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Reisehåndboka – nå som e-bok 
Ebokversjonen er til salgs i de fleste nettbokhandlere og fra forlaget: marxisme.no 
“Står du på farta til Palestina og lurer på om du skal ha med deg en på lomma? Gjør deg da 
kjent med denne nette håndboka til Erik Skare. Den vil ære en nyttig venn på turen selv om du 
har vært der før» - Peter M. Johansen, utenrikskommentator i Klassekampen 
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Fritt Palestina 
er medlemsbladet til Palestina-
komiteen i Norge. Bladet sendes 
også til alle bidragsytere til innsam-
linga Palestinasolidaritet og Palesti-
nakomiteens fadderordning. 
 

 

Frist for stoff til bladet: 
 

Nr. 1 15. januar 
Nr. 2 15. april 
Nr. 3 15. juli 
Nr. 4 15. oktober 
 

 

Stoff sendes til: 
medlemsblad@palestinakomiteen.no el-
ler 
Palestinakomiteen i Norge, 
Boks 9023, 0133 Grønland 
 

 

Redaksjonen: 

Kathrine Jensen, ansv. redaktør: 
Sverre Johnsrud, redaksjonssekretær 
Rolv Rynning Hanssen 
Runa Torp Vivé 
 

Lay-out: 
Rolv Rynning Hanssen 
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Servicesenteret Oslo Kongressenter 
 

�

Forsida:  
Sumud 
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Se side 52 for mer om bildet. 
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Gjør noe, gjør mer! 
En ny landsmøteperiode er i gang og jeg vil aller 
først takke for tilliten dere viser meg. Jeg er uendelig 
stolt over å få være leder for Palestinakomiteen i 
Norge, og gleder meg til å møte utfordringene vi står 
overfor sammen med dere. 
 
Hva er det Palestinakomiteen skal fokusere på i 
den kommende tiden?  
 
Vi skal få folk til å boikotte Israel og vi skal verve 
medlemmer. 
 
I arbeidsprogrammet vårt har vi bestemt at boikott 
skal være en prioritert oppgave. Det betyr at vi skal 
oppfordre til boikott og legge til rette for at 
budskapet om at vi ønsker boikott når ut til folk i det 
ganske land. Det er derfor spesielt viktig å sette 
fokus på hvorfor vi ønsker boikott. De siste ukene 
har boikottmotstandere fått spalteplass til å si sitt, og 
da er det vår oppgave fortelle hvorfor de tar feil. 
 
Det er ganske lett å tilbakevise deres påstander. Så 
neste gang du kommer over en boikottsak; gi et svar! 
Vær tydelig på at boikott ikke er et mål i seg selv, 
men et verktøy for å oppnå politisk endring. Boikott 
er et strategisk virkemiddel som tas i bruk på 
områder der vi ser at det har gjennomslagskraft. 
Boikott er moralsk riktig. Boikott har virket før, og 
det kommer til å virke igjen.  
 

Ikke rent sjelden dukker 
det opp ikke-argumenter 
som hinter til antisemit-
tisme og manglende histo-
risk forståelse, samt forsøk 
på å nedtone virkningen av 
boikott. Mye av denne typ-
en påstander er direkte 
motstridende, og vi skal ikke la slikt være til hinder 
for en god konstruktiv debatt. 
 
Det er helt åpenbart at Israel tar BDS-kampanjen 
(boikott, deinvesteringer og sanksjoner) på alvor. 
Dersom Israel ikke anser boikott som en trussel, er 
det da forunderlig at Benjamin Netanyahu bruker av 
tiden sin på AIPAC-konferansen 2014 til å svartmale 
BDS-kampanjen.  
 

 
 
Israel vil ikke kollapse økonomisk som følge av 
forbruker- og handelsboikott, men de merker presset. 
Og den tiltagende akademiske og kulturelle 
boikotten bidrar til omdømmetap. Det er viktig all 
den tid Israel definerer seg som en demokratisk stat 
tilhørende en europeisk og nordamerikansk kultur-
sfære. 
 
Strømninger i USA tyder på at oppfattelsen av Israel 
som et glimt av lys i et arabisk mørke slår sprekker. 
Unge progressive jøder som Max Blumenthal og 
Miko Peled er med på å bane vei for det kritiske 
blikket som rettes mot Israel.  
 
Her på berget skal vi mobilisere blant ungdommen, 
kirka, fagbevegelsen og idretten.  

Kathrine Jensen, 
Leder i Palestina-
komiteen i Norge 
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I disse miljøene ligger et stort potensiale for å skape 
kraft i boikottbevegelsen. 
 
Sammen skal vi sørge for at det norske folk blir 
informert om hva som faktisk skjer på bakken i 
Palestina og hvilke overgrep staten Israel begår mot 
det palestinske folk.  
 
Hva annet kan vi gjøre? 
Reis til Palestina. Se med egne øyne. Fortell til 
arbeidskollegaer, venner og familie. Hold foredrag i 
fagforeningen eller fotballklubben din. Inviter folk til 
å melde seg inn i Palestinakomiteen. Det er med-
lemmene som ER Palestinakomiteen og lokallagene 
er motoren som driver frem aktiviteter. Lokallagene 
er en utrolig bra arena for å skolering gjennom 
studiesirkler og politiske diskusjoner. Det er viktig å 
bryte ord i organisasjonen for å prøve argumentene 
sine. Det er det som gir oss trygghet i møte med 
alskens motargumenter. 
 
For det er annen stor utfordring vi står overfor: 
Vi må verve medlemmer. 
Vi MÅ bli større og sterkere for å ha en enda mer 
klar og tydelig stemme i det politiske landskapet. 
Vårt medlemstall i dag gjenspeiler ikke den støtte til 
det palestinske folk som finnes i Norge. Mange kvier 
seg for å bli medlem av en organisasjon, og du har 
sikkert hørt argumentet om at de ikke vil ta stilling 
fordi situasjonen er så komplisert.  

 
Her vil jeg oppmuntre dere alle til å si at: neida, det 
er ikke SÅ komplisert. Det er egentlig ganske enkelt. 
Det er en okkupant og  det er en okkupert. En annen 
ting som er verdt å huske er at det er ikke en konflikt 
så mye som en okkupasjon. Idet vi klarer å identi-
fisere et problem er det også lettere å se hva som må 
endres. Så er det klart at en løsning ikke er like lett å 
øyne, men det betyr ikke at vi ikke skal forsøke å nå 
målet om å parkere sionismen på den historiske 
skraphaugen der den hører hjemme sammen med 
nazismen og det sør-afrikanske apartheidregimet.� 
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Reis til Palestina! 
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Pressemelding fra Palestinakomiteen i Norge 

Et upassende besøk 
 

Palestinakomiteen i Norge mener det er svært 
uheldig at regjeringen inviterer den israelske 
presidenten på statsbesøk til Norge i en tid der 
pågående fredsforhandlinger uthules av Israels 
avtalebrudd og stadig utbygging av bosettinger 
på Vestbredden. Det sender signaler om at 
Norge anerkjenner Israels okkupasjonspolitikk 
og velger å se bort fra Israels grove brudd på 
folkeretten. 
 
Shimon Peres er den samme mannen som uttal-
te at angrepene på Gaza i 2008/2009 hadde gått 

90 % etter planen. 300 av barna som ble drept 
ble altså drept med vilje under operasjon støpt 
bly.  
 
Vi oppfordrer opposisjonspartiene til å ta av-
stand fra, og protestere mot invitasjonen. Fol-
kerettsbrudd må fordømmes og ikke belønnes 
med gallamiddag ved Kongens bord. � 
 
Kathrine Jensen,  
leder Palestinakomiteen i Norge 

� �

�

 

Hvitt fosfor over Gaza, forbudt å anvende i 
befolkede områder etter folkeretten. 
 

�

� �
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Gaza’s Ark angrepet 

Gaza City – Gazastripen 

Klokka 03:45 lokal tid i Gaza den 29. april, ble 
nattvakten ombord på Gaza’s Ark oppringt 
med beskjed om å forlate båten fordi den skulle 
angripes. 
 
Vakten dro, men da ingenting skjedde, kom 
han tilbake etter 5 minutter. Noen få minutter 
senere ble båten ristet av en stor eksplosjon 
som påførte båten omfattende skader. 
 
Båten sank halvveis og står nå på den grunne 
havbunnen. Vakten ble ikke skadet, men har 
blitt ført til sykehuset for å gjennomgå under-
søkelser.  
 
Mahfouz Kabariti, prosjektlederen for Gaza’s 
Ark sier: “Omfanget og forholdene rundt ska-

dene blir nå undersøkt. Vi vil komme med 
oppdateringer så snart som mulig”. 
 
«Gaza’s Ark og alle våre partnere i Freedom 
Flotilla koalisjonen vurderer nå de neste stege-
ne i vår reaksjon mot denne feige terrorhand-
lingen, men vårt standpunkt forblir klart og ty-
delig: Hverken dette eller hvilket som helst an-
net angrep vil hindre oss i våre forsøk på å ut-
fordre blokaden av Gaza inntil den opphører», 
legger David Heap til. Heap er leder i Gaza’s 
Ark styringsgruppe. 
 
«Freedom Flotilla-båter har blitt sabotert tidli-
gere. Dette angrepet kommer på et tidspunkt da 
vi var nesten klare til å seile. Du kan senke en 
båt, men du kan ikke senke en bevegelse,» 
konkluderer Ehab Lotayef, et annet medlem av 
styringsgruppa for Gaza’s Ark. � 

� �
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Arkitekten bak apartheid, Hendrik 
Verwoerd, kalte Israel for en apartheid-
stat allerede i 1961. Senere har flere 
internasjonale navn gjort det samme. 
Men Norge støtter fremdeles den 
ulovlige okkupasjonen.  
 
Av Eddie Whyte,  
nestleder Fagforbundet Vestfold.  
Sakset fra utrop.no mars 2014.  
Foto: Fagforbundet  
 
Den første uken i mars er «Israeli Apartheid 
Week», og folk rundt om i Europa mobiliserer 
til støtte for palestinske rettigheter. I Norge er 
vi spesielt opptatt av Palestina-spørsmålet. 
Osloavtalen fra 1993, som vi en gang var så 
stolte av, har vist seg å være en katastrofe for 
palestinerne. 
 
20 år etter avtalen er Palestina fortsatt okkupert, 
Gaza er blitt verdens største fengsel og israel-
ske bosettere koloniserer stadig større palestin-
ske landområder på Vestbredden. En lang rek-
ke FN-vedtak og internasjonale forhandlinger 
gjennom flere tiår har ikke ført til et rettferdig 
resultat. Palestinerne lever fortsatt under okku-
pasjon i en apartheidstat, og en fredelig løsning 
virker langt unna. 
 
To rettssystemer 
Sør-Afrikas tidligere statsminister og arkitek-
ten  bak  apartheid,   Hendrik  Verwoerd,  kalte 
 

 
 

Eddie Whyte foran apartheidmuren 

Israel for en apartheidstat allerede i 1961. 
Ordet apartheid betyr «adskillelse» og inne-
bærer en institusjonalisert diskriminering av 
folkegrupper. Det er ikke tvil om at staten 
Israel utøver institusjonalisert diskriminering.  
 
Det finnes to rettssystemer på Vestbredden, et 
sivilt for jøder og et militært for palestinere. 
Infrastruktur, veier, elektrisitet og vann, er delt 
i to. Den moderne infrastrukturen som er i sta-
dig utvikling, er forbeholdt israelske jøder, 
mens tjenestene for palestinere som verken blir 
vedlikeholdt eller utviklet, forfaller. Palestiner-
ne har et sterkt begrenset selvstyre som ligner 
veldig på Sør-Afrikas bantustans, med en 
tilsvarende begrenset bevegelsesfrihet.  
 
Boikottkampanjen vokser 
Fagforbundet og andre deler av arbeider-
bevegelsen er sterkt engasjert i Palestina-
spørsmålet.  
 
Blokaden av Gaza, ulovlige apartheidmurer, 
militære sjekkpunkter, trakassering av pale-
stinske arbeidere, fengsling av palestinske barn, 
de folkerettsstridige bosettingene og kolonise-
ringen av palestinske landområder styrker den 
institusjonaliserte diskrimineringen. 
 
Verdenskjente menneskerettighetsforkjempere 
som Nobel fredsprisvinnere Mairead Corrigan, 
biskop Desmond Tutu og tidligere president i 
USA Jimmy Carter, har vært tydelige i sin 
kritikk av Israels apartheidpolitikk. Den inter-
nasjonale boikottkampanjen vokser raskt og 
Israel blir stadig mer isolert i verdenssam-
funnet. 
 
Rapport dokumenterer støtte 
Norske myndigheter har fortsatt en viktig rolle 
å spille i å løse konflikten. «Farlige for-
bindelser» – en rapport som ble utgitt av Norsk 
Folkehjelp og Fagforbundet i fjor, viser at 
norsk næringsliv og norske myndigheter støtter 
den ulovlige israelske okkupasjonen økono-
misk – både bevisst og ubevisst. 
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Rapporten viser også hvordan norske selskaper 
importerer og selger bosettingsvarer eller har 
handelsforbindelser med selskap i de okkuperte 
områdene. Norge importerer israelske våpen, 
driver forskningssamarbeid med israelsk sik-
kerhetsindustri, og norske våpen blir brukt i de 
okkuperte palestinske områdene. Dette må det 
bli en slutt på! 
 
Økt press nødvendig 
Fagforbundet støtter kampanjen for en inter-
nasjonal handelsboikott av Israel. Kampanjen 
er et ikke-voldelige virkemiddel som kan bidra 

til en løsning med rettferdig fred både i Israel 
og i Palestina. 
 
Kjernen i den pågående konflikten er utvilsomt 
den israelske okkupasjonen og apartheidpoli-
tikken. Det må legges økt press på de israelske 
myndighetene om å følge opp FN-vedtakene 
om å avskaffe apartheidsystemet, avslutte 
okkupasjonen og respektere palestinske rettig-
heter og internasjonal lov. Dette kan ikke den 
norske regjeringen eller verdenssamfunnet 
lenger ignorere. � 

 

  

 
 

 
�
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Muren i Palestina og folkeretten 
Noen forsvarer byggingen av Muren og 
”sikkerhetsgjerdet” i Palestina. Byg-
gingen er i strid med folkeretten. Å vel-
ge å neglisjere folkeretten er et ekst-
remt standpunkt som noen velger å ha. 
 
Av Sverre Johnsrud 
Leder av Palestinakomiteen i Ringerike 
 
Hoveddelen av Muren består av et 25-100 me-
ter bredt belte av piggtråd, elektriske gjerder, 
grøfter og ulike militære patruljerings-veier. I 
tettbygde strøk er Muren i betong og varierer 
stort sett mellom 7 og 10 meter i høyde. Kun 
10-20 prosent av Muren bygges på den offisiel-
le grensen mellom Israel og de palestinske om-
rådene fra 1967. Etter Israels anslag vil omtrent 
200 kvadratkilometer av okkupert land på 
Vestbredden være på innsiden av Muren når 
den er fullført. Muren annekterer i dag mer enn 
10 prosent av Vestbredden, og vil tilslutt inn-
hegne 365.000 israelske bosettere og 60.000 
palestinere. Disse vil havne på den israelske si-
den av muren. FN slår fast at 700.000 palesti-
nere vil bli berørt av muren når den blir ferdig. 
 
 

 
 
 
 
 

”Israel hevder at muren er en sikkerhetsbarriere 
laget for å hindre militante palestinere å kom-
me inn i Israel. Den virkelige hensikten med 
muren er imidlertid å inkorporere boset-terne i 
Israel, ta over palestinsk land og opp-fordre pa-
lestinerne til å forlate deres hus og hjem ved å 
gjøre livet uutholdelig for dem”, ifølge FNs ut-
sending John Dugard. Også FN-ekspert Ray 
Dolphine er ikke i tvil om at ”det israelske må-
let er åpenbart annektering av palestinske om-
råder.” 
 
Den 9. juli 2004 slo den internasjonale men-
neskerettighetsdomstolen i Haag fast at muren 
er ulovlig og må rives. Domstolen slo fast at 
muren bryter med internasjonal og humanitær 
lov, og at israelske myndigheter må yte erstat-
ning til palestinerne for skadene de har blitt på-
ført. Domstolen slo videre fast at det interna-
sjonale samfunnet er forpliktet til å forsøke å 
hindre byggingen av muren. 20. juni 2004 
stemte FNs Generalforsamling med overvel-
dende flertall for å kreve at Israel retter seg et-
ter domstolens beslutning. Israel avviste umid-
delbart kravet og svarte arrogant at i Israel er 
det kun egne lover som gjelder. 
 
Direktøren for Norges Senter for Menneske-
rettigheter Geir Ulfstein skrev følgende etter 
domsavsigelsen: ”Det skal godt gjøres å finne 
en mer autoritativ folkerettslig vurdering av 
disse spørsmålene enn en tilnærmet enstemmig 
uttalelse fra Den internasjonale domstolen”. 
 
