “ Hasan`s assassination is a 
trap to play the Lebanese against each other”. 
Flere libanesere har twitret I avisa, og sier at 
dette er som et Deja Vu fra borgerkrigen. Liba-
non. Det er landet jeg befinner meg i nå. Denne 
eksplosjonen skjedde mindre enn to timers 
bilkjøring fra her jeg er. Dette er min virkelig-
het. 
 
Vi går hjem og drikker kaffe hos Amira; ” this 
is Lebanon, my dear. It happens from time to 
time”. Hennes virkelighet sentrerer seg likevel 
mer om den alt for salte chillien som hun kjøpte 
av ei nabokone her i Rashedieh fordi hun visste 
at hun trengte pengene, istedenfor å kjøpe av en 
i Al Bas, som hun pleier. Dessuten glemte hun 
å vekke yngste sønnen sin klokka tre i natt da 
han kunne ha tjent seg noen slanter ved å hjelpe 
til å gjøre klart frukt- og grønnsaksmarkedet til 
åpningstid. Hun har en nær slektning som er 
syk, og selvfølgelig; ” did you like the food 
today, my dear? Just tell me what you like, then 
I can make more of that”. Dette er også min 
virkelighet; omfavnet av Amiras urokkelige 
menneskelighet. 

 

 

Senere på dagen får jeg en tekstmelding fra 
mamma; hun ønsker oss god helg, har nettopp 
satt en brøddeig og satser på å få beisa ferdig 
østveggen av huset hvis været holder seg. Det 
er ei tekstmelding jeg vil huske; min virkelighet 
innbefatter også dette; vegger må males og 
brød bakes. Den virkeligheten er litt krivelige-
re, selv om den er lengre bort. 
 
Og min innerste og sanneste virkelighet? Jeg 
snubler rundt og leter etter kjærligheten. Jeg 
tenker at det gjør vi alle, på hvert vårt vis. Det 
gjør de hijabkledde ungjentene som vokser opp 
mellom trange gater i en flyktningleir.  
 
Det gjør guttene som herjer rundt her og skyter 
duer. På et eller annet punkt gjør også de liba-
nesiske grensevaktene med maskingevær og 
spikermatte det også. Er det kanskje alle men-
neskers sanneste søken? Og likevel kriger vi 
med hverandre, i det store og i det små. Det blir 
for mange konkurrerende virkeligheter oppå 
hverandre, for ikke å snakke om kriveligheter;  
 
Kriveligheten, 

sier du, kriveligheten 
er mye kriveligere  
enn virkeligheten, synes 
 
Du ikke? Jo, det er vel 
så, svarer jeg, men 
virkeligheten 
er nå virkeligere 
 
da. Du sier hva  
hjelper det 
mot kriveligheten 
Så krivelig som den er. 
 
 

”The answer my friend, is blowin’ 
in the wind”.  
Glem kriveligheten, triveligheten og kjærlighe-
ten også for den del, virkeligheten er en 3-årig 
syrisk flyktninggutt med fluer i øynene i en 
teltleir fem minutter utenfor Rashediyeh. Hvor 
lenge må en 3- åring i en teltleir skrike før 
mamma kommer hjem? Dette er en virkelighet 
som deles av fem, seks treåringer og enda flere 
litt eldre barn, som driver hvileløst mellom de 
sju teltene som er provisorisk satt opp i et 
veikryss. Her deler sju familier toalett- og 
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vaskemuligheter, en gassovn, og stort sett 
ingenting annet. Eller, de deler på alt, unntatt 
privatliv. Det er ikke-eksisterende.  
 
”How many times must a man turn his head, 
and pretend that he just doesn`t see?” Bare 
innad i Syria er det rundt to millioner hjemløse. 
Over 385.000 syrere har flyktet til utlandet, i 
følge FN`s flyktningorgan UNHCR. 385.000. 
Det er på en måte bare et ubegripelig stort tall 
som svever over den monotone Dagsrevy-
stemmen en tirsdagskveld, vi svelger det ned 
sammen med kaffen, et glass melk og knekke-
brød med brunost. Det er kveldsnyttvirkelighe-
ten. Men denne lille treåringen, som nettopp 
har lært seg å gå, han er mer enn bare et tall. 
Han er et nytt lite menneske, født som flykt-
ning. Han er her, rett foran meg, og han snubler 
i en stein og mister balansen og skriker så 
tårene spruter, og det er ingen som trøster, og 
jeg tør ikke å ta han i armene mine, for da ville 
jeg selv trengt mer trøst enn det er mulig å 
oppdrive. Jeg glemmer han ikke. Han stabber 
standhaftig i vei med kjeksa i hånda, kledd i en 
ullgenser som ser ut som den klør noe infer-
nalsk i varmen, og ingenting annet. Tårene 
ligger på lur i øyekroken, men han klarer på et 
vis å holde dem under kontroll. Men så snubler 
han i en stein, og hadde han ikke vært så myk 
så hadde han forstuet ankelen, men han detter, 
og det er nok, det er mer enn nok, jeg føler mer 
enn jeg tenker, at nå tenker han at nå er det nok, 
nå klarer jeg ikke mer, nå må jeg skrike.  
 