Jeg velger i denne omgang å avslutte med et si-
tat fra tidligere statsminister Kåre Willoch: ”Is-
rael selv har ikke nøyd seg med det de fikk, 
men har bare tatt mer og mer. Muren som nå 
bygges er ikke en mur mellom jøder og pales-
tinere. Det er en mur på palestinske områder 
som rammer flere hundre tusen palestinere og 
skaper sosial og økonomisk katastrofe for 
dem”. � 
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Landsmøteåpning 
En samtale gjennom 

øynekontakt  
jeg var på vei tilbake fra Palestina til Norge 
hvor jeg lever nå 
på flyplassen i Oslo måtte jeg vise mitt norske 
pass til grensekontrollen .. 
hun leste at fødselsland er Palestina og spurte : 
hvordan er palestinea ? jeg sa ok ....vi håper at 
det blir bedre. 
- hvor lenge har du bodd i Norge ? 
- nettopp ferdig med fjerde år  
- når besøkte du Palestina siste 
gang? 
- dette var første gang på 
de fire årene. 
hun så på meg , smilte og 
spurte meg :hva elsker 
du mer Norge eller 
Palestina ? 
jeg fortalte henne : 
forskjellen mellom 
Palestina og Norge ser som 
forskjellen mellom mora og 
kone .... kone er mitt valg ...jeg 
elsker henne , hennes rettferdighete, 
skjønhet....osv, jeg lagermine fremtidsplaner 
sammen med henne og deler at med henne.  
hun gir meg det som jeg manglet før og jeg 
gjør at jeg kan for at hun skal alltid ha det bra , 
men hun kan ikke få meg til å glemme 
mamma ..... 
mamma er ikke mitt valg , men jeg finner meg 
eid av henne .... det er hun som gjørde av meg 
den personen jeg er idag , en klem av henne 
løser alle mine problemer og lindrer alle mine 
smerter .... ingen kan tilgi mine heil slik hun 
gjør... hun åpner alltid armene for meg uten 
betingelser....... jeg vil  alltid ha  tilhørighet til 
henne. 
mamma og kone gir meg to typer kjærligheten 
som ikke kan leve uten.  
samtidig kan mamma ikke gi meg den 
kjærligheten jeg får fra kone og kone kan ikke 
gi meg kjærligheten jeg får fra mamma .. 

hun stengte passet og så på meg med undring 
og sa : vi hører om vansklig  liv i Palestina, så 
hvorfor liker du det ?? 
jeg svarte: mener du mamma ??  
hun smilte og sa : la oss si din mamma ...... 
jeg sa: kanskje har ikke mamma råd til medisin 
eller lege når jeg blir syk , likevel holder det 
for meg å føle hennes kjærlighet og 
barnhjertighet når hun klemmer meg . 
at det er vanskelig situasjon der er ikke hennes 
skyld. 
hun gir meg det beste hun får til uten å nøle. 
hun så i passet igjen , lukket øyene noen 

sekunder og sa : beskriv Palestina for meg , 
jeg  svarte : hun er ikke den vakre 

blondine , men jeg blir avslappet 
når jeg ser ansiktet hennes .... 

hun har ikke blåe øyner , men 
du føler deg beroliget og 
trygt  hvis du ser på 
dem ......klærne hennes er 
enkle , men bærer med seg 
gode og medfølelse..... hun er 
ikke festpyntet med gull, 

diamanter og sminke , men har 
i nakken en kjede av hvete og 

mais som kan mate alle sultne .... 
hun er kidnappet  men 

likevel  smiler  for sine barn . 
hun returnerte  passet høflig  til meg  og sa : 
jeg ser Palestina  på tv , jeg ser aldri det som 
du beskriver for meg .......? 
jeg fortalte henne : du så palestine på kartet , 
men jeg beskriver  palestine som 
ligger  idet  indre av hjertet mitt....... 
deretter  sa hun : jeg håper at du er like lojal for 
Norge som for Palestina ... jeg menner for kone 
som for mora ..... 
jeg sa til henne : mellom meg og Norge er det 
et løfte og jeg er ikke den som ikke respekterer 
sine løfter . 
jeg ble oppdraget om å respektere mine løfter . 
husk at det var mamma som oppdraget meg 
sånt dette må kona vite. 
 

Ikke glemm  
 

Ahmed tobasi Hamza albaidag 
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Ny leder i Palestinakomiteen
Kathrine Jensen ble valgt inn som leder 
for Palestinakomiteen på landsmøtet 
21.-23. mars. Hun er 35 år og daglig le-
der på kaffebaren Stockfleths Lille 
Grensen. I Palestinakomiteen har hun 
jobbet spesielt med solidaritetsprosjekt i 
Libanon og på Vestbredden med forbe-
redelse og oppfølging av solidaritetsar-
beidere. De to siste årene har hun sittet i 
Arbeidsutvalget. 
 
Intervjuet av Runa Torp Vivé 

For Kathrine har interessen for Palestina vokst 
frem gjennom gode venners engasjement i 
hjembyen Tromsø, men først i 
2009 meldte hun seg inn i Pale-
stinakomiteen i Bergen som et ak-
tivt medlem.  
 
På spørsmål om hva som driver 
henne som aktivist, svarer hun:  
 
- Opplevelsen av å GJØRE, være 
konkret og treffe folk. Når sant 
skal sies er det lenge siden jeg har 
følt meg som en aktivist. Det var 
mer av det før i lokallaget i Ber-
gen, med plakatoppheng, stands 
og boikottaksjoner. Etter at jeg 
flyttet til Oslo i 2011 har jeg ikke 
vært knyttet til et lokallag, og har 
hatt andre oppgaver. Men jeg har 
alltid med meg verveblokka og 
Boikott Israel-klistremerker! 
 
Hun vil fortsatt ut i verden å nå 
folk. Skape dialog. Spesielt med 
de som er opptatt av seg og sitt, 
og ikke vil ta stilling. Fortelle at 
det ikke er så komplisert som de 
tror. Det er egentlig veldig enkelt; 
det er en okkupant og det er en 
okkupert. 

Det å sitte som leder i Palestinakomiteen i 
Norge gjør ikke Kathrine skrekkslagen.  
 
-Tenk å få bruke mesteparten på tida si på det-
te! Det er jo helt fantastisk! Vi er blitt en 
ganske stor organisasjon etter hvert og vi skal 
bli større. Det er lite som går av seg sjøl. Fri-
villigheten står høyt i denne organisasjonen og 
noen må legge til rette for frivilligheta, sier 
Kathrine. 
 
Videre sier hun at arbeidet i organisasjonen er 
så solid at hun lett kan loses inn i tingenes til-
stand.  
 
- Det er en vennlig innstilt gjeng å forholde seg 
til, sier hun.  

�

Kathrine Jensen. Foto: Sverre Johnsrud 



�������	
����	����������� ���

�

 
Og hvilken plass mener hun Palestinakomiteen 
skal ha i samfunnet? 
 
- Palestinakomiteen skal i større grad nå ut med 
vår faglige tyngde om Palestina. Det er så man-
ge kunnskapsrike mennesker i denne organisa-
sjonen. Vi har kunnskapen, og må være en pre-
missleverandør for debatten og sette Palestina 
på dagsorden i media og blant politikere.  
 
- I tillegg skal vi mobilisere ungdom, fagfore-
ninger, Kirka og idretten. Der ligger et stort po-
tensiale. Utfordringen til Palestinakomiteen er 
å få flere medlemmer. Flere medlemmer betyr 
bedre økonomi, som igjen gir større flater å 
bevege seg på.  
 
Om Palestinakomiteens styrke, er hun er klar:   
- Det er en langlivet og solid organisasjon vi 
snakker om her. Lurer på om ikke vi er den 
eldste organisasjonen i Europa til støtte for pa-
lestinerne? Dessuten er det det en ren solidari-
tetsorganisasjon. Vi har vokst fra å være få til å 
bli mange uten å vakle ved fundamentet vi er 
tufta på. Og viktigst av alt: Folkene. Medlem-
mene. Lokallagene.  

 
Kathrine ser frem til å være leder i Palestina-
komiteen.  
 
- Jeg ser frem til hver gang vi får til noe, vel-
lykka aksjoner, gode stands, artikler, diskusjo-
ner og nye medlemmer. Og de konstruktive 
samtalene innad i organisasjonen. Det må ikke 
nødvendigvis være enighet, men at en snakker 
seg igjennom, synes hun er veldig givende.  
 
– Det er jo så mye bra folk her, understreker 
hun. 
 
- Hvert eneste medlem er viktig! Tenk, vi er i 
underkant av 3000 medlemmer i dag. Om hvert 
medlem klarer å verve en hver, da er vi plutse-
lig 6000!  
 
– Det er ikke så vanskelig, sier Kathrine. � 
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Landsmøtet i bilder 
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Palestinerne i den syriske konflikten 
Før vi kan vurdere forholdet palestiner-
ne i dag har til borgerkrigen I Syria, må 
vi gå et stykke tilbake i historien – til ti-
den rundt 1. verdenskrig. Før dette var 
Stor-Syria, som omfattet både Libanon 
og det som i dag er Palestina/Israel, en 
provins i Det osmanske riket. Det levde 
de godt med – området var inndelt i om-
råder styrt av relativt sjølstendige gu-
vernører, som ofte hadde god kontakt 
med regjeringen i Konstantino-
pel/Istanbul. 
 
Av Elisabeth Reehorst 
 
Etter 1. verdenskrig delte Frankrike og Stor-
britannia dette området mellom seg, slik at det 
ble flere ulike land – Palestina/Transjordan, 
Syria og Libanon, i tillegg til det britiskstyrte 
Irak. Frankrike spekulerte bevisst i splittelse av 
ulike folkegrupper i sine territorier, Syria og 
Libanon, mens Storbritannia, så langt de kun-
ne, prøvde å få til en balanse mellom palestin-
erne og de flere og flere jødiske settlerne som 
kom og slo seg ned i Palestinaområdet.  
 
Vi veit hvordan de lyktes med det.  
 
Transjordan ble egen stat i 1946, og da Israel 
ble godkjent som egen stat i 1948, trakk britene 
seg ut også derfra – og fra den palestinske del-
en av området. I krigen som fulgte, der militæ-
re fra bl a Syria deltok, utvidet Israel sin del av 
området. Transjordan okkuperte den palestin-
ske delen – bortsett fra Gaza, som ble egyptisk. 
 
Disse hendelsene resulterte som vi veit i at 7-
800 000 palestinere som bodde i israelskokku-
pert område, flyktet. Svært mange av dem dro 
til Syria, der de ble tatt så godt imot som den 2 
år gamle uavhengige staten var i stand til. De 
fleste av dem ble bosatt i flyktningeleire – 
hvorav Yarmouk i Damaskus ble den største, 
med 150 – 200.000 innbyggere.  Årsaken til at 
det ble løst på denne måten, var delvis av prak- 

 

 
 

Elisabeth Reehorst 
 
tisk/økonomiske grunner.  FN opprettet nemlig 
en egen etat, UNRWA, som fikk ansvaret for 
de palestinske flyktningene, og da var det grei-
est for Syria å holde dem litt samlet. Men flere 
av leirene - særlig Yarmouk – er ikke noen 
vanlig flyktningeleir, men mer en vanlig, om 
enn enkelt bygd, bydel i Damaskus. 
 
Flyktningene har hele tiden hatt tilnærmet de 
samme rettighetene som syriske statsborgere, 
og svært mange har gjennom årene og gene-
rasjonene flyttet ut i det syriske samfunnet. De 
har hatt en bedre sosio-økonomisk integrering 
enn de har hatt i noen av de andre landene i 
Midt-Østen, utenom Jordan, der halve befolk-
ningsgrunnlaget er palestinske flyktninger.  
 
Palestinere og syrere er altså i utgangspunktet 
«brødre» - og det har preget Syrias forhold til 
palestinerne også utenfor landet – de har i ho-
vedsak vært på palestinernes side i konflikter 
med andre. Et viktig unntak var Svart Septem-
ber-massakren i Jordan i 1970. Her innså den 
pragmatiske, daværende presidenten - faren til 
den nåværende Bashar al-Assad - at Israel og 
USA sammen ikke ville ha noen problemer 
med å knuse den syriske hæren, som de truet 
med. Derfor trakk han den tilbake. 
 
Dette, i tillegg til at han igjen ble litt for prag-
matisk for noen palestinere i forbindelse med 
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Syrias rolle i den forferdelige borgerkrigen i 
Libanon 1975-90, gjør at noen av palestinerne 
fremdeles har et nagg i siden til han. Andre 
legger derimot vekt på at en halv million pales-
tinske flyktninger har fått bo der og nyte fulle 
retter i alle år etter utdrivelsen i 1948, Nakhba. 
 
To organisasjoner opprettet i Palestina hadde 
avdelinger i Syria. Den ene var Hamas, som er 
tilknyttet Det muslimske brorskapet, en mili-
tant, islamsk konservativ organisasjon med ut-
gangspunkt i Saudi-Arabia. I mange år bodde 
deres leder, Khaled Meshaal, i Damaskus, og 
organisasjonen fikk mye støtte og hjelp fra sty-
resmaktene. Dette til tross for utfallet av den 
tre år lange kampen mellom Brorskapet og re-
gjeringsstyrkene 1979-82, som startet med at 
Brorskapets folk drepte flere titalls kadetter på 
militærakademiet i Aleppo. De prøvde også 
blant annet å drepe presidenten. Enden på opp-
røret den gangen var nesten en utrydding av 
organisasjonen i Syria, da 12 – 30 000 – ingen 
veit nøyaktig – ble drept da området de bodde i 
i byen Hama ble ødelagt. De fleste av de som 
da ikke flyktet ut av landet, ble fengslet. Noen 
av dem var blant de som ble benådet i 2011. 
De fleste palestinere, også organisasjonene de-
res, prøvde i utgangspunktet å holde seg nøy-

trale da uroen brøt ut i 2011. Argumentet var at 
de av erfaring hadde lite å vinne, men mye å 
tape – blant annet ble flere hundre tusen kastet 
ut av Kuwait ved avslutningen av den første 
Gulfkrigen, da de palestinske lederne støttet 
Saddam Hussein.  
 
Likevel var det ikke uventet at Hamas fikk pro-
blemer med å oppholde seg i Syria da Bror-
skapet – og Hamas - tydelig og klart tok parti 
for de væpnete, islamistiske gruppene som 
kjempet mot regimet, etter hvert som kampene 
utviklet seg. Hovedkontoret ble flyttet til Qatar, 
et av de landene som sterkest støtter Bror-
skapet, og til Kairo i Egypt, som en stund had-
de en president fra Brorskapet. Dette var også 
en viktig grunn til at de flyttet, siden det ga en 
åpning for menneskene som bor i Gaza. Den 
stunden det varte kunne de føre inn varer og 
mennesker over overgangene til – og ikke 
minst fra - Egypt, så de ikke var avhengig av 
Israel. 
 
Ved presidentskiftet i Egypt året etter ble situa-
sjonen for Hamas temmelig desperat  –  de har 
nå få venner igjen i Midt-Østen utenom Qatar – 
og delvis Saudi-Arabia og Tyrkia. 
 

Fra Hama, 
med 1200-
tallets vann-
hjul'�
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Den andre organisasjonen er PFLP, den nest 
største delen av PLO, der Fatah – som er den 
største delen - er et søsterparti til det sekulære, 
regjerende Baath-partiet i Syria. PFLP går inn 
for væpnet kamp for å frigjøre Palestina. Det 
har derfor blitt naturlig for dem å gå inn i ak-
sjoner på regimets side i Syria, og de første 15 
døde ble funnet utenfor Aleppo i juli 2012. 
 
Slik utviklet det seg et dilemma, en splittelse, 
mellom de 530 000 palestinerne i Syria – på 
tross av at det store flertallet er sunnimuslimer, 
mer eller mindre religiøse. Noen beholdt uan-
sett nøytraliteten, noen - særlig de sterkest reli-
giøse som støttet Hamas – støttet opprørerne 
og gikk inn i kamper på de militantes side, bå-
de i grupper nærmere Brorskapet, men også i 
harde islamistiske grupper som Jabdat al-Nusra 
og ISIS/L; organisasjoner som hare tilknytning 
til al-Qaida. 
 
En del kristne palestinere, særlig i den orto-
dokse retningen som kaller seg malekiter og 
bor vest for Homs nær grensen til Libanon, har 
også gått inn i pro-regime-militser, og jobber 
aktivt der. Noen av dem har også mistet livet i 
kamper.  
 
Sommeren 2012 ble det tydelig at palestinerne 
i Yarmouk, i Damaskus, var sterkt preget av in-
tern strid. Militante grupper med sterke innslag 
av palestinere holdt leiren, med de ca 20 000 

innbyggerne som var igjen, mens regimets folk 
– kanskje inkludert palestinere fra PFLP – be-
leiret den. Under Genevekonferansene i januar/ 
februar 2014 var Yarmouk det stedet der det 
var flest mennesker som var innesperret med 
minimal tilgang på nødvendige varer, som mat 
og medisiner. 
 
Ca 700 er blitt drept der under kampene. En 
tragisk utvikling også for palestinerne. 
 
FN mener at ca 70% av de palestinske flyktnin-
gene m/etterkommere i Syria har måttet rømme 
fra sine hjem. De er særlig sårbare pga sin 
flyktningestatus (få av dem har syrisk pass), og 
opprørere og soldater konfronterer hverandre i 
leirene der det er palestinere tilbake. Men i 
Daraa, f eks, er det ingen igjen i leiren; alle har 
flyttet inn i byen eller dratt til tryggere områ-
der, mens leiren er overtatt av militante fra 
andre områder, delvis utlendinger. Mange pa-
lestinske familier er splittet, både fysisk og po-
litisk. Min venns store familie, der de fleste har 
bodd i byen Daraa noen år, har hittil stått sam-
let politisk – de var blitt ufrivillig involvert al-
lerede fra begynnelsen i februar 2011, så de 
skjønte raskt at dette ikke var det opprøret Sy-
ria trengte. Bare en onkel og hans sønn er akti-
ve på opprørssiden, og de bor nå i en landsby i 
omegnen. 
 
To – kanskje tre – av søstrene hans har reist til 

kjente i Tartous. En av dem er gift med en 
sjiamuslim. Tartous er en by som ligger helt 
ute ved kysten, og den er blitt et fristed for 
minoriteter og andre som trenger roligere 
omgivelser - utrolig nok omfavner den frem-
deles også sunnimuslimer. 
 
To andre søstre og en niese er flyttet til Gulf-
statene, der mennene jobber. 

 
Før vi går over til de palestinerne som bor i 
Palestina, la oss se litt på Israels rolle. De har 
også prøvd å «sitte stille i båten» - forholdet 
til Syrias regime er i prinsippet nøytralt. Is-
rael okkuperer en del av Syrias område på 
Golanhøydene, i grenseområdet helt sør i Sy-
ria, og landet har ikke gjort noen sterke for-
søk på å få det tilbake ennå. 

�
 

Lattakia - dagens største havneby med  
marinebase - der de kjemiske våpnene 
sendes ut fra. 
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Men Israel har fått noen humanitære 
oppgaver «i fanget» - 600 sårete syre-
re er blitt behandlet på israelske sju-
kehus, og minst ett syrisk barn er født 
der. Landet står for en jevn tilførsel 
av mat etc til de som trenger det i 
grenseområdet. De sender også utstyr 
– umerket - til flyktninger i leirene i 
Jordan. 
 
Men økningen i militante islamist-
grupper har bekymret også Israel, og 
siden det er færre av disse gruppene i 
det sørligste området, har de diskret 
gått aktivt inn for å hjelpe de mindre 
religiøse gruppene der – kanskje også 
støtte opp om USAs siste trekk, der 
de konsentrerer sin hjelp til disse 
gruppene, også over grensen til Jordan. De 
mener det vil demme opp for spredningen av 
jihadister. 
 
En del av de som i dag blir utstyrt her, er pale-
stinere – mer enn 50 % av Jordans befolkning 
er jo fremdeles det, og det kommer også folk 
fra Vestbredden hit. I tillegg huser Jordan 
mange irakiske flyktninger. 
 
Israel nekter derimot å ta imot flyktninger – og 
derfor er det knapt heller mulig å komme inn 
på Vestbredden. Men det er kommet en god del 
til Gaza – UNRWA forsørget i desember 2013 
1000 palestinske flyktninger fra Syria der. I til-
legg har det kommet mange titalls syrere.  
 
En undersøkelse på Haifa universitet, det tredje 
største i Israel, viste at av palestinerne der var 
det mer enn 25% som støttet Assadregimet (vå-
ren 2013). Det gjelder nok de fleste sekulære 
palestinerne, men støtten er ikke flagget høyt – 
og enda mindre av militante islamister på Vest-
bredden. 
 
Et unntak skjedde i Ramallah, der kunstneren 
Abdul Hadi Yaish malte et stort bilde av den 
syriske presidenten på hjørneveggen ved et for-
tau. Dette medførte mange kommentarer fra 
forbigående, og mange stoppet opp og disku-
terte – både tilhengere og motstandere av det 
syriske regimet. Man hørte uttrykk som «lenge 

leve Syria… gå, å Bashar!», «Syria og al-
Assad…. Baathpartiet er sterkere enn døden!» 
Noen fant fram en penn og skrev en kommen-
tar på den hvite delen av veggen. 
 
Under en påskegudstjeneste i Church of the 
Holy Sepulchre i Jerusalem avbrøt en gruppe 
kristne gudstjenesten med å rope sin støtte til 
«Gud, Syria og Bashar». Mange kristne ser han 
som en beskytter av minoriteter, også i Palesti-
na. 
 
Sjøl om også palestinerne på Vestbredden og 
Gaza i utgangspunktet ønsket å være relativt 
nøytrale, ble de altså – på samme måten som 
de som bor i Syria – trukket i to retninger ut fra 
organisasjoner og religioner de sympatiserte 
med. Klarest ble det jo relativt raskt i Gaza, da 
Hamas tok side for Brorskapet og de enda mer 
militante gruppene. Mens overgangene til 
Egypt var åpne, kom det også inn en del flykt-
ninger fra Syria, ikke minst islamister, som 
fikk opplæring sammen med folk som bodde 
der. Minst 30 av disse klarte de å få smuglet 
over til Syria – oftest gjennom Tyrkia - der de 
kjempet i de mest militante, islamistiske grup-
pene – to av dem er kommandanter i Jabdat al-
Nusra og ISIS/L nordøst i landet. Sju er rap-
portert drept i Syria, tre i sjølmordsaksjoner. 
 
I tillegg har 10-15 israelske palestinere dratt til 
Syria for å kjempe på opprørernes side, og at-

�
 

Ugarit - Middelhavets største havneby for 4000 år siden 
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skillige på regimets. Noen av de som har 
kjempet på opprørernes side har vendt heim 
igjen, mer eller mindre skuffet, og er blitt an-
holdt. Men det israelske regimet ser ut til å ha 
behandlet dem pent – de ønsker åpenbart ikke å 
risikere å øke radikaliseringen mer enn nød-
vendig. 
 
De siste månedene har det vært en sterk radika-
lisering også blant folk som bor på Vest-
bredden – særlig i noen av de tettest befolkete 
leirene. Det sitter rundt 40 militante i et av 
sjølstyremyndighetenes fengsler fordi de har 
kjempet sammen med militante islamister. I til-
legg er 30 satt i varetekt den siste tiden pga 
mistanke om at de er medlemmer i en salafis-
tisk gruppe. Her har sjølstyremyndig-hetene 
felles interesser og samarbeid med Israel, som 
også er ivrig etter å redusere denne gruppen 
pga stadige angrep på Sinaihalvøya.  
 
Og begge parter har jo en sterk redsel for hva 
som vil hende hvis mange kommer tilbake til 
Israel/Palestina, sterkt radikaliserte, etter kam-
per i Syria. Særlig forholdene i Gaza ligger 
godt til rette for det. 

 
Det nabolandet som er mest preget av krigen, 
er utvilsomt Libanon. Med sine knappe 5 mill 
innbyggere, hvorav rundt 10% er 1948-flykt-
ninger m/etterkommere fra Palestina, har det 
ikke skullet mye til før balansen i det fra før 
sterkt splittete landet ble enda skjørere. De har 
fått inn nesten 1 million flyktninger fra Syria 
de siste tre årene, av dem 2-300 000 pale-
stinere. 
 
Libanon har et regime som balanserer mellom 
de ulike religiøse gruppene som har vært der 
fra staten ble opprettet, og den har vært herjet 
av en forferdelig borgerkrig i 15 år. Mye av 
bakgrunnen for den krigen var at palestinerne 
ikke bare ble plassert i flyktningeleire, som i 
Syria, men har vært tvunget til å leve hele livet 
sitt innenfor murene der – mer eller mindre; de 
har aldri fått muligheten til å bli integrert i det 
libanesiske samfunnet. Bare få yrker har stått 
åpne for dem, og de har ikke lov til å eie eien-
dom. Og da PLO flyktet til Libanon etter Svart 
September-massakrene i Jordan i 1970, laget 

de enda mer krøll i systemet, i tillegg til at det 
utviklet seg sterke motsetninger mellom PLO 
og regimet, mellom palestinske og liba-nesiske 
grupper, ulike muslimske og kristne, og også 
mellom ulike palestinske. 
 
Denne bakgrunnen har ført til at myndighetene 
gjør hva de kan for ikke å skape nye problemer 
– blant annet vil de ikke bygge nye flyktninge-
leire, da de er redde for at også de vil bli per-
manente. Likevel har de måttet ty til det noen 
steder, som i Bekaadalen nærmest grensen til 
Syria, men ellers har de prøvd å innlosjere folk 
hos private. Mange har jo også familie og ven-
ner der, så i stor grad har det fungert på et vis. 
 
Palestinerne har konsekvent blitt henvist til de 
allerede overfylte og sterkt nedslitte flyktnin-
geleirene der deres «slektninger» alltid har 
bodd, og har fått de samme manglende rettig-
hetene som dem. I tillegg får de bare gratis 
oppholdstillatelse i en uke. Etter dette må de 
betale en avgift (33 USdollar pr mnd) for å bli 
boende, og det kan være ganske tøft i en slik 
situasjon. De føler seg derfor også diskriminert 
i forhold til syrerne, som får bli der et halvt år 
uten avgift.  
 
Og korrupsjonen blomstrer som aldri før. 
 
Flere av disse leirene har derfor utviklet seg til 
rugekasser for militante, så sjøl om de lokale 
palestinske lederne i PLO også kan være u-
enige seg imellom i synet på Assad, prøver de 
så godt de kan å holde ro og orden – de er på 
ingen måte interessert i å bli involvert i indre 
uroligheter i Libanon. Likevel har en libane-
sisk-palestinsk organisasjon som Fatah al-
Islam, som opprinnelig ble støttet av det syris-
ke regimet, vokst kraftig, og har gått inn på 
opprørernes side i Syria blant annet ved kam-
pene i Qusair, like ved grensen. Der kjempet de 
sammen med et par av de mest militante grup-
pene under FSA – Free Syrian Army – mot re-
gimet, som her fikk støtte av det libanesiske 
Hizbollah. Antakelig ble 200 Hizbollah-
soldater drept. 
 
Hizbollah er en sjiamuslimsk hær – altså anta-
kelig uten palestinere - som ble skapt gjennom 
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borgerkrigen og seinere både er blitt et politisk 
parti og en del av den libanesiske hæren; de sit-
ter nå også i regjeringen. De kjempet mot Is-
rael, altså på samme side som PLO under bor-
gerkrigen, og de heiv også palestinernes ho-
vedfiende, Israel, ut av Libanon i 2006. Orga-
nisasjonen blir i hovedsak finansiert fra Iran, 
og er avhengig av at Syria er samarbeidsvillig 
– derfor går de inn sammen med regimet på en 
del utvalgte plasser. 
 
Et typisk eksempel på at gamle venner nå er 
blitt fiender – delt etter sekteriske linjer, som 
først og fremst går på religion. Siden dette er 
blitt tydeligere og tyde-ligere også innen sjølve 
staten Libanon, er regjeringen livredde for at 
det skal utvikle seg til en ny 
borgerkrig. 

 
Jordan er nok heller ikke helt 
trygg. Men de har et bedre ut-
gangspunkt enn Libanon, sjøl 
om splittelsen etter etnisitet ab-
solutt eksisterer. Mange av 
1948-flyktningene ønsker ikke 
å bli jordanske statsborgere, 
mens en stor del er blitt det. 
 
De fleste av de 11 000 nye pa-
lestinske flyktningene UNW-
RA underholder i Jordan, bor 
privat, resten er blandet med sy-
rere i «Cyber City» i Ramtha. 
Der føler de seg diskriminert, 
fordi de får mindre beveg-
elsesfrihet og muligheter til å 
søke arbeid, og de får mindre i 
hjelp fra UNRWA enn de syris-
ke får fra UNHCR – i alle fall i 
2012.  
 
Og sommeren 2013 følte Jordan 
at de ikke kunne ta flere flykt-

ninger, så da ble folk uten id-papirer – de fleste 
av dem palestinske og irakiske flyktninger – 
avvist på grensen. 
 
Siden det er kommet flyktninger fra Syria også 
til Norge, vil jo også mange palestinere her 
komme i nærmere kontakt med dem. Men inn-
til nå har de ikke engasjert seg noe særlig. Her 
i Bergen ser det ut til at flertallet har en relativt 
nøytral holdning, men likevel slik at de står på 
regimets side. Dette kan skyldes at det er få av 
de militante palestinerne som er kommet til 
Norge – heldigvis. � 
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Den jødiske staten 
De pågående fredsforhandlingene går 
igjen mot slutten. Etter Kerrys plan skal 
partene være enige om et foreslått ram-
meverk for videre forhandlinger innen 
29.april. Nøkkelpunktene vil være en 
sikkerhetsavtale, grenser tilnærmet gren-
sene fra 1967, Jerusalem som delt ho-
vedstad og palestinsk anerkjennelse av 
Israel som en jødisk stat. 
 
Av Anna Lund Bjørnsen,  
leder av Fellesutvalget for Palestina 
 
Den 29. april nærmer seg og utfira innholdet i 
forhandlingsavtalen burde forventningene om 
en løsning på konflikten vært høye. Det er de 
desverre ikke. Palestinerne har for lengst mistet 
troen på at disse forhandlingene bærer noen 
vei, og jo mer det forhandles, jo mindre sitter 
palestinerne igjen med. Kravet om at begge 
parter skal gi og få er mantraet som går igjen. 
Men hva skal palestinerne ofre denne gangen? 
 
Den jødiske staten 
Tidligere i år, under et besøk i Washington ut-
talte Netanyahu følgende: 
 
President Abbas, recognize the Jewish state 
and in doing so you will be telling your people 
the Palestinians that while we might have a ter-
ritorial dispute, the right of the Jewish people 
to a state of their own is beyond dispute. You 
would be telling Palestinians to abandon the 
dream of flooding Israel with refugees … [and] 
making clear that you are truly prepared to end 
the conflict.  
 
Benjamin Netanyahus krav om jødisk aner-
kjennelse er ikke et nytt krav. Allerede i uav-
hengighetserklæringen fra 1948 definerer Israel 
seg som en jødisk nasjonalstat. Allikevel har 
ikke Israel sett på det som viktig nok før i 2007 
å fremstille dette som et av de viktigste krave-
ne det forhandles om. Kravet fremstår i denne 
omgangen som viktigere enn før, og som en 

forklaring på at det igjen er palestinerne som er 
bremseklossen for å få på plass en avtale om 
fred.  
 
Forhandlingene tar ikke innover seg at palesti-
nerne anerkjente Israel for 20 år siden. Et steg 
mot forhandlingsbordet som er lenger enn Is-
rael noen gang har tatt, ved å oppgi 78% av det 
som tidligere var palestinsk. Abbas har en 
umulig oppgave foran seg om han på nytt, i 
denne konteksten må anerkjenne Israel som jø-
disk. Ikke bare vil hans egen legitimitet hos pa-
lestinerne bli lavere enn den allerede er, han vil 
i tillegg gi opp rettighetene til palestinerne som 
bor inne i Israel. 
 
Hvorfor kravet er problematisk 
Det er flere problemer med Netanyahus krav 
om anerkjennelse for den jødiske staten. Vil 
det bety at staten Israel er en stat kun for de 
som er jøder? Definerer seg som jøder? Eller 
en stat med jødisk lovverk? 
 
Kravet viser uansett til en rett forbeholdt en 
udefinert etnisk og religiøs gruppe over hele 
verden til å kreve Israel som sitt hjemsted, som 
om staten Israel ikke allerede eksisterte, og 
som om generasjoner av både jøder og pale-
stinere innad i Israel ikke har blitt født her. Når 
Israel først ønsker å definere hva historien in-
nebærer, vil de også bli utfordret på å aner-
kjenne den palestinske katastrofen, Nabkaen i 
1948 og deres ansvar knyttet til drap og brutale 
forfølgelse av palestinerne? 
 
Hva med ikke-jødenes fremtid i den jødiske 
staten og deres rettigheter som allerede er be-
grenset?  

�

Anna Lund 
Bjørnsen 
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Netanyahu har i en uttalelse tidligere forsikret 
at de israelske araberne fra krigen i 1948, som 
utgjør en femtedel av befolkningen, vil komme 
til å ha fulle sivile rettigheter i Israel selv etter 
en slik anerkjennelse. Alikevel er det vanskelig 
å se hvordan de skal oppfylle dette kravet når 
de allerede diskriminerer og forskjellsbehand-
ler palestinerne med israelsk statsborgerskap, 
selv uten å få anerkjennelse for staten som jød-
isk. Løftet i Israels egen uavhengighetserklæ-
ring om “complete equality of social and politi-
cal rights … irrespective of religion, race or 
sex” er foreløpig langt unna å bli oppfylt. 
 
Israel selv har ikke definert hva en jødisk stat 
faktisk vil innebære, de mislyktes å gjøre dette 
da Knesset var samlet sist. Palestinerne blir 
bedt om å anerkjenne noe Israel selv ikke 
greier å definere hva er. 
 
Det israelse utenriksdepartementet mener at 
begrepet “den jødiske staten“ først og fremst 
referer til nasjonalitet, og forklarer at jøder si-
den antikken har utgjort en nasjon, et folk, og 
en sivilisasjon forankret i deres grunnleggende 
identitet, som jødedommen og det hebraiske 
språket. De avslutter med å forklare at Israel er 
for jødene det samme som Frankrike er for 
franskmenn. 
 
I Norge ser vi på utsagn som “Norge for nord-
menn” som eksluderende og rasistisk. Når skal 
israelerne si ifra til sin regjering at kravet er ra-
sistisk, udemokratisk - og ikke 
minst unødvendig. 
 
Rett til å vende tilbake 
Da kravet ble presentert i freds-
forhandlingene i 2007 ble dette 
avfeid av både den palestinske 
og den amerikanske delegasjo-
nen som et forsøk på å konklu-
dere i spørsmålet om flykt-
ningenes rett til tilbake-
vending. 
  
Palestinerne selv frykter at en 
anerkjennelse av kravet vil 
være en måte å rettferdiggjøre 
en befolkningsoverføring til en 

fremtidig palestinsk stat. De frykter også at 
kravet om beskyttelse for den palestinske mi-
noriteten i Israel kan bety at de må akseptere 
en beskyttelse av det jødiske mindretallet i Pa-
lestina - nemlig de ulovlige bosetterne. 
 
Israels krav om å få anerkjennelse som en jø-
disk stat viser hvordan Israel igjen prøver å 
legge skylden på palestinerne når freds-
forhandlingene ikke når frem. Hvor mange 
ganger må Palestina egentlig anerkjenne Israel 
før ansvaret blir lagt over på Israel om å aner-
kjenne den palestinske staten? 
 
I ubalanse 
Norge er pådriver for en balansert politikk og 
krever at begge parter må ofre for å få. Det blir 
tydeligere og tydeligere at Brendes balanserte 
politikk hverken er balansert eller fører noen 
vei. Det kun er Israel som tjener på en ut-
settelse av fredsforhandlingene - og forven-
tinger om at nye kan skape forandring i situ-
asjonen. Fakta på bakken endres gradvis og Is-
rael fortsetter å bygge bosettinger. Samtidig 
sitter palestinerne igjen med skylda for at 
fredsforhandlingene igjen mislyktes - de god-
tok jo ikke premisset for forhandling-
ene.  Begge parter må bidra til fred, er man-
traet. Derfor håper vi på svar når vi spør Børge 
Brende hva har palestinerne igjen å gi fra seg 
for å oppnå denne freden? � 
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Fortsatt er vi løver 
Palestinske historier om hva 
traumene ikke fikk ødelegge 
 
Til hva slags samtaler kan vi som tera-
peuter invitere de som sliter med kon-
sekvensene av traumatiske hendelser? 
Når disse hendelsene gjentar seg snarere 
enn å være tidsavgrensede? Når effekte-
ne av traumet ikke kan håndteres innen-
for trygge omgivelser? 
 
Hvordan gjenreise håp og en opplevelse av at 
livet kan ha en mening når tortur, vold og un-
dertrykkelse foregår hver eneste dag? I oktober 
2012 arrangerte Treatment and Rehabilitation  

 
Center for Victims of Torture (TRC) og 
Dulwich Centre 1), en internasjonal kongress; 
«Narrative Responses to Trauma» i Ramallah i 
Palestina. Gjennom en rekke workshops pre-
senterte palestinske terapeuter sitt arbeid med 
mennesker som er ofre for alvorlige og gjenta- 
gende traumer.   
 
Tortur i israelske fengsler 
 I 10 år arbeidet Dr. Mahmud Sehwail som 
psykiater ved Bethlehem Mental Hospital. I lø-
pet av disse årene var han på 360 besøk hos pa-
lestinske fanger i israelske fengsler: «Each 
time I entered a prison I said it would be the 
last time. But it never was» (Sehwail 2005).  
 

Torturen fangene fortalte om gjorde dypt inn-
trykk på ham. Det samme gjorde de langvarige 
negative ettervirkninger torturen syntes å ha på 
fangene etter løslatelse. Det eksisterende hjel-
peapparatet var ikke særlig egnet til å hjelpe 
dem. Disse faktorene, sammen med Sehwails 
engasjement for menneskerettigheter, gjorde at 
TRC så dagens lys i 1997. Fortsatt er den en 
uavhengig, ikke-statlig og ideell organisasjon 
som arbeider for å fremme menneskerettigheter 
i Palestina gjennom forsknings- og opplys-
ningsarbeid vedrørende torturofres vanskelige 
livsvilkår. Organisasjonen har i dag status som 
en av de fremste aktørene for fokus på men-
neskerettigheter på Vestbredden og i Gaza.  
 
TRC arbeider for å begrense de traumatiske 
konsekvensene av tortur og politisk motivert 

vold. Ofrene blir tilbudt hjelp 
for sine fysiske og psykiske 
skader. TRC sitt terapeutiske 
arbeid innbefatter også å fri-
gjøre ofrene fra gjen-
gjeldeldesbehovet som tortur 
og vold ofte etterlater. Både 
offeret og dets familie får til-
bud om gratis medisinsk, so-
matisk, psykologisk og psy-
kososial hjelp.  