 
 
Og han skriker og skriker, og ingen trøster. Og 
alle disse 385.000 som har flyktet, de er men-
nesker, med sine drømmer og håp, selv om det 
nok er stadig synkende. Jeg tenker på min egen 
mormor, da hun døde. Hun var bare ett men-

neske, med sin egen historie. Ett menneske, og 
en nesten fullsatt kirke i begravelsen. Så mange 
var vi som var berørt av at hun ikke lenger 
fantes. For hvert av de 385.000 er det like 
mange historier, og like mange mennesker som 
er berørt av deres flukt. To millioner på flukt. 
Hvor mange døde? ”How many deaths will it 
take til he knows, that too many people have 
died?”     
 
En tv står og flimrer i et hjørne. Barna er 
hjemme mens foreldrene er ute og jobber på 
åkrene, for mat eller penger; ”noss, noss”, half, 
half. Aldri har jeg vel vært så glad over å kunne 
noen gloser på noens språk enn her, sittende på 
huk på gulvet i et telt hos syriske flyktninger. 
Det løser opp stemningen, det gjør det litt 
lettere. Skjønt, hvor lett kan det være, å komme 
på besøk i en flyktningleir å være rik og hvit? 
Etter rådslagning med min palestinske vennin-
ne og oversetter har jeg kjøpt en pakke med 
brød og en ost til hver av de syv familiene, og 
en pakke med kjeks til barna. Det er akkurat så 
mye og så lite at det ikke føles kleint. ”You 
understand the orphanage with his gun.” 
 

 
 
En av kvinnene er gravid, 20 år gammel. Hun 
vet ikke hvor hun skal føde sitt første barn, 
sannsynligvis her i teltet. Blikket febermatt, 
øyenbrynene tynt streket opp med sminkebly-
ant, hijaben stram over panna. Barnet som skal 
komme vil ikke finnes i noe som helst register 
på noe som helst kontor. Selv vet hun ikke hvor 
lenge de skal bo i det teltet som nå er hjem, 
eller hvordan det kommer til å gå under den 
neste regnskura. 20 år. Mannen er en god del 
eldre enn henne, sitter og drikker te og er ulas-
telig antrukket i svart skjorte i et stoff som 
ligner på silke. Ååå, men jeg vet ikke om han er 
en bra mann, om han er en bra mann for henne, 
under hvilke omstendigheter hun ble gravid. 
Kanskje hun skulle hatt en annen. “You say 
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you`re looking for someone who`s never weak 
and always strong, to carry flowers constantly 
and come each time you call, someone who 
will die for you and more! But it ain`t me babe, 
it ain`t me your looking for, babe”.    
 
 Ei tretten år gammel jente som er hjemme 
alene med sine småsøsken på ni, åtte, sju og tre 
år. Tretten år! Jeg ser ungdommen og drømme-
ne i øynene hennes, og de litt keitete ”tretten år 
gammel jente- bevegelsene”, hun står liksom 
og vrir seg litt mens hun vifter bort fluene rundt 
øynene på den minste av søsknene. Hun er den 
eldste som er hjemme i det teltet, så hun får 
ansvaret for brødet og osten. Jeg spør henne om 
hun også vil ha en av kjeksene de minste unge-
ne har fått, men hun peker på lillebroren sin; gi 
den til han isteden. Hun ville heller gått på 
skole, men hun må være hjemme mens mora er 
på jobb. Og om mora hadde vært hjemme 
hadde hun ikke kunnet gått på skole likevel; 
hvilke rettigheter har hun som papirløs flykt-
ning i Libanon? Jeg får ikke noe svar på det 
spørsmålet om hvor far er. Hun er tretten år. 
“May you stay forever young”. 
 
 På vei hjem blir jeg stoppet I checkpointen. De 
kjeder seg i dag, og har funnet fram en slags 
mobil spikermatte som de kjører fram og tilba-
ke foran de ventende bilene. De studerer passe-

ne våre i nærmere tjue minutter, selv om jeg er 
overbevist om at i alle fall den ene av dem har 
sett meg før. Endelig gir de da sitt tause sam-
tykke, og jeg pakker passet godt ned i veska, 
med hamrende hjerte. Jeg går ut av drosjen litt 
før det siste stykket hjem, så det skal bli lettere 
for han å snu. I det jeg runder det siste hjørnet 
på vei hjem til Amiras falafel ser jeg to gutter i 
åtte, ti-årsalderen som sitter midt oppi en haug 
av søppel og bildeler.  
 

 
 
De vinker og smiler til meg, mens de fikler 
med en piggtråd. ”It`s not dark yet, but it`s 
getting there”. �      
   

 
  

 
 
  

Visste du at…. 

• Lokallaget i Tromsø og Bergen har fått ny leiar? Erik Jørgensen                           

som også er leiar i Palesteine Network Norway, vart vald på                                

årsmøtet i Tromsø 16. februar. Marie Skeie (bilde) vart vald til ny                        

leiar på årsmøtet til Palkom Bergen. Det er elles ingen endringar i leiinga i dei 

andre lokallaga 

• Palkom har fått ny boikottbrosjyre med blant anna oversyn over dei mest om-

settte og vanlegaste israelske varer i norske butikkar. Brosjyra kan lastast ned på 

www.palestinakomiteen.no,                                                                                               

eller du kan få den frå sekretariat@palestinakomiteen.no  

• Espen Goffeng er blitt ny medlem i Boikottutvalet til Palestinakomiteen. Boikot-

tutvalet etterlyser fleire aktivistar.                                                                              

Meld di interesse til boikottisrael@palestinakomiteen.no  

• Studieturen til Palestinakomiteen 29. juni – 10. juli er fullteikna? Nye turar – 

også faglege – blir annonsert på www.palestinakomiteen.no. Følg med! 
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Kristenfundamentalistane og Israel 
I eit svar til meg i Hallingdølen påstår 
Jostein Sandsmark at palestinarane og 
dei palestinske styresmaktene (PA) 
sjølv er skuld i korleis palestinarane 
har det i Palestina.  
 
Av Harald Haukaa Fjørtoft 
 
For ein som meiner å ha innsikt i situasjonen, 
er dette eit botnmål av innsikt og kunnskap. PA 
opptrer heilt avhengig av dei israelske styres-

maktene og ein av verdas 
sterkaste militærmakter som 
kontrollerer heile Palestina, 
heilt uavhengig av kva for 
avtalar som vart gjort av 
partane i Oslo i 1992. 
 
Det er framleis vanskeleg for 

meg å forstå at kristne stør regimet i Israel og 
den brutale okkupasjonen av Palestina. Kvifor 
stør dei ikkje heller dei kristne i området? Er 
det av di dei kristne er palestinarar og lever i 
fred med sine muslimske naboar? Dei kristne 
treng verkeleg hjelp. 
 
Vanskane okkupasjonsmakta lagar når det gjeld 
arbeid, næringsverksemd og at det er nær sagt 
umogeleg å eksportera varer, gjer at mange 
flyttar ut. Eller kvifor stør dei ikkje represen-
tantane for Kirkenes Verdsråd, EAPPI, som 
gjer eit viktig arbeid.  
 

 
 
Eg har møtt to av gruppene. Ei i den palestins-
ke landsbyen Yanun der dei hindra trakassering 
og angrep frå dei ulovlege busetjarane som 
prøvde å overta alt landet deira, i nye koloniar 
på alle høgdene rundt landsbyen. Den andre i 
det israelske kontrollpunktet til enklaven Kal-
kyllia der dei hindra trakassering av palestinske 
barn med skulebussen som passerte dei to 

gongene av ein halv time kontrollpunktet var 
ope i døgeret. Prøv eit 3-månaders engasje-
ment, lær og opplev (www.eappi.org). 
 