 
TRC jobber for å bekjempe systematisk tortur 
og vold, samt bistå ofrene i strafferettsforføl-
gelse av overgriperne, noe som svært sjeldent 
fører til tiltale eller erstatning, men som like 
fullt er av stor viktighet for ofrene. Å doku-
mentere overgrepshistoriene, å få nedtegnet at 
overgrepene faktisk har funnet sted, slik at de 
blir stående for ettertiden, har stor betydning 
for offeret, men også for den palestinske kul-
turarven. I tillegg tilstreber TRC å tilby offeret 
et forum hvor de kan få fortelle det de har opp-
levd og hva de har funnet hjelpsomt for å hånd-
tere disse opplevelsene. Slik søker man å opp-
nå en tydelig erkjennelse av overgrepene og 
anerkjennelse av offerets bestrebelser for å res-
pondere på disse.  
 

Denne artikkelen er trykt med tillatelse fra Fontene, med-
lemsbladet for Fellesorganisasjonen. 
Den sto på trykk i nummer 12 2013 og er skrevet av Erling 
Fidjestøl er sosionom med master i familieterapi og syste-
misk praksis. Siden 2002 har han jobbet som familieterapeut 
ved Robust, et lavterskeltilbud for barn og unge samt deres 
foreldre.  Han har fordypet seg innen narrativ terapi og har 
flere års erfaring innen undervisning og veiledning.  
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Okkupasjonens innvirkning på terapeutene 
 Nihaya Abu-Rayyan 2) er en av de palestinske 
terapeutene vi møtte på TRC. Både hun og kol-
legene hennes kunne fortelle om hvordan den 
israelske okkupasjonen grep direkte inn i deres 
egne liv. Hun fortalte at de fleste palestinske 
menn før eller siden havner i fengsel og at tor-
tur vanligvis forekommer i løpet av fengsels-
oppholdet. Nihayas mannlige kolleger var intet 
unntak. Nihayas egen bror satt i fengsel i seks 
år. Hennes onkel i 17 år. Nihaya og kollegene 
drar ofte på hjemmebesøk til torturofrene og 
deres familier. Ikke sjelden stenger israelske 
soldater veier, utfører kontroller eller militære 
operasjoner, noe som fører til kødannelse og 
stillestående trafikk. I følge sjefpsykolog 
Khader Rasras kan det ta mange timer før tera-
peuten endelig kommer fram til familiens 
hjem: «And yet, when we get through, we do 
not speak of how difficult it was to get there, 
we speak of how happy we are to have made it 
and to meet with those we have come to see. 
We have found ways to endure what others 
may find unbearable» (Rasras 2005).  

Ettersom okkupasjonen rammer hele det pales-
tinske folket, oppstår en solidaritet som synes å 
minske det skillet som gjerne oppstår mellom 
hjelper og hjelpetrengende. Terapeutene på 
TRC fortalte at de gjerne fortalte familier om 
hvor de selv er født, hvilken del av Palestina de 
kommer fra, hvilken familie de tilhører osv. 
Dette er en viktig del av å etablere en trygg 
kontakt, samt å fjerne frykt for at de muligens 
er kommet for å innhente informasjon for den 
israelske sikkerhetstjenesten. 
 
Traumer som fortsetter 
60 år med israelsk okkupasjonspolitikk har 
vært kjennetegnet av massearrestasjoner og 
systematisk tortur, en konsekvent bruk av vold, 
overgrep og ydmykende behandling av palesti-
nerne. Rutinemessig og hver eneste dag. Trau-
matiske hendelser blir avløst av stadig nye 
traumatiske hendelser: Barn og voksne opple-
ver gjentagende husransakelser, vilkårlige ar-
restasjoner, hjem som jevnes med jorden, eld-
gamle oliventrær som rykkes opp, konfiskering 
av egen jord og bortvisning, gravide og alvor-

�

HUMAN RIGHTS activists demonstrate an alleged Shin bet interrogation technique known 
as the "Banana’�
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lig syke som stoppes i checkpoints og slik nek-
tes tilgang til livsviktig medisin eller helseper-
sonell (noen ganger med dødelig utfall), tra-
kassering, ydmykelser, trusler, vold, draplisten 
kan gjøres adskillig lengre. De kvalifiserer alle 
til WHOs definisjon av traume: «en belastende 
hendelse eller situasjon (av enten kort eller 
lang varighet) av usedvanlig truende eller kata-
strofal art, som sannsynligvis vil fremkalle 
sterkt ubehag hos de fleste […]» (Verdens Hel-
seorganisasjon 2000). I vesten innebærer be-
grepet «retraumatisering» at personen gjenopp-
lever traumet sitt ved påtrengende minner som 
bryter inn i dagliglivet. For de fleste palestinere 
er det ikke først og fremst minner, men nye 
traumer som bryter inn i dagliglivet. Minnene 
fra tidligere traumer kommer som en tilleggs-
belastning. Mer enn 80 prosent av TRC-
brukerne lider av såkalt «multiple trauma». 
Sagt med Sehwail: “The trauma is not ’past’, it 
is not ’post’, it is continuing” (Sehwail 2005). 
Av denne grunn har TRC funnet det vanskelig 
å anvende den vestlige diagnosen PTSD (Post 
Traumatic Stress Disorder). Ordet «post» anty-
der at traumet er tilbakelagt, et privilegium 
som palestinerne de facto ikke har som okku-
pert. De har derfor utviklet begrepet CTSD 
(Continuing Traumatic Stress Disorder) hvor 
man – i stedet for å betrakte traumet som tilba-
kelagt – forutsetter at nye traumehendelser vil 
finne sted.  
 
Narrativ tilnærming til traumer  
Tatt i betraktning slike krevende arbeidsfor-
hold var det stor spenning knyttet til hva TRC 
finner nyttig i sitt terapeutiske arbeid. TRC har 
i ni år hatt et partnerskap med Dulwich Center 
i Australia. Michael White og flere andre sent-
rale narrative terapeuter 3) har bistått dem i de-
res arbeid, noe som har ført til at narrative 
ideer har fått stor innflytelse på en rekke ansat-
te ved TRC.  
 
Narrative terapeutiske samtaler kjennetegnes 
av noen bestemte holdninger og antakelser som 
her vil bli nærmere beskrevet.  
 
En av antakelsene er at vår identitet blir formet 
av historier som vi forteller om våre liv og våre 
relasjoner. De mest dominerende historiene er 

konstituerende for vår identitet. Vi lever ut dis-
se historiene, og disse historiene lever våre liv. 
Relasjonen mellom oss selv og disse historiene 
er selvforsterkende. Det er derfor langt fra uve-
sentlig hvilke historier som får hvilken plass i 
våre fortellinger om oss selv. Det er ytterst vik-
tig at personen som har opplevd traumet får an-
ledning til å fortelle «traumehistorien» (det 
personen ble utsatt for). Like viktig er det at 
«responshistorien» (det personen forsøkte å 
gjøre for å forhindre/begrense skadene) får 
plass i «fortellingen om det som skjedde».  
 
Michael White bruker begrepet «half memo-
ries» når han beskriver hva mennesker som har 
gjennomlevd traumatiske opplevelser husker 
(White 2006). Ved siden av minner om selve 
traumet, er han opptatt av at det finnes andre 
minner, men at disse har lett for å bli glemt, 
fortrengt, oversett, latterliggjort eller bagatelli-
sert. Minnene om selvet traumet har en tendens 
til å utviske andre aspekter rundt traumehen-
delsen. På TRC har dette aspektet fått stor be-
tydning for hva slags samtaler traumeofrene 
blir invitert inn i. Minner om verdier han/hun 
har stått opp for før og under et fengselsopp-
hold, handlinger man har utført for å ivareta 
seg selv eller andre, klokskap man har dratt 
veksel på m.m., bidrar til å tegne et rikere og 
mer håpefullt bilde av hvem han/hun er.  
 
Vi hører historien om mannen som under et 
langt opphold i isolat en dag fant seg selv i sel-
skap med en kakerlakk som hadde forvillet seg 
inn på den knøttlille cellen hans. Gjennom 
samtalen kommer det frem at han begynte å 
snakke med kakerlakken.  
 
Hva snakket dere om? Hva forteller disse sam-
talene om deg og hva som er viktig for deg? 
Hvordan hadde det seg at du kom på at du 
skulle initiere samtaler med kakerlakken? Hva 
bidro disse samtalene til, tror du? Slike og lik-
nende spørsmål baner vei for at mannen får øye 
på ferdigheter, tro, kunnskap, verdier, og 
drømmer som levde med ham i isolatet. Dette, 
og samtalene med insektet, reduserte ensomhe-
ten hans.  
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Minnene om oppholdet ble dermed rikere og 
avstedkom stolthet over hvem han er, og en 
motgift til minnene som fremkalte skam, sinne, 
depresjon og avmakt.  
 
Vi får høre om mannen som – også han plas-
sert i isolat (vi ble fortalt at palestinere kunne 
sitte dager, uker, måne- der og til og med år i 
isolat og uten tiltale) – hadde tegnet et bilde av 
sin sønn på celleveggen. Ut ifra en slik tilsyne-
latende ubetydelig detalj vokste det fram en 
samtale om hans kreative evner. Han hadde 
helt siden barndommen vært glad i å tegne, og 
hadde blitt fortalt på skolen at han hadde talent. 
Han hadde mottatt diplomer for dette under 
oppveksten. Gjennom å knytte en forbindelse 
mellom denne ferdigheten og hans evne til å 
utholde de uhyrlighetene som han opplevde, 
kunne han se på hendelsene, seg selv, sitt liv 
og fremtid på en mer oppreist måte.  
 
En mann forteller om hvordan han ble kledd 

naken av israelske soldater. «Var du alene eller 
var det andre palestinere der som også ble av-
kledd?»  
 
De hadde vært flere: «Hvilken betydning tror 
du det hadde at dere var flere?» 
Mannen hadde ikke tenkt på i hvilken grad fel-
lesskapet med de andre kunne ha redusert opp-
levelsen av fornedring. Gjennom utforskende 
spørsmål om andre små iakttakelser som han 
kunne komme på dukker det opp en rekke de-
taljer som blir anvendt av terapeuten som inng-
angsporter til anerkjennelse av viktige verdier i 
mannens liv. Han husker at en av medfangene 
hadde ropt til en israelsk soldat: «Når jeg kom-
mer ut skal jeg gjøre det samme med mora di!»  
 
«Hvilke tanker gjorde du deg da du hørte ham 
si dette?» Han svarer: «Selv om jeg hadde fått 
sjansen en gang i fremtiden, så ville jeg ikke 
gjort det samme med verken han eller hans fa-
milie.»  

�

Israel's Channel 2 TV station has released video footage showing Palestinian detainees be-
ing tortured by Israeli troops in the regime's desert prison of Naqab (Negev) back in 2008.�
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«Hvorfor ikke?», spør terapeuten. 
  
 «Fordi det ikke er vår moral – det er ikke slik 
vi oppfører oss!» «Hva er din moral? Hva er 
dine prinsipper? Kan du fortelle meg mer om 
dette?» Gjennom å høre seg selv besvare disse 
spørs- målene blir hans verdier tydeligere iden-
tifisert og ytterligere befestet.  
 
«At du holdt fast i disse verdiene gjennom 
feng- selsoppholdet, hva forteller det om deg?» 
«At du på tross av inhuman behandling holdt 
fast i din egen humanitet, hvordan kunne dette 
være mulig?»  
 
Kritisk blikk på makt  
Narrativ terapi kjennetegnes av en anti-
individualistisk forståelse av, og tilnærming til, 
mennesket og dets psyko-sosiale problemer. 
Dette innebærer et kritisk blikk på makt og 
hvordan makt kommer til uttrykk, hvem som 
besitter den og hvordan den virker på ulike 
mennesker. Å skulle involvere seg i en persons 
problemer uten en kontekstuell og relasjonell 
forståelse av en persons erfaringer, fremsto for 
White som «helt og holdent fullstendig absurd» 
(Madigan, 2011). Sterkt influert av Michel 
Foucault 4) ble han opp- tatt av å se på struktu-
rer og mekanismer som fremmer undertrykkel-
se og hvordan man som terapeut må forholde 
seg også til dette.  
 
Ikke minst i møte med ofre for traumer vil man 
i samtalene knytte personens opplevelser, ut-
trykte verdier m.m. til noe utenfor dem selv 
(andre mennesker, en ideologi, religiøs tro, lit-
teratur, film, dyr, kjæledyr m.m.).  
 
 

 
 

Palestinske fanger i Megiddo prison 

Kan man over hodet tenke seg at et menneske-
lig uttrykk – det være seg en handling, en tan-
ke, en ferdighet, en verdi, en følelse eller lik-
nende – skulle være «nøytral» eller «ikke-
influert» og derfor stamme fra «ingensteds-
hen»? Narrative samtaler kjennetegnes av en 
nysgjerrighet rundt menneskers eksplisitte ut-
sagn og erfaringer og søker å spore historiene 
som ligger bak disse. Traumehendelser har of-
tere en isolerende effekt på offeret enn at de 
bidrar til en opplevelse av å tilhøre et kollektiv. 
I Palestina kommer dette til uttrykk gjennom 
eks-fanger som er redd for å bli stigmatisert 
dersom de beretter om egen sårbarhet ved tor-
tur, plassering på isolat, ydmykelser osv. Sår-
barhet og svakhet harmonerer dårlig med bildet 
av den stolte martyr som utholder alt, som en 
utbredt nasjonal forestilling.  
 
Eks-fanger får høre hva andre eks-fanger sliter 
med av ettervirkninger fra tortur og fangen-
skap. Først når bildet av «den ekte helt» slår 
sprekker, kan eks-fangen begynne å løsrive seg 
fra forventningene man ikke klarer å leve opp 
til. Følelsen av skam og trangen til å isolere seg 
vil ikke lenger være like påtrengende, noe som 
også er viktig for ikke å bli sittende fast i de 
vanskelige opplevelsene. En annen bærende 
antakelse i narrativ terapi er at intet menneske 
er en passiv betrakter til traumer: «No one is a 
passive recipient to trauma. There is always a 
response» (White 2004). Mennesker responde-
rer i møte med voldsomme og rystende hendel-
ser. Disse responsene blir oftest ansett som nyt-
teløse, små initiativ som – slik de husker det – 
viste seg å prelle av i møte med den voldsom-
me overmakten representert ved traumet. Re-
sponser har lett for å bli latterliggjort som me-
ningsløse, tåpelige, ynkelige og fåfengte, og 
følgelig ignorert, gjort irrelevant og glemt. In-
nen en narrativ tilnærming spiller responsene 
en sentral rolle fordi de representerer personens 
verdier, tro, prinsipper, forpliktelser, håp – 
nettopp det som gir oss mennesker en fornem-
melse av retning i livet, en hensikt. En opple-
velse av at vi vet hvem vi er. En mening med 
vårt liv. Traumet kan viske ut dette slik at en 
person mister forbindelsen til det. Personen 
opplever å miste seg selv. White snakker om 
denne tilstanden som «frozen in time» (ibid.). 



�������	
����	����������� ���

�

Livet stopper opp. Det er en form for paralyse. 
En opplevelse av tomhet.  
 
Motgift 
 Responshistoriene er essensielle fordi de tilbyr 
en motgift til denne tilstanden. De påminner 
personen om hvem han/hun er, hvor personen 
kommer fra, hva vedkommende står for og 
hvorfor. Narrativ terapi er gjennom en ikke-
individuell forståelse av menneske og terapi, 
spesielt opptatt av å invitere inn personer som 
kan være vitner og tilhørere til slike samtaler. 
De kan høre, gjenfortelle og derigjennom be-
krefte på nytt det som personen selv synes å ha 
mistet kontakten med, nemlig fornemmelsen av 
seg selv. Som mannen som forteller at han – 
idét han ankom fengselet – av de israelskelske 
fengselsvokterne ble vist en tegning av en løve 
som entrer fengselet gjennom en port. Deretter 
ble han vist nok en tegning; denne gang av en 
hare som ble sluppet ut av den samme porten. 
Budskapet var klart nok: Du er en forandret 
person. Og selv om ydmykelsene og torturen 
bak murene gjorde at han kunne identifisere 
seg med haren på bildet, kunne han fortsatt si: 

«Selv om vi blir utsatt for veldig vanskelige si-
tuasjoner og lidelser … fortsatt er vi løver!»  
 
Det er gjennom en årvåken, tålmodig og tillits-
full utforskning av personens detaljerte minner 
rundt sitt traume, at responsene trer fram. Det 
kan være den lille protesten, bevegelsen, ivare-
takelsen, tanken man holdt fast ved. Disse 
responsene eksisterer i personens erindring 
som usynlige små spirer. De lever under barske 
kår i skyggen av traumet. Å se etter dem, opp-
dage hver spires særtegn, spore dens historie 
og få den fortalt og anerkjent – da kan spirene 
vokse. Det mørket som et traume kan etterlate 
et menneske i, brytes like fullt av én enkelt lys-
strime. Sagt med Leonard Cohen: «Ring the 
bells that still can ring  
 
– Forget your perfect offering - There is a 
crack in everything – That’s how the light gets 
in». Disse ordene – men mest av alt den kraft-
fulle erkjennelsen som ligger til grunn – har 
potensial til å løfte mennesker ut av avmektig-
het og gjenoppdage vår innflytelse på eget og 
andres liv. På en inspirerende måte viste tera-
peutene på TRC, helt konkret, hvordan de i 
samtaler med traumatiserte mennesker makter 
å hjelpe dem til å se en meningsfull vei videre i 
livet på tross av enorme påkjenninger. �  
 
Noter: 
1.  Dulwich Centre i Adelaide ble etablert i 1983 av 

den australske terapeuten Michael White, som reg-

nes som den viktigste drivkraften bak det som i dag 

omtales som narrativ terapi. Senteret er fortsatt ett 

av de viktigste narrative fagmiljøene som videreut-

vikler denne praksisformen, og som tilknytter seg te-

rapeuter fra hele verden.  

2.  Eksemplene i artikkelen er hentet fra et fore-

løpig upublisert intervju som Fidjestøl foretok 

med Abu-Rayyan i Ramallah 9. oktober 2012.  

3.  Stephen Madigan, David Denborough, 

Cheryl White, Angel Yuen, Geir Lundby m.fl.  

4.   Michel Foucault (1926-1984) var en fransk 

filosof og idéhistoriker som blant annet var 

opptatt av sammenhengen mellom kunnskap og 

makt. Han var opptatt av hvordan denne makten 

bidro til en disiplinering av menneskets kropp 

og tanker. 

 

�

�
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Al Quds fyller 25 år!  
Al Quds AS ble etablert som aksjesel-
skap i Oslo den 15.7.1989 og feirer 
dermed 25 årsjubileum i år. Gjennom 
alle disse årene har Al Quds vært en 
viktig aktør både for reiser til Midtøs-
ten og for import, salg og viderefor-
midling av varer fra Midtøsten. 
  