 
 
Eg har aldri gjeve jødane skulda, slik Sands-
mark påstår. Derimot har eg presisert at det er 
den rådande ideologien i Israel, sionismen, som 
fremjar fordrivinga av palestinarane. Sionismen 
er ein aggressiv ideologi med eit uttrykt mål å 
bruka terror for å nå måla sine; eit stor-Israel 
der berre jødar (og heller ikkje kristne) skal ha 
statsrettar. Det er sionismen som skuvar jødane 
framfor seg og brukar dei som påskot for sine 
mål. Mange jødar er sterke motstandarar av 
sionismen og Israel sin menneskefiendtlege 
politikk. 
 
Okkupasjonen av Palestina er svært brutal. Det 
er Israel som okkuperer Palestina. Verdssam-
funnet har gang på gang fordømt dette, men har 
aldri følgd opp vedtaka. I folkeretten har pa-
lestinarane som eit folk under okkupasjon, rett 
til å forsvara seg medan Israels ekspansjon er 
folkerettsleg ulovleg. Palestinarane har vore eit 
fredeleg folk og har hatt lite, som våpen, å 
forsvara seg med mot ein av verdas sterkaste 
krigsmakter. 
 
Me står no framfor eit nytt palestinsk opprør. 
Dette vil bli eit blodbad. I denne situasjonen er 
det ei human plikt å gje palestinarane den støtta 
det er mogeleg å gje dei. Samstundes må me 
krevje at det ikkje går ei kule eller ei krone til 
sionistregimet. � 

Dette debatt-
innlegget er 
saksa fra 
Hallingdølen 
13.4.13 
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Palkom Blindern til Palestina 
  

 

Skal du reise til Midtøsten? 

Da er Al Quds det rette sted  
å kontakte! 
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Kort sagt skal du ut og reise kontakt Al Quds. 
Besøksadresse:  Grønland 12 

www.alquds.no  -  post@alquds.no  -  telefon 22 11 00 26 
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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@gmail.com 41146706 

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

Rogaland Ingebreth Forus Ingebreth.forus@lyse.net 98296728 

Kvinnherad Pauline Naterstad paulisnat@hotmail.com 97623914 

Hordaland/Sogn& Fj. 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 Bjørg Langholm bjlangho@online.no 90720553 

Narvik Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203 

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

Tromsø Erik Jørgensen erik.joergensen@me.com 45270169 

Finnsnes Tove Lie tovekullerud@gmail.com 90732149 

Romerike George Boucher boucher.george@yahoo.no 40606824 

Sunnmøre Kjell Stephansen kjell.stephansen@mimer.no 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 Per Atle Pedersen pdrs1@online.no 91603614 
Solidaritetsarbeid 
Libanon Elisabet Sausjord esausjord@gmail.com 90667062 

Palestinabutikken Kirsten Belck-Olsen post@alquds.no 22110026 

Organisasjonssekr. Berit Aaker berit.aaker@palestinakomiteen.no 95969874 
Medlemsarkiv/ 
innbetalinger Rolv Rynning Hanssen medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 99376726 

Boikottuvalget Harald Selvær boikottisrael@palestinakomiteen.no 97424177 
Fadderprosjekt     
Beit Atfal Ada Castracane ada@palestinakomiteen.no 90647021 



41                                                                                     Fritt Palestina 2-2013 

ARBEIDSUTVALGET PALESTINAKOMITEEN 2012-2014 
 

Leder Annicken Lundgård annicken@gmail.com 90510670 
Nestleder Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 
Økonomiansvarlig Ola Bostadløkken regnskap@palestinakomiteen.no 91339292 
Organisasjonssek. Berit Aaker berit.aaker@palestinakomiteen.no 95969874 
Styremedlem Helga Hvidsten helghvid@online.no 95775943 
Styremedlem Eldbjørg Holthe eldbjorgholte@gmail.com 48212214 
Styremedlem Ada Castracane ada@palestinakomiteen.no 90647021 
Styremedlem Sverre Johnsrud sjohnsru@online.no 90601189 
Styremedlem Kathrine Jensen kathja78@hotmail.com 90743720 
Styremedlem Arne Birger Heli heper@online.no 90063116 
Styremedlem Nikolaos T-Hansen tavridis@gmail.com 97159363 
Styremedlem Käthe Øien katheart@katheart.com 90512105 
Styremedlem Faglig utvalg ved 

Kjersti Nordby 
kjer-n@online.no 99579818 

Permisjon Runa Torp Vivé runatvive@yahoo.no 93219186 
    
 