Med et sterkt politisk engasjement og tilhø-
righet til solidaritetsbevegelsen i Norge, er ikke 
Al Quds et vanlig kommersielt selskap. Sel-
skapet har et mål om å øke kunnskapen og for-
ståelsen om Midtøsten-konflikten og palestinsk 
kultur gjennom salg av reiser til Midtøsten, i 
tillegg til å bidra til økt produksjon av pales-
tinske kvalitetsprodukter og import av disse til 
Norge.  
De første butikklokalene lå i Pilestredet, der 
det ble drevet både butikk og reisebyrå. Eld-
bjørg Holte, daglig leder i Al Quds fra 1989 til 

2012, forteller at det er mye å lære om pale-
stinsk og arabisk kultur gjennom varesortimen-
tet til Al Quds. Broderiene i de palestinske fol-
kedraktene forteller livshistorien til kvinnene 
som bærer dem. Palestinsk vareproduksjon vit-
ner ofte om kreativitet og pågangsmot, til tross 
for okkupasjonens hindringer. For eksempel 
tegnes konturene til den mønstrede keramikken 
fra Hebron på fabrikken, slik at den kan males 
hjemme når folk ikke har mulighet til å komme 
seg på jobb på grunn av portforbud. 
 
Holte forteller om enkelte kunder som først har 
kjøpt en vase, og endt opp med å reise til Pa-
lestina.” Mange kunder har blitt inspirert til å 
reise ned og bli engasjerte i solidaritetsbeve-
gelsen gjennom et besøk i butikken.” 
  

 

 
  
Reisevirksomheten til Palestina er spesielt vik-
tig, mener daglig leder Ola Bostadløkken,” Det 
er lite som fremmer Palestina-saken så effek-
tivt som det at folk til å reise dit, opplever un-
dertrykkingen under okkupasjonen, for deretter 
å bidra med solidaritetsarbeid i Palestina.”  
 

 
 
De siste årene har ustabiliteten i Midtøsten og 
Nord-Afrika hatt konsekvenser for Al Quds sin 
omsetning. Styret i Al Quds har jobbet målret-
tet over lengre tid for å sikre at Al Quds vil 
komme styrket ut av jubileumsåret. Al Quds 
ønsker for eksempel å utvikle seg til å bli et 

�
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faglig-politisk reisebyrå med gruppereiser til 
destinasjoner i tillegg til Midtøsten.  
  
” Vi jobber for å øke omsetningen og nå ut til 
flere samarbeidspartnere og kunder. Det er fle-
re som har etterspurt reiser med et politisk og 
faglig fokus til andre destinasjoner, eksempel-
vis i Sør-Europa. En bredere portefølje med 
reiser, inkludert gruppereiser, til flere destina-
sjoner vil gjøre Al Quds mindre sårbare for po-
litisk ustabilitet i Midtøsten.” sier Bostadløk-
ken.  

Al Quds vil fortsette å være det reisebyrået i 
Norge med spesialkompetanse på Midtøsten og 
med sterk tilhørighet til solidaritetsbevegelsen. 
Bostadløkken er optimistisk på Al Quds sin 
framtid, og inviterer nå til tegning av aksjer i 
selskapet.”Al Quds sin virksomhet skal fortset-
te å være en sentral del av solidaritetsarbeidet 
med palestinerne. Vi håper mange vil være 
med å videreutvikle og styrke arbeidet til Al 
Quds. Vi satser så klart på 25 nye år!” � 
 

 
 
 

Bli medeier i Al Quds! 

----- Fyll inn blanketten under, skriv under og 
send per e-post eller post (se nederst)---- 

Minimumstegning er 10 aksjer. 

Jeg/vi tegner ______ aksjer pari kurs 100,- NOK pr. aksje.  

Pengene betales inn på aksjekonto 6012.09.06952. 

Navn: ___________________________________ personnr/org.nr. 
___________________ 

Adresse: _________________________________ 

Postnr/sted: _______________________________ 

E-postadresse: ____________________________ 

Telefonnr: ________________________________ 

DATO OG UNDERSKRIFT: ___________________________________ 

Sendes Al Quds, Boks 9007. 0133 eller pr. e-post til post@alquds.no. 
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Mitt digitale skip er lastet med… 
Jeg er Jehan, mediaviter, aktivist og fri-
hetsforkjemper fra Gazastripen. Gaza 
Digital er et digitalt skip fra Gazastripen 
til verden -  et konsept som skal forsøk å 
bryte den israelske blokaden, fremme 
internasjonale nettverk og styrke den pa-
lestinske selvfølelsen. Dette er min ap-
pell til dere og en presentasjon av et 
prosjekt som jeg håper dere vil dele med 
meg. 

Tekst: Jehan Alfarra. 
Oversatt og revidert av Mee Bolann 
med forfatterens tillatelse. Foto: Jehan 
Alfarra & Magne Hagesæter 
 
Gazastripen har ikke vært langt fra medias sø-
kelys det siste tiåret. Flere dramatiske endring-
er har nådd medias søkelys. Et eksempel er den 
israelske blokaden som ble innført på Gazastri-
pen i 2007. Blokaden har alt hatt flere ”15 mi-
nutes of fame”, men situasjonen og vanskene 
vedvarer for befolkningen der. Blokaden har 
hatt flere alvorlige konsekvenser for vårt dagli-
ge liv. Isolasjonene har gitt svært synlig effekt 
på økonomiske, sosiale, psykologiske og poli-
tiske områder. Blokaden av grenseovergangene 
og restriksjonen på handel har vært det mest 
problematiske for oss og bidratt 
til en økonomisk kollaps. Da den 
drastiske reduksjonen i import og 
eksport inntraff kom arbeidsløs-
het i kjølvannet. Siden har en 
rekke humanitære organisasjoner 
fra det internasjonale samfunnet 
trått til for å gi bistand. En bi-
stand som helt klart har minsket 
den humanitære krisen. Jeg vil li-
kevel mene at bistanden også har 
hatt problematiske virkninger i 
området da den har bidratt til å 
gjøre oss avhengig av ytre hjelp. 
Bistanden har også vært som kald 
balsam på hissige sår og sådan 

demmet opp mismot og vilje til forsøk på å 
bryte fri. Blokaden har vedvart, folket lider – vi 
har så langt ingen synlige løsninger som ivare-
tar vår eksistens. 

Stengingen av grensene har isolert Gazastripen 
og laget en fysisk og sosial stengsel mellom 
oss og omverdenen. Denne isolasjonen har 
minsket muligheten vår til å kommunisere med 
omverdenen, og det synes åpenbart at det er et 
fordreid bilde av virkeligheten som fremmes i 
verden uten vårt samtykke og med et særs be-
grenset rom for at vi kan komme med alterna-
tive eller justerende innspill. Media har to ste-
reotypier som synes klassiske: den ene er at vi 
er terrorister som fortjener sanksjoner, den 
andre er at vi er fattige og under bombing med 
et ekstremt behov for bistand. Når noen fra 
omverdenen først makter å komme frem til 
Gazastripen ser de andre sider ved oss utenfor 
medias snevre innfallsvinkler. Vi er sterke, 
kreative, morsomme. Humor er og latter er en 
av pilarene i palestinsk kultur. En annen pilar 
er gjestfrihet. Og Gazastripen rommer mye 
skjønnhet trass i blokaden, krigene og fattig-
dommen. Verden her er mer kompleks enn det 
media har maktet å vise så langt. 

Blokaden har satt mange begrensninger for oss, 
men vi gir ikke opp. Når handlingsrommet blir 

Jehan og veilederen på Lund�
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redusert finnes det likevel muligheter så sant 
kreativiteten får slippe til. Internett har blitt en 
slik kreativ løsning for oss. Internett er et om-
råde med mange muligheter. Her er det mulig 
med gjensidig kommunikasjon mellom Gaza-
stripen og omverdenen. Dette er en felles platt-
form uten spesifikke grenser. Flere enkeltindi-
vider fra Gazastripen har sett disse mulighetene 
og mestret å finne arbeid via nettet, men majo-
riteten forblir fanget, frustrert, avhengig og be-
grenset av den politiske situasjonen. Det var 
disse observasjonene som var bakteppet for 
ideen om et” digitalt skip”; dette digitale skipet 
har til hensikt å tilby en felles arena som løs-
ning og felles front for samtlige ungdommer og 
andre med digitale talenter. Dette skipet skal gi 
oss mulighet til å ta tilbake definisjonsmakten 
over egne liv og eksistens i tillegg til å skape 
arbeidsmuligheter på Gazastripen. 

Dette er målsetningene for det digitale skipet: 

1. Tilby en oversikt over vellykkede entre-
prenører og fagfolk for å vise kompetanse 
og arbeidslyst til omverden. Det er en 

menneskerett å arbeide, og vi ønsker å tilby 
være digitale tjenester og evner. 

2. Tilby oversikt over Gazastripens nettverk 
av aktivister og bloggere for å synliggjøre 
de skjulte ressursene og det politiske enga-
sjementet.  

3. Gi et innblikk og en guide til Gaza fra oss 
lokale om hvordan Gaza er for oss på or-
dentlig. 

4. Investere i en digital plattform for alle an-
satte med tilgang til datamaskiner, strøm 
og internett siden Gazastripen har lite 
strøm og skiftende nett. 

 

Ide ble til et prosjekt da jeg studerte i Sverige 
ved det svenske instituttet, Lund Universitet. 
På kort tid ble prosjektets form definert. Siden 
har jeg valgt å forankre konseptet i Storbritan-
nia da dette er et sikrere juridisk område som 
kan tilby rammer for lovlig og forsvarlig drift 
for ansatte på Gazastripen og internasjonale 
kunder. Nettsiden vår er alt påstartet og under 
utvikling. Besøk oss på: 
 http://gazadigital.com/� 

 
 

 

�
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Tilbakeblikk – Beit Daras  
Gazastripen huser mange stolte familier 
med lange røtter i Palestina. Al Moqad-
ma er en av de større familiene som ble 
fordrevet fra landsbyen Beit Daras un-
der Al Nakba i 1948. I dag kan du se 
området på Google Maps under navnet 
Beit Ezra. Al Moqadma betyr den første, 
den beste eller starten. Denne teksten 
bygger på at intervju med Yosra, Saeed 
(Yosras ektemann), Ahmad Hanafi 
(Yosras onkel) og Ziad (Yosras yngre 
bror). 

Tekst: Mee Bolann 
Foto: Magne Hagesæter 
 
Beit Daras 
Beit Daras var en enkel by. Folk flest var fatti-
ge. De beste dagene var under innhøstningen 
og bryllup. Dugnadsånden var sterk og uav-
hengig av klasse, og den sosiale samhørigheten 
var sterk i samtlige aldersgrupper. Avlingene 
våre var så store at gårdsplassene bugnet. Vi 
var glad i å feste, danse og synge, og det hend-
te at vi kunne feire et bryllup i syv dager. Det 
var fire større familier i byen: Maqadma, 
Abeed, Baroud og Abu Shamala. Førstnevnte 
og sistnevnte var de største familiene som had-
de hver sine moskeer. I dag er slekten vår på 
over 40 000 mennesker. Familieopphavet vårt 
er gammelt. Vi har kjennskap til slektens histo-
rie i 250 år tilbake i tiden.  
 
Saeeds far 
Alt under det arabiske opprøret (1936-39) ble 
mange palestinske landområder forpaktet til et 
eiendomsmeklerfirma (Jewish National Fund) 
som siden ble en viktig samarbeidspartner for 
den israelske staten. Flere av disse eiendoms-
meklerne ble myrdet av ”Den Svarte Hånden”, 
organisasjonen til Sheikh Izz ad-Din al-
Qassam, som var del av den palestinske mot-
standsbevegelsen. Frem til Al Nakba kjøpte 

min far land rundt landsbyen vår. Min far els-
ket landet. Han dro til Henel Nasser via Egypt. 
Henel var på den tiden overhode i en veldig 
kjent og rik familie i Ramallah-området, og 
Henel eide mye land omkring Beit Daras. 
Nassar-familien åpnet skolen Bir Zeit som si-
den ble universitet. De er en kristen overklasse-
familie som spilte en viktig rolle i motstands-
bevegelsen – noen ganger bra, andre ganger 
forrådte de oss.  
 
Ahmads far  
Min far Hanafi Moqadma (Ziad og Yosras 
Bestefar og bror til Saeeds bestefar) eide mye 
land. Han hadde et stort område han delte med 
brødrene sine. Gården var på hele 80000 m2, 
og mange arbeidere fra flere familier var ansatt 
der. Selv jobbet han aldri der. Min far var han-
delsmann. Han dro på handelsreiser til Jaffa og 
Haifa for å hente varer. Dette var storbyer i 
denne tiden. Få fra landsbyene dro dit. Reisene 
gav Hanafi mange spennende historier. Han ble 
ganske berømt og rik i området. Han pleide å 
gå med tradisjonelle harembukser og stolt 
holdning slik som Bakr (Yosra og Saeeds 
sønn). I den tiden hadde familien også en bil. 
Det var den første bilen i området, og det var 
broren min (Yosra og Ziads far) som eide den. 
  
Hanafi hadde to butikker i Beir Daras: en som 
solgte tekstiler og en kolonial. Det kom flere 
kunder fra landsbyene rundt. Alle brudepar i 
vår kultur må kjøpe inn varer for å starte ett 
nytt liv som ektepar. Dette er et viktig skille fra 
ungdom til voksen kvinne og mann. 
 
Faren min var dessuten kjent for å være raus. 
Han hadde en årlig feiring på Mohammeds 
fødselsdag. Da arrangerte han en stor fest, slak-
tet en ku og tilberedte store mengder kjøtt. Det-
te var dessuten også broren min sin fødselsdag. 
Hele landsbyen i Beit Daras var invitert. Mor 
lagde tradisjonell limonade i et stor trau. Etter 
maten pleide gjestene å prate, tulle med hver-
andre og synge. Det var som en stor festival for 
hele byen på Hanafi-gården. Festen var kjent 
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for nydelig mat og drikke. Dette var ikke en 
fest enhver kunne gjøre, for det var dyrt. Samt-
lige hus i Beit Daras var laget av jord og tinn 
bortsett fra vårt hus som var laget av murstein. 
 
Ziad og Yosras far (Ahmads bror) 
Da vi var barn pratet far mye om landsbyen og 
den store familien vår og om minner. Far var 
eldst og bestefar brydde seg veldig om han. 
Den første gangen far gikk på skolen ble det 
bråk med læreren fordi han bråkte og så ble 
han straffet av læreren. Etterpå gikk bestefar på 
skolen og julte opp læreren, og så gikk ikke far 
på skolen lenger. 16 år gammel dro far til Jeru-
salem. Han ønsket å se verden og skulle lære 
mer om handel. Der lærte han om arbeidernes 
rettigheter. Han kom tilbake til Beit Daras hvor 
han oppsøkte arbeiderne og pratet om rettighe-
tene deres. Målet hans var å organisere arbei-
derne slik som han hadde lært i Jerusalem. 
Mange av arbeiderne jobbet da i de britiske lei-
rene, mens andre jobbet i jordbruket. I 1948 
deltok han i krigen. Under Al Nakba tok han 

kvinner og barn med seg på lastebilen sin og 
fraktet dem til sikkerhet. Han mistet alt under 
Al Nakba, fra da til han døde i 1984 var han of-
te ulykkelig. Han likte ikke å jobbe i kiosken 
som han etablerte med brødrene og våpenhan-
delen hans støttet motstandsbevegelsen, men 
han fikk aldri sin landsby tilbake. 
 
Ahmad om Nakba 
Krigen startet i nord. De første kampene i om-
rådet var ikke i Beit Daras men i en nabolands-
by. Vi hørte at det var flere landsbyer i området 
som ble alliert med israelerne. Vår landsby tok 
del i mostanden på palestinsk side. Byene rundt 
landsbyen var okkupert av israelsk milits. 
Mennene forsøkte å evakuere barn, kvinner og 
gamle til andre landsbyer nærme vår landsby 
men utenfor frontene. I det siste slaget mellom 
israelerne og palestinske bønder kom soldatene 
i bakhold fra øst og omringet byen. Tidligere 
angrep de direkte fra én front. De hadde med 
kanoner, og motstanden vår ble kvelt. Da sla-
get var over kom britene og separerte likene, 

 

Onkel Ahmad med barn fra Maqadma familien�
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de jødiske fra de arabiske slik at de kunne 
gravlegges.  
 
Palestinerne i landsbyene hadde ikke mye 
penger. Kvinnene som hadde smykker eller 
andre verdier solgte dem for å kjøpe våpen til 
mennene sine. Våpen var dyrt så en mann had-
de kanskje en kniv, den andre ingenting annet 
enn jordbruksutstyr. Var du ekstremt heldig 
hadde du et skytevåpen. Far hadde vært kjent i 
området fordi han eide en ”Tommy gun”. De 
palestinske bøndene var modige som tok opp 
kampen mot væpnet soldater. Vi hadde en tid 
allierte fra andre arabiske land (Libanon, Syria, 
Egypt, Jordan og Irak). De skulle hjelpe oss i 
kampen for å beholde landet vårt. Men de var 
få, amatørmessige og dårlige til å samarbeide. 
 
Min far pratet mye om kampene. Folk forsøkte 
å samarbeide med egypterne om våpen, men 
våpnene ankom ikke. I april skjedde massakren 
i Deir Yassin i nærleiken av Jerusalem. Over 
hundre ble drept, og vi hørte at babyer ble skå-
ret fra mors liv – det skremte oss. Mange dro 
fra landsbyen etter dette. Jeg var et barn den 
gang og flyktet med mor til Mashda al Karan 
(en landsby utenfor Beit Daras). Der var vi i 6 
måneder mens vi ventet på far. Etter at den 
egyptiske hæren trakk seg ut, tvang den isra-
elske hæren oss til å flykte og vi måtte gå til 
Gaza til fots. Denne turen tok 3-4 dager. Når vi 
var trøtte måtte vi hvile under trær. Jeg var 
veldig trøtt. Det var ikke noe mat. Vi leitet 
over alt etter mat. Det var sommer og veldig 
varmt. 
 
Saeed’s mor 
Palestinerne ofret mye for å stå imot Al Nakba. 
De betalte med livene sine og gjorde store in-
vesteringer for å forsøke å sikre overlevelsen 
til krigerne. I 1948 var far en av dem som had-
de råd til å kjøpe en pistol. Den kostet 100 
pund. En ku kostet 10 pund på den tiden. Min 
mor solgte klokken sin for å bistå pistolkjøpet; 
hun støttet far og motstanden med det hun 
kunne. Da min mor ble gift i 1940 var medgift 
på hele 80 palestinske pund. En stor medgift i 
den tiden; det indikerer hvor dyrt et skytevåpen 
var.  
 

Yosra om bestefar Hanafi 
Bestefar døde i 1963 i Gaza. Han var da i åtti-
årene. Etter Al Nakba ventet han på å få dra 
tilbake til gården. Hver kveld ba han til Allah 
om at han den neste dagen skulle få vende 
hjem igjen. Han jobbet aldri i Gaza; det var han 
for sørgmodig og gammel til å klare. Til og 
med i dag lengter vi og barna våre til vårt 
hjemland. Israelerne tenker kanskje at de gam-
le skal dø og de unge skal glemme hjemlandet 
sitt, men mine barn er sterke og mine barne-
barn skal bli sterke og huske hjemlandet. Håpet 
og minnene våre får de inn med morsmelken. 
Selv har jeg vært i Beit Daras to ganger sam-
men med onkel Ahmad. Nå er grensene stengt 
så mine sønner har kun sette plassen på inter-
nett. 
 

Saeed om Al Moqadma-slekten 
Vi er stolte over slekten. I dag er vi tusenvis av 
mennesker og det er ingen av dem som samar-
beider med Israel. Ingen av oss ble noen gang 
drept som forrædere eller jult opp fordi lojalite-
ten vår var i tvil. Ingen av oss solgte en cm av 
land. Vi har stadig landskjøter selv om de er 
erklært som ugyldige.  
 
 

 
 

Skjøte 
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En av familiegreinene våre har mer en 20 mar-
tyrer siden intifadaen. Det var ikke bare som 
resultat av bombingene men fordi vi deltok ak-
tivt i motstandskampen. Under kampene og 
motstandsbevegelsen spilte vi en viktig rolle, 
og flere av oss er politisk aktiv i dag. I tillegg 
er det alle slektningene som satt eller sitter i 
fengsel.  
 
Vi har forsøkt å se fremover. Etter 1948 hadde 
vi nesten ingen penger og eiendomspapirene 
våre ble erklært verdiløse. Men vi slåss og 
kjempet videre; ingen av oss var feige. Vi er 
stolte av å opprettholde den palestinske tradi-
sjonen om gjestfrihet og raushet. I vår familie 
ærer vi tradisjonen om at hver mann har ansvar 
for 5 slektsledd av blodsbånd. Ingen sulter, for 
vi holder sammen og passer på hverandre. Vi 

er kjent for å være veldig stae, men det er det 
ingen skam i. 
 
Ziads drømmer 
Slekten vår liker landet, og vi liker trærne. Alle 
her lager små gårder så sant vi får sjansen. Det 
er et nært forhold mellom oss og landet. Etter 
tre generasjoner er vi stadig bønder. Dette lig-
ger i blodet vårt, i genene våre.  
 
Mine brødre og jeg jobbet hardt for å kjøpe 
disse 300 m2 med land. Vi tre brukte tiår på å 
få råd til området etterpå sparte vi til å bygge 
huset. Her bor vi alle sammen. Jeg jobbet 
mange år utenlands før jeg hadde råd til å ven-
de tilbake til Gazastripen. Drømmen er fremde-
les å få vende hjem til Beit Daras.� 

. 
 

 

 
  

Arken går ut 
Veiene ut av Gaza gjennom Israel og Egypt er stengt. 
Nils og Ronny fikk smuglet kunst ut av Gaza til Egypt 
gjennom tunellene, og i april i år var det salgsutstilling i 
Oslo.  Nå er tunellene også stengt. Men sjøveien ut i in-
ternasjonalt farvann burde være åpen?  

 

Gazas Ark skal endelig og veldig snart seile ut fra Gaza, 
lastet med palestinske varer for eksport. Varene består 
av krydderblandinger som dugga og za’atar, maftoul 
(palestinsk couscous), honning, forskjellige daddelpro-
dukter og olivenolje. Oliventrær, frukt- og palmetrær er 
en viktig kilde til mat og inntekter for mange palestins-
ke familier.  

 

Håndverksprodukter: Håndmalte treesker, håndbroderte 
gjenstander og vevde tepper. Blant produsentene er det 
mange kvinnekooperativer som gir arbeid og inntekter 
til medlemmene, og som også driver barnehager. Det er 
også en organisasjon som gir arbeid til døve og andre 
marginaliserte. Teppefabrikken er en av flere virksom-
heter som så vidt holder det gående.  

 

Før blokaden eksporterte man til flere arabiske land. 
Varene er kjøpt og betalt, produsentene har fått betalt. 
Slipper Israel varene ut, eller blir Arken stanset og Ar-
ken og varene beslaglagt?  Kjøpere over hele verden vil 
kreve at Israel utleverer varene. �  

Helga Hvidsten 

�

�� �

�
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Lette på avtrekkeren 
I februar i år leverte Amnesty rapporten 
" Trigger-happy: Israel's use of excessi-
ve force in the West Bank". 
 
Av Berit Johannessen, Medlem av  
Palestinakomiteen i Vest-Agder 
 
Rapporten legger fram beviser som viser et 
rystende israelsk mønster av ulovlige overgrep 
og drap på palestinere. Den begynner med en 
beskrivelse av hvordan den 16 årige Samid 
Awad blir skutt under en demonstrasjon mot 
muren som deler landsbyen Bodrus i to. 
 
Rapporten er på 80 sider, og det dokumenteres 
hvordan israelske styrker påfører palestinere på 
Vestbredden uberettiget skade. De fleste pales-
tinere som er drept på Vestbredden de siste tre 
årene, var ingen fare verken for israelske styr-
ker eller andre. Derfor anklager menneskeret-
tighetsorganisasjonen israelske soldater og po-
litifolk for å være «lette på avtrekkeren» og for 
å utvise «en ufølsom mangel på respekt for 
menneskeliv». 

 

Amnesty har dokumentert at 261 palestinere på 
Vestbredden er skutt med skarp ammunisjon 
og alvorlig såret av israelske styrker de siste tre 
årene, 67 av dem barn. Det var 22 drap på sivi-
le palestinere på Vestbredden bare i fjor, og 14 
av dem fant sted i forbindelse med demonstra-
sjoner. De fleste av ofrene var unge og fire av 
dem var barn. Ytterligere 8500 palestinere, 
blant dem 1500 barn ble skutt og alvorlig såret 
med gummidekkede stålkuler eller tåregass-
granater. 
 
Rapporten beskriver hvordan noen av de drepte 
har vært ofre for målrettede likvidasjoner da 
flere av dem ble skutt i ryggen. Konklusjonen 
er at dette er ensbetydende med krigsforbrytel-
ser. 
 
Philip Luther leder Amnestys virksomhet i 
Midtøsten, og han konkluderer i rapporten at 
det høye antallet sårede er en god påminnelse 
om de ubarmhjertige farer palestinerne på 
Vestbredden daglig er stilt ovenfor. Han retter 
skarp kritikk mot israelske myndigheter og 
mener at viljen til å granske drap og overgrep 
som begås av israelske styrker i de okkuperte 
områdene, nærmest er fraværende og helt luk-
ket for innsyn. Omfanget av israelske soldater 
og politifolks vilkårlige og grove maktbruk er 
økende, systematisk og uten straffeforfølgelse. 
Det ser derfor ut til å være ledd i en bevisst, 
men voldelig politikk. 
 
Amnesty ber USA, EU og resten av verdens-
samfunnet om å innføre våpenblokade mot Is-
rael og stanse alt salg av våpen, ammunisjon 
og militært utstyr til landet. Uten press fra ver-
denssamfunnet kommer ikke situasjonen til å 
endre seg, sier Luther. 
 
Også vi, hver enkelt av oss er del av verdens-
samfunnet, vi må ikke glemme, men engasjere 
oss i denne saken. � 

 

�
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Stå på stand, det er vår! 
Denne våren bestemte Palkom Oslo seg 
for å revitalisere standvirksomheten i 
hovedstaden, med en høyere frekvens 
og en utvidelse av en tidligere noe sne-
ver horisont.  

 

Planen er å stå annenhver lørdag i godt besøkte 
byrom som til nå har sett lite til Palestinaflagg 
og løpesedler. Med et godt antall ivrige aktiv-
ister i vår base, har vi satt opp fire aktivister 
per stand, noe som gjør at ingen forbipasse-
rende blir oversett. 

 

På standen har vi en informasjonsbukk med 
flaggholder, Palestinaflagg og massevis med 
brosjyrer, løpesedler, innmeldingsblanketter 
og buttons. Vårens første stands ble avholdt på 
Carl Berner, Vinderen, Grønland og Sagene. 
Samme dag som standen på Sagene hadde vi 
også to representanter på RUs landsmøte, der 
det ble vervet ti nye medlemmer og solgt buffs 
og buttons.  

 

På hver stand ble det delt ut 100-150 brosjyrer 
som inneholdt informasjon om boikott og ge-
nerell informasjon om Palestina og Palestina-
komiteen. Det oppsto flere gode samtaler fordi 
folk er nysgjerrige og ønsker å diskutere te-
maet. Det er riktignok ikke alle som er like po-
sitive, men dyktige palestinaktivister klarer å 
holde diskusjonene på et saklig nivå. 

 

Vi fortsetter standrunden etter påske utenfor 
Litteraturhuset, på Frogner og på Majorstuen, 
sistnevnte med veldig stor strøm av fotgjenge-
re. I tillegg vil noen osloaktivister stå på stand 
i sine egne hjembyer. En lørdag i juni vil vi stå 
i gåtagata i Flekkefjord, der vi kan regne med 
noe temperatur rundt standen. Men også nye 
øyne som åpnes.  

 

Vi oppfordrer andre til å finne frem standakti-
viten i seg og spre informasjon. Kunnskapen 
blant befolkningen er fortsatt beklagelig lav, så 
det er en viktig oppgave å fortelle om hva som 
skjer i Palestina ��
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Minst 25 sørlendinger støtter  
okkupasjon og andre grusomheter  

Det er uvanlig at nordmenn gjør frivillig 
arbeid for militære baser i andre land. 
Hvorfor er Israel et unntak? Til tross for 
grusomhetene som blir utført på en dag-
lig basis av okkupasjonsmakten Israel. 
 
Åsmund Mjåland (17), Styremedlem 
i Palestinakomiteen i Vest-Agder 
 
Torsdag 13. mars skrev Fædrelandsvennen en ar-
tikkel på nett om at 25 sørlendinger skulle gjøre 
frivillig arbeid for den israelske hæren via organi-
sasjonen Sar-El. Totalt hadde 50 nordmenn meldt 
seg som frivillige, og halvparten var fra Agder. 50 
stykker er ikke så mye med tanke på hvor mange 
nordmenn som kunne meldt seg, men allikevel er 
dette 50 personer for mange – noe som får meg og 
en rekke andre til å hoppe i stolen. 
 

Siden fordrivelsen av palestinerne i 1948 hvor 
omkring 700 000 ble drevet på flukt fra eget land, 
har staten Israel drevet en brutal okkupasjonspoli-
tikk som kjennetegnes av gjentatte brudd på men-
neskerettigheter. Både når det gjelder krigføring, 
ulovlige bosetninger, apartheidmuren og okkupa-
sjonen. Så at disse 25 sørlendingene skal kjempe 
for fred, er neppe noe de oppnår ved frivillig ar-
beid for Israels forsvar. Krf politiker Hans Fr. 
Grøvan sier selv han er begeistret for initiativet. 
Selv lurer jeg på om han hadde vært like positiv 
om nordmenn hadde gjort frivillig arbeid for 
andre okkupasjonsmakter i verden. Dessverre er 
det mange som er blinde for grusomhetene Israel 
står for, og med dette komme en viss dobbeltmo-
ral til syne. En dobbeltmoral som går ut på at de 
samme menneskene som er imot folkemord, ok-
kupasjon og terrorisme, likevel støtter Israel.  
 
Jeg er redd for at ”Israels venner” kan bli litt blin-

�

Skjermbilde fra fvn.no�
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Åsmund Mjåland 

de for grusomhetene Israel utfører. Denne kon-
flikten er for komplisert til å bli sett fra et religiøst 
synspunkt. Mange har knyttet sterke bånd til den 
jødiske stat gjennom sitt religiøse ståsted. Men 
dette kan ikke lenger være noen unnskyldning for 
Israels umoralske politikk og krigføring.  
 
Amnesty International har i motsetning til mange 
andre fått med seg de feilfrie fakta om Israel. 
Amnesty ga i februar ut en rapport som gjorde re-
de for israelske overgrep mot palestinere. Som 
følge av dette valgte Israels støttespillere å hetse 
Amnesty kraftig i sosiale medier, fremfor å se kri-
tisk på eget maktmisbruk. Rapporten ble heller 
ikke tatt på alvor av Israelske myndigheter, noe 
som er synd når staten kaller seg demokratisk. 
Ifølge FN ble det i fjor drept flere palestinere på 
vestbredden enn i 2011 og 2012 til sammen. At 
dette ikke blir tatt på alvor av Israels venner og Is-
raelske myndigheter, er skremmende. Og at nett-
stedet MIFF (Med Israel For Fred) og en rekke 
andre velger å kritisere Amnesty fremfor å finne 
en løsning er å gå i feil retning. Jeg håper disse 25 
sørlendingene er klar over at hæren er med på å 

opprettholde den ulovlige okkupasjonen. Å støtte 
IDF er langt ifra noen løsning og er enda lenger 
vekk fra internasjonalt fredsarbeid. I de 10 bud 
lyder det femte bud slik: ”Du skal ikke slå i hjel.” 
Dette burde gjelde for alle. Også for det israelske 
forsvaret.  
 
Disse 50 frivillige fra Norge er med på å hjelpe 
okkupasjonen til å bryte menneskerettigheter og 
sørger for at okkupasjonsmakten får frigjort res-
surser til nettopp det. Og 
jeg er like bekymret for 
dette som jeg er for at folk 
reiser til Syria for å delta i 
krigen. Og med dette opp-
fordrer jeg disse 50 nord-
mennene og eventuelt 
andre til å være kritiske og 
tenke før man trår til. At 25 
sørlendinger deltar er langt 
ifra noen gladmelding. Det 
er mer en bekymring. � 

  

�
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Kors, krystall og halvmåne 
Hertervig Forlag 

Ola Skuterud er banksjefen som gikk fra 
å tjene penger på krig til å dra ut i felten 
for å hjelpe mennesker i verdens verste 
konfliktområder. 
 
Omtalt av Jan P. Hammervold 
�
Selv sier han at boken først og fremst er ment å 
være en øyenvitneskildring, og ikke et innspill 
i en politisk eller religiøs debatt. Sven Molle-
kleiv skriver i forordet at ”verden blir et litt 
bedre sted takket være folk som Ola og hans 
familie. Dette er deres historie.” 
 
Inspirert av kona Karis innsats 
som hjelpearbeider i Røde Kors, 
fikk han i 1993 etter søknad, til-
bud om et tremåneders engasje-
ment for Røde Kors-komiteen i 
Somalia. Disse tre månedene sat-
te sine tydelige spor, og da han 
etter et par måneder hjemme fikk 
tilbud om en toårs kontrakt som 
stedlig representant for Norges 
Røde Kors i Somalia, takket han 
ja etter grundige drøftelser med 
familien. Han var tross alt over 
femti år og hadde nær tjuefem år 
bak seg i samme banken. 
 
Men Skuterud var nå bitt av ba-
sillen, og det ene året etter det 
andre gikk som Røde Kors-leder 
i Somalia. Kari gjorde samtidig 
tjeneste i andre verdenshjørner. 
Likevel klarte de å opprettholde 
et lykkelig familieliv. 
 
Men i 1998 gikk det galt. Ola og 
ni kolleger ble kidnappet og satt 
fanget under kummerlige forhold 
i ni døgn i den utbombede ho-
vedstaden Mogadishu. Under 
fangenskapet kranglet flere kla-

ner om eiendomsretten til fangene, og Ola og 
de andre måtte flere ganger overhøre diskusjo-
ner om hvorvidt ikke flere av dem burde drepes 
for å få fart i forhandlingene om løsepenger. 
Mirakuløst, og mot alle odds slapp de fri. 
 
Denne delen av boka er spennende lesning! 
Selv om det er lagt inn mye fakta og mange 
navn, har leseren hele tida full oversikt over 
hendelsene. Men det som likevel er mest im-
ponerende, er Olas kunnskaper om somalisk 
mentalitet og klankultur. Dette viser nødven-
digheten av å ha kunnskapsrike og velorienter-
te plassledere for de internasjonale organisa-

�
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sjonene. En grell kontrast til dette er den ame-
rikanske admiralen Jonathan Howes interven-
sjon i august 1993 som førte til at amerikaner-
ne allerede etter et par måneder måtte luske ut 
med halen mellom beina. Tabbekvota var 
enorm. 
 
Nå var tida kommet for sceneskifte: Israel/ Pa-
lestinakonflikten skulle bli arbeidsområdet i de 
neste seks årene, nå sammen med Kari. Ola 
skriver selv i innledningen:” Først de siste 20 

årene har man kunne diskutere palestinernes 

rettigheter uten å bli satt i en venstreradikal 

bås. Jeg er selv forankret i den kristne tro og 

verdier. Min politiske oppfatning går ikke i den 

marxistiske retningen, som lenge ble forbundet 

med palestinernes motstandskamp og deres 

sympatisører i andre land.” 

 

De reiste begge to til Jerusalem med en klar 
pro-israelsk holdning. På forhånd var de sterkt 
irritert over at NRK ikke kunne bruke bedre og 
mer nøytrale journalister enn Odd Karsten 
Tveit og Fritz Nilsen til å rapportere sannferdig 
fra området. Men etter kort tid måtte holdning-
ene revurderes: motsetningene mellom barn-
domslære og sterke forhåndsoppfatninger, mot 
det han daglig observerte, ble både opprørende 
og vanskelig å akseptere. Snart måtte han er-
kjenne at det som ble referert fra de nevnte 
NRK-reporterne var både balanserte og forsik-
tige beskrivelser av situasjonen. 
 
Sterkest inntrykk gjorde nok episodene hvor is-
raelske soldater direkte motarbeidet Røde Kors, 

og at ambulansene til stadighet ble angrepet og 
ødelagt av militære styrker. Hjelpemannskaper 
ble trakassert, arrestert og drept, Røde Kors var 
ute av stand til å utføre sine plikter i henhold til 
Genevekonvensjonene. Kontrasten til Somalia 
der ambulansene kunne ferdes fritt mellom 
stridende parter var enorm. Uttalelsen hans om 
at Somalia og Israel på mange måter represen-
terer ytterpunktene når det gjelder menneske-
rettigheter og respekt for liv, har vakt oppsikt. 
Han mener de ikke møter samme grad av re-
spekt for humanitære operasjoner og nasjonale 
og internasjonale hjelpeorganisasjoner i disse 
to landene. 
 