LANDSSTYRET I PALESTINAKOMITEEN 2012-2014 
Buskerud Øyvind Martinsen oeyvmart@online.no 97791261 

Vara Einar Zwaig zwaig@online.no 93027589 
Akershus Åse Berge aa-b@online.no 46932360 

Vara Suppleres seinere   
Nordland Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882 

 Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203 
Vara 1 Hossein Ali Eskandari hoss-al@online.no 99870720 
Vara 2 Svein Olsen ma_olsen@c2i.net  

Trøndelag Anna Mørseth anna-mo@online.no 41559288 
Vara 1 Tom Dahle nuffen@nuffen.com 97503748 
Vara 2 Vilde Aarethun vilde.aarethun@gmail.com 99593340 

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 

audunos@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@mimer.no 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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Vi i redaksjonen får stadig inn stoff som vi 
innarbeider i bladet. Noen ganger bestiller 
vi stoff fra bestemte bidragsytere og noen 
ganger kommer det uoppfordret. 
 
For å få medlemsbladet ennå bedre ber vi 
om ditt bidrag. 
 
• Har du noen synspunkter på Palesti-

nakomiteens politikk? 
• Har du skrevet leserbrev til lokalavi-

sen din som ennå flere bør få lese? 
• Har du holdt en politisk innledning i 

en forening du er medlem av? 
• Har du holdt appell på et arrange-

ment? 
• Har du lyst til å fortelle om aktiviteter 

som lokallaget ditt eller vennekretsen 
din driver med? 

 
Uansett. Send det til oss. 

 

Bruk følgene adresse: 
medlemsblad@palestinakomiteen.no 
 
Husk å sende med høyoppløselig bilde av 
deg selv og/eller aktiviteten. Bilder sendes 
separat. 
 
Teksten du sender inn skrives i uformatert 
word eller som en enkel tektsfil (txt) som 
er det beste. Avsnitt markeres med linje-
skift. 
 
For å lette oppsettet av bladet er det fint 
om du holder deg innenfor følgende ram-
mer. 
½ side     900 tegn 
1 side  2.000 tegn 
2 sider  4.200 tegn 
3 sider  5.400 tegn 
4 sider  7.500 tegn 
5 sider  9.700 tegn 
 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å 
legge til tittel og mellomtitler samt det vi 
anser som egnede illustrasjoner og bilder. 
 
Endring av tekst og avkortinger av tekst 
tar redaksjonen i samarbeid med den en-
kelte bidragsyter. 
 
Frist for stoff til bladet (alle datoer kl 15): 
Nr. 1 15 januar 
Nr. 2 15 april 
Nr. 3 15 juli 
Nr. 4 15 oktober 
 
Sverre Johnsrud 
Redaksjonssekretær�

. 
 

Har du et budskap? 
Ønsker du å nå 4.000 lesere? 
Da kan medlemsbladet Palestinasolidaritet være noe for deg. 
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Skift til AvtaleGiro! 
Palestinakomiteen foretrekker å få betalinger både til innsamlinger og medlemskontingent via avta-
legiro og ber deg om å ta i bruk ordningen. Fyll ut skjemaet under og send oss! 
 

Fadderordningen 
Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Asso-
mound som er en ikke religiøs og partipolitisk uav-
hengig palestinsk/libanesisk NGO. Organisasjonen 
har et bredspekter tilbud 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. Admini-
strative utgifter som gebyrer, revisjon og medlems-
blad til bidragsytere dekkes av innsamlingen 
 

Palestinasolidaritet 
Palestinakomiteen har i alle år samarbeidet med orga-
nisasjoner i Libanon og Palestina om først å sende 
helse-, og kriseteam, så solidaritetsarbeidere. Vi sup-
plerer dette med flere studieturer. Alt har som hoved-
mål 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 Palestina-komiteens 
driftsmidler, hele innsamlingen går til konkret solida-
ritetsarbeid ute og hjemme� 

 



Fritt Palestina 2-2013    44 

 
P

a
lestin

a
k

o
m

iteen
 i N

o
rg

e 
P

o
stb

o
k

s 9
0
2
3
 G

rø
n

la
n

d
 

N
-0

1
3
3
 O

slo
 

 

 
P

a
lestin

a
k

o
m

iteen
 i N

o
rg

e 
P

o
stb

o
k

s 9
0
2
3
 G

rø
n

la
n

d
 

N
O

-0
1
3
3
 O

slo
 

 

 

 

 