Men det Ola Skuterud beskriver bedre enn no-
en annen, er hvordan det palestinske folket blir 
ydmyket og fornedret. De mange eksemplene 
hans gjør at du knapt kan tro at det er mulig for 
et folk som kaller seg sivilisert og demokratisk 
å utføre slike ugjerninger. Hans kapittel 
om ”Den andre intifadaen” er rett og slett glim-
rende krigshistorie. 
 
Ola Skuterud er den første utenlandske hjelpe-
arbeideren som er tildelt Palestina Røde Halv-
månes høyeste utmerkelse. 
 
Det hører også med til historien at NRK-
reporterne Tomm Kristiansen, Odd Karsten 
Tveit og Lars Sigurd Sunnanå har gitt boka 
glimrende omtale. � 
 
  

Nå kan vi også tilby T-skjorter med Gazas Ark-logo! 
�

Bli med å profilere prosjektet ved å bære T-
skjorta! 
Kampanjepris kr 150,- inkludert porto. Sett 
beløpet inn på konto: 1503 18 33598 og skriv 
navn, e-postadresse og størrelse i kommen-
tarfeltet. 
Skjorta finnes i størrelse S, M, L, XL, XXL, 
3XL (grønn). 
�
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Fadderordningen i Libanon - rapport 
 

Jeg oppholdt meg 8 dager i Libanon i 
perioden 26.03. t.o.m. 03.04.2014. 
Hensikten med reisa var å besøke Beit 
Atfal Assomoud (BAS)og få informasjon 
om hvordan den nye ordningen med 
«representativt fadderskap» er organisert 
og resultater av dette i de to leirene 
Shatilla og Burj El Shemali. I tillegg 
skulle jeg så langt mulig få informasjon 
om situasjonen til de individuelle 
fadderbarna. Følgende rapport er 
grunnlagt på egne observasjoner og 
informasjon under besøket og en rapport 
for 2013 laget av BAS. 
 
Av koordinator Grethe Thunold 
 
De siste 3 årene har også BAS sitt arbeid blitt 
påvirka av stadig økende antall flyktninger fra 
Syria. Det er nå ca. 1 mill registrerte flyk-
tninger i Libanon. Svært mange av flyktning-
ene, særlig palestinere fra Syria, men også 
syrere, slår seg ned i de eksisterende leirene. 
Dette har gitt svært store utfordringer for BAS 
ettersom de fleste flyktningene ikke har midler 
til livets opphold og trenger husly. BAS gir 
tilbud i barnehager og andre aktiviteter også til 
de hardest ramma av disse flyktningene, noe 
som legger større press på både økonomi og 
sosialarbeidernes arbeidsdag. Situasjonen for 
BAS i leirene har ført til at rapporteringer 
derfra har vært færre i 2013, noe som 
Palestinakomiteen har stor forståelse for. Det 
har også vært skifte av koordinator som først i 
mars 2014 gjennomførte besøk for å gjøre seg 
mer kjent med arbeidet. 
 
Muligheten for jobb og inntekt er svært be-
grenset for palestinerne i leirene, hovedsakelig 
fordi palestinere ikke gis grunnleggende sivile 
rettigheter i Libanon som bl.a. fører til 
utestengelse fra de fleste jobber. Ungdom i 
leirene opplever frustrasjon spesielt i forhold til 
fremtidsutsiktene med manglende jobbmulig-
heter og redusert bevegelsesmulighet. Håpet 

om bedre muligheter i framtida føles stadig 
mindre for den oppvoksende slekt. Folk lider 
under stadig økende økonomiske og psyko-
sosiale problemer, noe som fører til helse-
problemer og underernæring. En del sykdom-
mer, som f.eks. HIV/Aids samt stoffproblemer 
er økende. Alle disse forholdene har ført til 
økning i konfliktnivået og en del vold i 
hjemmene.    
 
Fadderordningen hadde pr. 01.01.14 165 spon-
sorer – 6 av dem er individuelle faddere etter 
den gamle ordningen. 
 
Individuelle fadderbarn 
Det er igjen 6 barn som har individuelle fad-
dere i Norge. Disse barna bor henholdsvis i 
Nahr El Bared i Tripoli (2 barn), i Burj El 
Shamali i Tyr (1 barn), i Ain El Helweh i Saida 
(1 barn), i Mar Elias i Beirut (1 barn) og i Burj 
El Barajneh i Beirut (1 barn). Barna blir fulgt 
opp til de er 18 år gamle eller til de eventuelt 
går ut i jobb før fylte 18 år. Når barna ikke 
lenger er inne i BAS sine registre, får de norske 
fadderne beskjed om dette og kan velge om de 
vil fortsette støtten til den representative fadde-
rordningen. 
 
Sponsorene får brev direkte fra barna som 
oppfordres til å sende brev ved ulike høytider 
som morsdag, jul, ramadan m.m. Antall brev 
kan variere fra barn til barn. Brevene sendes 
gjennom BAS og koordinator i Norge. BAS vil 
at sponsorene skal sende brev gjennom dem/ 
koordinator og ikke direkte til barna. Under 
min reise fikk jeg dessverre ikke møtt disse 
barna, kun to barn kom fra de leirene jeg be-
søkte, og de var ikke tilstede under mitt besøk. 
 
Representativt fadderskap 
Palestinakomiteen i Norge har valgt ut Burj El 
Shemali og Shatilla som leirene som støttes. 
 
BAS driver tilsammen 10 sosial/kulturelle 
sentra i ulike flyktningeleire. Family Happiness 
Project er hovedelementet for ivaretaking av 
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familier med spesielle behov. Støtten fra alle 
sponsorer gir grunnlag for ivaretakelse og 
oppfølging av barna. Målsetningen med 
aktivitene er å forbedre den sosio-økonomiske 
situasjonen til sponsorfamiliene, gi barn og 
ungdom yrkesmessige muligheter ved støtte til 
gjennomføring av skolegang og yrkesopp-
læring samt å bevare den palestinske identite-
ten og kulturarven. 
 
Prosjektet sikrer at disse barn blir sponset og 
mottar månedlig økonomisk hjelp på 
30$ fordelt slik på 20$ til barnet, 5$ som 
sponsing av lønna til sosialarbeideren og 
5$ som bidrag for aktivitetene barna deltar på. 
 
Sponsede familier følges opp av sosial-
arbeiderne som har som mål for sitt arbeid å 
forbedre barnas mulighet for utdanning og 
deres sosiale og psykologiske situasjon. Hver 
sosialarbeider er ansvarlig for et visst antall 
familier som inkluderer regelmessige hjemme-

besøk og veiledning av den enkelte for å under-
støtte selvstendighet. 
 
Besøk i Shatilla og Burj El Shemali 
Begge leirene har fått en stor økning av 
innbyggere p.g.a. flyktningestrømmen fra Syria. 
Etterspørselen av boliger har bl.a. ført til økte 
husleier, noen må betale opp til 250-300$ for 
oftest svært kummerlige leiligheter Økt 
trangboddhet, arbeidsløshet og økonomiske 
problemer fører til forverring av de sosiale og 
psykologiske problemene.  Elektrisitet og vann 
koster 20-30$/mnd. Strøm er bare tilgjengelig 
ca. 6 t pr. Dag. Sentrene har eget aggregat. I 
Shatilla er vannet blandet med sjøvann slik at 
familiene må kjøpe dyrt drikkevann. 
 
Burj El Shemali 
BAS ga i 2013 støtte til 71 familier/176 barn, i 
tillegg 10 palestinske familier fra Syria. 
 
Som tidligere rapportert har Burj El Shemali i 

�

Mor og datter Jas sammen 
med sosialarbeider fra BAS 
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tillegg til de aktiviteter som barnehager, 
leksehjelp, musikk- og dansegrupper, yrkes-
opplæring m.m., satset på å utvide tilbudet til 
ungdom i leiren med bl.a. med en «Civil 
Defence Group», speider- og musikkgrupper.   
Målet er å inkludere ungdommer som har drop-
pet ut av skolen, er arbeidsløs, mange inn-
blandet i destruktive handlinger og bruk av 
rusmidler. Programmet som involverer både 
jenter og gutter, inneholder musikkgruppe, 
speideraktiviteter, frivillig arbeid, opplæring i 
førstehjelp, kulturelle aktiviteter, noe som har 
som mål å øke ungdommens lederegenskaper 
og ansvarlighet overfor nærmiljøet. Prosjektet 
involverer sosialarbeidere, psykologer og 
aktivitetsledere. 
 
Det rapporteres fra 2013 stor aktivitet med 
tilsammen 85 deltakere i alderen 6-20 år i ulike 
musikkgrupper, i speidergruppene er det 342 
medlemmer. Civil defence group består av 12 
ungdommer i alderen 14-23 år. Det er mål-
setting om å involvere flere i denne gruppen. 
Det har vært opplæring i førstehjelp, brann-
slukking og det gis også transporthjelp til folk 
for eksempel til sykehus og lege. Det er opp-
nevnt ledere for alle gruppene noe som utvikler 
ungdommenes lederegenskaper. Ungdommene 
deltar på mange ulike arrangementer, festivaler 
både lokalt og utenfor leiren, og det arrangeres 
diverse utflukter. 
 
I tillegg til disse aktivi-
tetene støtter BAS de ulike 
aktivitetene som beskrevet 
nedenfor under Shatilla. 
 
Shatilla 
BAS ga i 2013 støtte til 61 
familier /116 barn, i tillegg 
3 palestinske familier fra 
Syria. 
 
Barnehager gir tilbud til 
barn i alderen 3-6 år. Det 
legges vekt på lek, språklig 
utvikling inkl. engelsk, 
sang, tegning, maling og 
forming. Det serveres ett 
måltid for dagen. 50% av 

barna lider av underernæring. Uterom for lek er 
svært begrenset, men barna blir noen ganger 
tatt med på turer utenfor leirene, noe som den 
siste tida har blitt begrensa av den ustabile 
politiske situasjonen. Det er egen gruppe for 
syriske flyktninger. 
 
Skolebarn: Det blir gitt tilbud etter skoletid i 
alderen 6-13 år som leksehjelp og andre 
aktiviteter som dansing, musikk, tegning, 
håndarbeid, drama, og sport. Sentrene holder 
også åpent fredager og søndager for at barna 
kan delta i aktiviteter. 
 
Yrkesopplæring: En del elever går ikke på 
videregående skole eller dropper ut av skolen. 
De får tilbud om yrkesopplæring, jenter i 
broderi, guttene innenfor husbygging, og både 
gutter og jenter får opplæring i frisøryrket. 
Ungdommen får også støtte for å kunne ta 
yrkesopplæring ved institusjoner som er åpen 
for palestinere, bl.a. ved Norsk Folkehjelps 
skole. Noen få hjelpes også til universitets-
utdanning, en mulighet som er svært begrenset 
for palestinere i Libanon. 
 
Andre aktiviteter: Diverse kulturelle grupper, 
dans, musikkgrupper, teater, tegning, dataopp-
læring, folkloregrupper, ungdomsklubber, 
sommerleirer, deltakelse på ulike markerings-
dager/høytider. 

�

Dansegrupper fra Beit Atfal 
som opptrer på Land Day 
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Sosialarbeiderne spiller en stor rolle for for-
eldrene i familiene som får støtte med regel-
messige hjemmebesøk og veiledning i hvordan 
oppmuntre barna til å delta på aktivitetene, 
samt råd og veiledning i familiære forhold. 
 
Helse - UNWRA gir helsehjelp til de pale-
stinske flyktningene. Ved sentrene er det tilbud 
om legehjelp og kvinnelige gynekologer 2 
g/uka, lege for menn 1g/uka. 
 
BAS henviser barn og unge med spesielle 
psykiske/mentale problemer/lidelser til et 
Family Guidance Center som finnes både i 
tilknytning til Shatilla og Burj El Shemali. Der 
gis utredning og behandling av leger, psyki-
atere, psykoterapeuter og sosialarbeidere. 
 
Reproductive health program har som mål å 
forbedre den fysiske, psykiske og mentale 
helse for ungdom. Det gis bl.a. veiledning om 
forebygging av kjønnssykdommer, familie-
planlegging, kvinnenes situasjon i.f.t. tidlig 
ekteskap m.m. 
 
Tannlege: Det gis gratis oppfølging til alle 
barnehagebarn og sponsorfamiliene minst 1 
g/årlig. Opplæring i tannhygiene. Utenom 
skoletid kan andre benytte tannlegen for en 
billig penge. 
 
Representative familier 
Jeg besøkte to familier i Shatilla og to i Burj El 
Shemali som fungerer som eksempler for det 
arbeidet som BAS utfører. Jeg velger å ta med 
en fra hver flyktningeleir i denne rapporten: 
 
Shatilla: 
Familien til Mohammad og Fatima Jad der 
både far og mor er syke. Far kan i perioder 
jobbe to dager/uka og har behov for 100$/mnd 
for medisiner, mor jobber noe som ren-
gjøringshjelp på skoler. Guttene Abdullah 8 år, 
Ahmad 10 år, Hamza 13 år, og jenta Jamileh 15 
år har alle sykdommer/helseproblemer. Fami-
lien bodde inntil for tre år siden i en liten, fuk-
tig, mørk leilighet uten vindu og som kostet 
200$/mnd. BAS ga støtte til en oppusset 
leilighet i 6 etasje som har atskillig bedre stan-
dard og i tillegg har vindu og en liten veranda. 

Det er også gitt støtte til kjøleskap og rekkverk 
i trappene. Familien betaler ingen husleie her. 
 
Familien og de 4 barna får støtte gjennom 
Family Happiness Project og deltar også i 
aktivitetene.   
 
Jamileh spiller fløyte og er med i Dabkeh 
dansegruppe. Hamza spiller trommer. 
 
Bilde fra gammel og ny leilighet, mor og 
Jamileh, de andre barna var på skolen. Bildet 
fra den gamle leiligheten der det nå bor syrere 
som betaler kr 250$ for leiligheten. 
 
Burj El Shemali 
Mor Meriam er alene med 5 barn, to av dem 
bor fortsatt hjemme, en gutt Hussein snart 17 år, 
og jente Samah 15 år. Mor har helseproblemer 
og jobber kun noe om sommeren i en 
restaurant. Hussein har droppet ut av skolen og 
arbeider på et verksted. Var tidligere med på 
aktiviteter i BAS, men ikke nå lenger. Samah 
går på skolen, og er med i musikkgruppe 
(spiller trompet) og andre aktiviteter. De får 
månedlig økonomisk støtte fra BAS. 
 
De bor i et lite mørkt hus, sparsommelig 
møblert og med blikktak som det regner 
gjennom. Det er behov for reparasjoner av 
huset, noe som de spør BAS om å dekke. 
(Bilde av Meriam og Samah inne i huset). 
 
Rapportering 
Det rapporteres 4 g årlig i medlemsbladet Fritt 
Palestina. Denne siste rapporten er sendt spon-
sorene på e-post. Alle som ikke tidligere har 
oppgitt e-post, kan sende denne til Grete 
Thunold, e-post grthun@online.no 
 
Dersom andre lesere av medlemsbladet ønsker 
å være med å støtte solidaritetsprosjektet for 
palestinske barn i leirene i Libanon, kan dere ta 
kontakt på min e-postadresse. Du betaler inn kr 
200 i måneden og vil da bidra til at barn i Burj 
el Shemali og Shatilla får en bedre hverdag og 
blir bedre utrustet til å møte utfordringer i 
framtida. � 
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Fra vondt til verre i Gaza
Militærregimet til al-Sisi i Egypt har 
knust rekken av hus nærmest grensen 
mot Gaza ved byen Rafah, ødelagt tun-
nelene og stengt grenseovergangen. 
Følgene er katastrofale for innbyggerne 
i Gaza, de mangler drivstoff til kraftver-
ket som ikke lenger er i drift, det samme 
med kloakkrenseanleggene.  
 
Av Jan P. Hammervold, Ship to Gaza Norway 
 
Nylig fløt tusenvis av m3 kloakk rundt i gatene i 
Gaza og Khan Younis etter en vinterstorm, hver 
dag renner 90.000 m3 kloakk urenset ut i havet. 
Kloakk forurenser drikkevannet, og FN-rapporten 
fra 2012 «Gaza in 2020. A liveable place?» kon-
kluderer med at i 2016 vil alt drikkevann være 
ødelagt, og i 2020 vil Gazastripen være totalt 
ubeboelig. 
 
Hva kloakken gjør med fiskeriene er lett å skjøn-
ne, samtidig med at israelsk marine driver klapp-
jakt på palestinske fiskere innenfor territorial-
grenser Israel selv har fastsatt, og krympet på 
tvers av internasjonale avtaler (Osloavtalen og se-
nere Bertiniavtalen). Fra 1. september 2009 til 
31.august 2012 har to fiskere blitt skutt og drept, 
24 er såret og 147 er tatt til fange. 45 større båter 
er beslaglagt og ødelagt, 113 andre er sterkt ska-

det. Ukentlig meldes det om nye overgrep mot 
fiskere. 35.000 mennesker har mistet sitt levebrød. 
 
Tilgangen på nødvendige medisiner er stoppet 
opp, og Verdens Helseorganisasjon WHO melder 
om en «humanitær helsekrise.» Mangelen på me-
disiner har ført til at mange alvorlig syke må søke 
om behandling utenlands. Torsdag 13. mars i år 
døde treåringen Ahmad Ammar Abu Nahl på 
grensa ved Rafah fordi den var stengt og vaktene 
nektet å slippe ham igjennom. Over halvparten av 
alle barn har utviklet anemi, og over 10% har 
nedsatt vekst på grunn av underernæring. (Redd 
barnas rapport fra 2012 «Gaza’s Children: Falling 
behind»)  
 
Fra sept til des i 2006 passerte 2673 lastebiler 
med eksportvarer grensa mot Israel. I samme pe-
rioden i 2013 var dette redusert til 80 lastebillass, 
en nedgang på 97 %. Samtidig har importen ved 
den samme grensa blitt redusert med 41%. Næ-
ringslivet i Gaza er iferd med å kollapse, av en 
befolkning på 1.8 mill. er 97.700 offentlig lønnet 
og bare 95.500 er lønnsmottakere i private bedrif-
ter. (Palestinian Central Bureau of Statistics) En 
gigantisk arbeidsledighet uten sidestykke i Europa. 
 
Etter at palestinerne i Gaza ble utestengt fra dag-
pendling til Israel for å jobbe, har nær 80 % av 
befolkningen vært avhengige av hjelpesendinger 
(food aid) fra FN-organisasjonen UNRWA. Det 

israelske nyhetsbyrået Haaretz 
meldte 18. desember 2013 at i 
2014 ville antall hjelpetreng-
ende øke med ca. 200.000 per-
soner. Samtidig meldte UN-
RWA fra om pengemangel, og 
at budsjettet for 2014 ville bli 
redusert med 65 mill. dollar. 
UNRWA måtte deretter melde 
fra til 34.258 familier om end-
ret status, med redusert eller 
totalt bortfall av støtte.� 
 
�
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FØLG MED!  

Gazas Ark må ikke bli stoppet! 
Når dette skrives, er arbeidet med om-
bygging og teknisk utrustning av Gazas 
Ark på det nærmeste fullført. Når dette 
leses, antar jeg at båten er teknisk klar 
til levering.  
 

Av Torstein Dale, leder Ship to Gaza  
 
Det som da gjenstår, er innlasting av de varene 
som folk rundt omkring i verden har kjøpt, 
samt bunkers, ferskvann og andre forsyninger 
som trengs til selve driften. De siste avgjørel-
sene om bemanning av båten vil sannsynligvis 
også måtte skje nokså tett innpå seilingsdatoen. 
 
Det betyr at vi er kommet over i den siste fasen 
der det viktigste blir arbeidet med å spre den poli-
tiske betydningen av dette prosjektet, og med å få 
så mange som mulig over hele verden til å følge 
med: Hvordan går det med Gazas Ark? 
 

 
 

En av tunnellene. Foto: Magne Hagesæter 
 

Det har vært nødvendig å håndtere store ut-
fordringer under det praktiske arbeidet med 
selve ombyggingen. Israels vedvarende kveler-
tak på Gaza gjør at alt blir vanskelig, og Egypts 
stenging av tunnelene har gjort det enda mye 
vanskeligere. Sånn sett er det en meget impo-
nerende prestasjon at arbeidet har gått så bra 
teknisk sett, og at forsinkelsene ikke har vært 
større. 
 
Men de aller største utfordringene er de som 
selve utseilingen fra Gaza vil by på. Hva vil Is-

rael og Israels samarbeidspartnere gjøre for å 
hindre at denne båten skal kunne gå ut fra kai? 
Vil de stoppe den når den er kommet ut fra 
land? Hvor og hvordan vil de i så fall prøve å 
gjøre det?  
 
Det vi kan stille opp med da, er en mest mulig 
våken og engasjert opinion rundt om i verden. 
Vårt hovedmål er å bryte Israels blokade av 
eksport og skipsfart ut fra Gaza. Det vi i alle 
fall må klare å oppnå, er å gjøre folk over hele 
verden kjent med at det faktisk foregår en slik 
blokade. Israel har ikke «bare» tatt kvelertak på 
import av viktige varer, noe som de prøver å 
begrunne med sikkerhetspolitiske argumenter. 
Israel holder et kvelertak på Gaza-befolk-
ningens mulighet til å brødfø seg selv gjennom 
sitt eget arbeid, deres mulighet til fiske, til 
landbruk og til fredelig og konstruktiv produk-
sjon og utførsel av varer til omverdenen.  
 
Hva i all verden er farlig for Israel ved at det 
går en lastebåt med palestinske varer ut fra Ga-
za? Som svenske Dror Feiler - selv israelskfødt 
jøde – sa så treffende: De har urettmessig be-
skyldt oss for å ha våpen og militærstrategiske 
varer i lasten da vi prøvde å seile inn til Gaza. 
Men nå skal vi ta med oss varer UT fra Gaza. 
Fortsatt har vi ingen skumle varer i lasten, men 
det verste de kan beskylde oss for nå, ville jo 
da være at vi bringer våpen og militærstrate-
giske varer bort fra Gaza. Det burde de jo i så 
fall bare være glade for! 
 
Vi selger fortsatt aksjer i båten, for prosjektet 
trenger fortsatt penger selv om det aller meste 
av finansieringen er på plass takket være stor 
giverglede fra massevis av mennesker og orga-
nisasjoner.  
 
Men det aller viktigste budskapet nå er: FØLG 
MED! Sørg for at så mange som mulig vet hva 
som skjer med Gazas Ark! Vær forberedt på å 
aksjonere! �     
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Motstand bak muren 

Det finnes israelvennlige krefter som 
aldri får nok av å synonymisere kritikk 
av staten Israel og antisemittisme. Men 
det finnes også mennesker som avkref-
ter denne etniske blokkinndelingen - kun 
i kraft av sin eksistens. 
 
Av Erik Johan Egenes, student Arbeiderbe-

vegelsens folkehøgskole Ringsaker 

 

Da lærerne og elevene på Arbeiderbevegelsens 
folkehøgskole i Ringsaker bes om å sette seg i 
en hestesko og delta på lik linje i ei dialog-
gruppe, er det kanskje vanskelig å forestille seg 
en israelsk militær som ordstyrer. Men der sit-
ter han: jøden og israeleren Yonatan Shapira, 
tidligere helikopterpilot i Israeli Defence For-
ces (IDF). Tidligere, fordi hans virke som kri-
tiker av den israelske aggresjonen både internt 
i militæret og siden som aktivist i Combatants 
for Peace og boikottbevegelsen i Israel har fått 
ham stemplet som ”forræder” og ”antisemitt”. 
 
Hvem er terroristene? 
Yonatans far var oberst i det israelske flyvåpe-
net, men han forteller samtidig at IDF betraktes 
av mange israelere som en familie i seg selv. 
Kameratskapet er sterkt og soldatene forenes i 
ønsket om å forsvare Israel og dets idealer mot 
det de ser på en farlig, nærliggende trussel. 
Skoleverket preker nemlig om palestinerne 
som stort sett bestående av terrorister som øns-
ker å ødelegge Israel og den jødiske befolk-
ningen.  
 
- Det er lett å innta en forsvarsposisjon når 
fienden blir dehumanisert. Jeg snakket en gang 
med en soldat på toget uten å avsløre at jeg var 
aktivist. Han fortalte at når de skulle bryte seg 
inn i palestinske boliger med mål om å arreste-
re menn eller barn – noe som gjøres for de 
minste ting - så ble de fortalt at de måtte 
glemme at det var mennesker de hadde med å 
gjøre, mennesker som deres egne fedre og søn-
ner. De skulle umenneskeliggjøres og behand-

les som terrorister, hevder Yonatan. Det frister 
å spørre seg selv om hvem som er terroristene. 
 
Demokrati – for noen 
- På skolen lærer man mye om liberale idealer 
som likhet og frihet, men man hører også at det 
er vi israelere som er ofrene. Vi lærer at de 
arabiske landene rundt oss er fiendtligstilte og 
at de fleste palestinerne er terrorister som vil 
ødelegge Israel og undertrykke den jødiske be-
folkningen. Summen av denne lærdommen vi-
ser seg i det israelske samfunnet slik det fram-
står nå: et fritt samfunn, men bare for noen. Is-
rael er et apartheid, konstaterer han. 
 
Selv om han som jødisk borger av staten Israel 
har ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, påpe-
ker han at det råder mye selvsensur i blant an-
net israelske medier, hvilket gjør det vanskelig 
å yte skikkelig motstand mot apartheidstyret og 
okkupasjonen av de palestinske områdene. Det 
er ofte i samtale med andre at paradoksene i re-
torikken som israelske myndigheter bruker, 
kommer fram. 
 

- Det er mye fraværende i logikken til israelske 
myndigheter. For eksempel så sa statsminister i 
Israel, Benjamin Netanyahu, under en tale på 
 

 
Erik Johan Egenes 
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en konferanse i Jerusalem i februar at BDS-
bevegelsen er den moderne utgaven av antise-
mittisme. Det han glemmer er at å trekke anti-
semittismekortet i disse situasjonene i seg selv 
er antisemittisk; det impliserer at alt som går 
imot den sionistiske politikken er antisemittisk, 
hvilket er det samme som å si at alle jøder er 
sionister – at alle jøder tenker likt. 
Han legger til et retorisk spørsmål: 
 
- Hvordan kan du definere et land på basis av 
en religion, slik Israel gjør ved å hevde seg 
som ”jødisk stat”, og samtidig kalle deg et de-
mokrati? 
 
Sivil ulydighet 
Et annet eksempel på at det finnes kritiske røs-
ter også på den israelske siden er Jeff Halper, 
en amerikanskfødt jøde som var med på å stifte 
Israeli Committee Against House Demolitions 
(ICAHD) i 1997. Organisasjonen bygger på si-
vil ulydighet og politisk aktivisme for å få bukt 
med Israels husrivingspolitikk i de okkuperte 
områdene i Palestina. Dette har ført Halper i 
politiets hender åtte ganger - enda et punkt 
hvor han påpeker hvor privilegert han er som 
israeler, ettersom en palestiner i samme situa-
sjon som han sannsynligvis ville vært skutt for 
lenge siden. 
 
ICAHD har også en norsk støtteorganisasjon 
basert i Tromsø med samme holdning til poli-
tisk handling, nemlig gjennom direkte aksjon. 
 

 

ICAHD Norge er med på å sende flere men-
nesker årlig til Summer Rebuilding Camp, et 
internasjonalt arrangement hvor omkring 30 
stykker fra hele verden møtes for å gjenopp-
bygge et palestinsk hus som et symbol mot ok-
kupasjonen. Kritiske israelere begrenser seg 
altså heller ikke til fordømmelser fra skrivepul-
ten, men deltar aktivt i motstandsbevegelsen 
ute i felten også, hvor overgrepene begås på et 
daglig basis av deres landsmenn. Slik normbry-
ting i et regime tuftet på ultranasjonalisme står 
det respekt av. 

 

 
 
 

Bevissthet og ordvalg 
Egentlig burde det kunne gå usagt at ikke det å 
være sionist er ensbetydende med det å være 
jøde, men i møte med retorikk slik som 
Netanyahus må vi vise til konkret belegg – ek-
sempelvis Shapira og Halper – for å vise at på-
standene om antisemitisme for kritikk av 
apartheidstaten Israel ikke holder vann. 
 
Samtidig er det viktig at vi vokter oss selv for å 
gå inn i samme suppe.  Det er viktig å skape 
tydelig distanse mot de stemmene som tumler 
rundt i grenselandet mellom Israelkritikk og 
jødehat. For de finnes der ute, og ofte nærmere 
enn vi selv liker å tro. Jødevitser, for eksempel, 
er fortsatt et element i hverdagen som det ikke 
er like selvfølgelig for alle å slå ned på. Slik 
skal det ikke være, og enhver må ta ansvar og 
irettesette slike grenselandsrasister, for grensen 
er krystallklar. Det er vår jobb som motstande-
re av en apartheidstat å være konsekvente anti-
rasister. 
 
Det hele handler jo nettopp om at folk er folk.� 

Fra rebuilding camp 
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Gaza november 2012.  

Foto (forsidebildet): Mads Gilbert 
En palestinsk kvinne har startet oppryddingen i 
ruinene av familiens hus dagen etter den  
israelske bombingen la det i grus. 
 
«Det arabiske ordet for standhaftighet ble tatt i bruk som et politisk uttrykk for 
palestinsk motstandskraft under den første Intifada. Jeg tok bildet i Gaza by da-
gen etter våpenhvilen mellom regjeringene i Gaza og Israel i november 2012. 
Den voldsomme israelske bombingen under «Operation Pillar of Defence» varte 
en uke. Nær 190 palestinere ble drept, 1450 såret. Jeg arbeidet på Shifa-sykehuset 
og opplevde på nytt de palestinske helsearbeideres heltemot og ubøyelige inn-
satsvilje for sitt eget folk.»   

�

�
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Flere turer til Palestina i 2014 

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

på Vestbredden.  
Palestinakomiteen vil derfor i 2014 øke  

antall turer som går over 12 dager med rundreise til alle de palestinske 
byene på Vestbredden pluss Jaffa og Dødehavet. 

 

HHeerr  eerr  oovveerrssiikktt  oovveerr  ttuurreennee  ii  22001144::  

2211..66..  ttiill  22..77..  RReeiisseelleeddeerr  ffrraa    
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DDeennnnee  ttuurreenn  ffookkuusseerreerr  mmeerr  ppåå  mmøøttee  mmeedd  ppaalleessttiinnsskkee  ppoolliittiikkeerree..  

PPrriiss  kkrr  1133  770000,,--  eennkkeellttrroommssttiilllleegggg  kkrr..11  880000,,--  
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Oversikt over lokallag 
Gruppe Kontaktperson E-post Telefon 
Oslo/Akershus Merete Samuelsen oslo@palestinakomiteen.no 99519710 
Nesodden Thomas Kvilhaug thombjam9@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 Arne Birger Heli heper@online.no 90063115 
Vestfold-
Tønsberg 

Ole Marcus Mærøe maeroe@online.no 90990932 
Vestfold-Larvik Erik Ness eness@online.no 90044145 
Aust-Agder Amina Bitar palestinaaustagder@gmail.com 41146706 
Vest-Agder Steinar R Berge srberge@online.no 48881433 
Rogaland Ingebreth Forus Ingebreth.forus@lyse.net 98296728 
Kvinnherad Egil Vaage egil.vaage@knett.no 93241857 
Hordaland/S. & Fj.  Marie Skeie bergen@palestinakomiteen.no 94276651 
Trøndelag Daniel Krutå Enge trondheim@palestinakomiteen.no 48154693 
Rana og omegen Wenche Flakstad wenche.flakstad@gmail.com 41516677 
Narvik/Harstad Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203 
Bodø Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882 
Tromsø Knut Borud knut@borud.no 41566418 
Finnsnes Tove Lie tovekullerud@gmail.com 90732149 
Sunnmøre Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 97741035 
Romsdal Lars Oltedal loltedal@online.no 90865484 
Voss Marianne Skudal marianne.70@hotmail.com 41763657 

Andre kontaktpersoner 
Faglig Utvalg Petter Thoresen petter2resen@yahoo.no 97579177 
Kunstnerutvalget Käthe Øien palkom.kunst@gmail.com 90512105 
Sol.arb. i Libanon Elisabet Sausjord esausjord@gmail.com 90667062 
Sol.arb. Palestina Annicken Lundgård annicken@gmail.com 90510670 
Fadderprosjekt  Grete Thunold grthun@online.no 90694868 
Medlemsarkiv Rolv Rynning Hanssen medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 99376726 
Palestinabutikken Ola Bostadløkken post@alquds.no 22110026 
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Arbeidsutvalget Palestinakomiteen  
Leiar Kathrine Jensen kathrine@palestinakomiteen.no 90743720 

Nestleiar Jonas Skullerud Iversen jonas_ivers@yahoo.no 95824491  

Økonomiansv. Helga Hvidsten %�
�%2�!3�&�
���'B�� 95775943 

Org.sekretær Berit Aaker berit.aaker@palestinakomiteen.no 95969874 

Styremedlem Eldbjørg Holte eldbjorgholte@gmail.com 48212214 

Styremedlem Ada Castracane ada@palestinakomiteen.no 90647021 

Styremedlem Sverre Johnsrud sjohnsru@online.no 90601189 

Styremedlem Andrea Tveeikrem Strømskag andrea.stromskag@gmail.com 95210910  

Styremedlem Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 

Styremedlem Kaspar Tjeldflaat Steudel kaspar507@hotmail.com 48204573  

Styremedlem Arne Birger Heli heper@online.no 90063115 

Fylkesrepresentanter 
Oslo Gada Azam gada22@hotmail.com  97790124 

     Vara 1 Merete Samuelsen oslo@palestinakomiteen.no 99519710 

     Vara 2 Audun Os Eskeland audunos@gmail.com  41409568  

Buskerud Karoline Stensdal karolinestensdal@hotmail.com  97681926 

     Vara Karl Petter Endrerud karl-petter.endrerud@bfk.no 46909160 
 Hedmark Georg Morland hedmark@palestinakomiteen.no 41576790 

     Vara Kristian Dragsten kdragst197@gmail.com  91140541  

Oppland Liv Sørlien liv.sorlien@bbnett.no  90665349  

     Vara Bjarne Nilsson bjarne.nilsson@elsikkerhetnorge.no  95981617  

Vestfold Grete Thunold grthun@online.no 90694868 

     Vara Ole Marcus Mærøe maeroe@online.no 90990932 

Telemark Gerd von der Lippe gerd.v.d.lippe@hit.no  48036842  

     Vara Sigbjørn Hjelmebrekke hjelmbrekke@gmail.com  95068557 

Aust-Agder Hiba Echkantena hiba1982@gmail.com  90927176  

     Vara Mohammed Echkantena mochk@agderskolen.no  

Vest-Agder Aslak T Fjermedal afjarm@gmail.com 91626126 

     Vara Karen Grimsmo karengrimsmo@hotmail.com 94895535  

Rogaland Ingebreth Forus Ingebreth.forus@lyse.net 98296728 

     Vara Louise Kristiansen Steinsvik louisesteinsvik@hotmail.com 99477387 

Hordaland/S&F Lisa Engervik lisa.engervik@gmail.com  41500772  

     Vara Marie Skeie bergen@palestinakomiteen.no 94276651 

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

     Vara Guttorm Eldøen matsern@online.no 92630106 

Trøndelag Tom Dahle nuffen@nuffen.com 97503748 

     Vara 1 Anna Mørseth anna-mo@online.no 41559288 

     Vara 2 Vilde Aarehtun vilde.aarethun@gmail.com  

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

Nordland 2 Wenche Flakstad wenche.flakstad@gmail.com 41516677 

     Vara Svein Olsen skola3004@hotmail.no 90630837 

Troms Knut Borud knut@borud.no 41566418 

     Vara Randi Sørensen postmaster@randias.net  93495798  
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Har du et budskap? 

Ønsker du å nå 4.000 lesere? 
Da kan medlemsbladet Fritt Palestina være noe for deg. 
 
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 Palestinakomi-

teens politikk? 
• Har du skrevet leserbrev til lokalavisen din 

som ennå flere bør få lese? 
• Har du holdt en politisk innledning i en fo-

rening du er medlem av? 
• Har du holdt appell på et arrangement? 
• 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 eller aktiviteten. Helst begge deler. Bilder 
sendes separat. 
 
Teksten må skrives i uformatert word eller som 
en enkel tekstfil (txt) som er det beste. Ingen 
understrekning, bold, innrykk eller lignende. 
Avsnitt markeres med linjeskift. 
 
For å lette oppsettet av bladet er det fint om du 
holder deg innenfor følgende rammer. 
 
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 re-
daksjonen i samarbeid med den enkelte bi-
dragsyter. 
 
Frist for stoff til bladet; 
Nr. 1 15 januar 
Nr. 2 15 april 
Nr. 3 15 juli 
Nr. 4 15 oktober 
Alle datoer klokken 15:00 
 

Sverre Johnsrud 
Redaksjonssekretær 
'�

  

�

�
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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 bredspektertilbud til barn og ungdom i en rekke 
flyktningeleire i Libanon. Vårt samarbeid er en såkalt 
representativ fadderordningen, hvor midlene går til 
tiltak som når mange barn i to leire. Administrative 
utgifter som gebyrer, revisjon og medlemsblad til bi-
dragsytere 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 ho-
vedmål 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 solidaritetsarbeid ute og hjemme� 
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