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Kontakt oss: 
Palestinakomiteen i Norge 
Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo 
Besøksadresse: Palestinahuset, 4. etasje, Grønland 12, 
Oslo 
Kontortid: mandag, onsdag og fredag 8-16. 
Telefon: 22 17 47 15 Mobil: 95 96 98 74 

www.palestinakomiteen.no   www.boikottisrael.no 

 E-post: 
Generelle henvendelser:  sekretariat@palestinakomiteen.no 
Medlemskontingent/innsamlinger: medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 

Kontonummer: 
Hovedkonto:  0530 28 03112 
Palestinasolidaritet: 0532 55 41263 
Medlemskontingent. 0539 32 08831 

Kontingentsatser: 
Vanlig medlem: kr 500 
Redusert kontingent: kr 250 
(skoleelever, studenter, pensjo-
nister og arbeidsløse) 

Ungdomskontingent: kr 100 
(ungdom født 1995 og seinere)  

Du finner 
oss på Face-
book 

 

Organisasjonsnummer: 984.688.172 

Nytt lokallag i Midt-Helgeland! 
8.juli vart Palestinakomiteen Midt-
Helgeland stifta i Sandnessjøen. 
Interimsstyret skal fungere fram til 
første ordinære årsmøte i 2015. 
 

I styret sit fem ungdomar, tre frå 
Sandnessjøen og to frå Mosjøen: 
June Bolgvåg/leiar 
Simen Tallerås/nestleiar 
Anniken Eliassen/kasserar 
Tirill Vold Hansen/sekretær 
Ole Kristian Strand/styremedlem 
 

På møtet vart det vedtatt fråsegn 
om boikott av israelske varer, og 
om Israels bombing av Gaza. 
 
Palestinakomiteen Sandefjord er 
stifta! 
Vi har fått nytt lokallag i Sande-
fjord.  
 
I styret er desse med: 
Mette Clifton/leiar 
Birgit Pettersen/kasserar 
Hanne Visdal og Eddie Whyte/sek-
retær 
Atef Huseyn/styremedlem  
 
Følg Palkom Sandefjord på Face-
book! 
 
 
 

Signerte artikler i Fritt Palestina står for artikkel-

foratterens regning og representerer ikke nødven-

digvis Palestinakomiteens syn. 

Forny medlemskapet! 
Betal så fort som mulig. Det er vår eneste kilde til 
drift av organisasjonen! Det er i skrivende stund 440 
av dere som var medlem i fjor som har glemt å for-
nye! Dere det gjelder får giro eller e-post 
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Forny medlemskapet for 2015! 
Alle som ikke har fornyet medlemskapet får melding om fornying av medlemskapet i sam-
band med dette nummeret av Fritt Palestina.  Enten får du en giro med bladet, eller be-
skjed via e-post/avtalegiro 
Palestinakomiteens virksomhet hviler helt på medlemskontingenten. Jo før du betaler, jo 
mindre bruker vi på purringer både av tid og penger. 
Om du ikke har betalt, kan du vente deg en telefon fra lokallaget ditt, men vi vil gjerne 
bruke tida på andre ting enn påminnelser til medlemmer som har glemt å betale. 

Kontakt oss: 
Palestinakomiteen i Norge 
Postboks 9023 Grønland  
0133 Oslo 
Besøksadresse: 
Palestinahuset, 
4. etasje, Grønland 12, Oslo 
Kontortid: 
Mandag - fredag  
Kl 8-16 
Telefon: 22 17 47 15  
Mobil:    95 96 98 74  
www.palestinakomiteen.no 
www.boikottisrael.no 
Organisasjonsnummer: 
984.688.172 
 
 

Kontonummer 
Hovedkonto:  0530 28 03112 
Palestinasolidaritet: 0532 55 41263 
Medlemskontingent: 0539 32 08831 

 
 

Kontingentsatser: 
Vanlig medlem:   kr 500 
Redusert kontingent:  kr 250 
(studenter, pensjonister og arbeidsløse) 

Ungdomskontingent:  kr 100 
(ungdom født 1996 og seinere) 

Familiekontingent  kr 500+200 
Kr 500 hovedmedlem + kr 200 pr ekstra medlem 

Signerte artikler i Fritt 
Palestina står for ar-
tikkelforfatterens reg-
ning og representerer 
ikke nødvendigvis Pa-
lestinakomiteens syn. E-post: 

Generelle henvendelser: 
sekretariat@palestinakomiteen.no 
Medlemskontingent/innsamlinger: 
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 
 

HUSK Å MELDE ADRESSEENDRING!  
Vi mister mange medlemmer pga manglende postad-
resse.  Bruk adressen/epostadressen på denne sida. 

 

http://www.palestinakomiteen.no/
http://www.boikottisrael.no/
mailto:sekretariat@palestinakomiteen.no
mailto:medlemsarkiv@palestinakomiteen.no
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teen i Norge. Bladet sendes også til 
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lestinasolidaritet og Palestinakomi-

teens fadderordning. 
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Etter fem år med krig og okkupasjon 

feirer Norge 70 år med frihet.  

 

Etter 48 år med okkupasjon marke-

rer Palestina 67 år med kolonisering 

og katastrofe. 
 

Det er altså fortsatt forskjell på folk! Og 

denne forskjellen burdevære en tankevek-

ker for flere enn oss i solidaritetsbevegel-

sen.  

Det forstemmende er imidlertid at Norge 

og det såkalte internasjonale samfunnet lar 

den israelske staten fortsette med sin krimi-

nelle politikk. Mens vi feirer vår egen frihet 

lukker våre politiske myndigheter i realite-

ten øynene for all den urett det palestinske 

folket må gjennomleve.  

Ved en historisk tilfeldighet har vi nå en 

blåblå regjering, men regjeringene med Ar-

beiderpartiet i førersetet har i prinsipp ført 

samme politikk. Og i de fleste av disse 67 

årene siden den palestinske katastrofen 

inntraff, har arbeiderbevegelsen hatt den 

politiske makta i Norge. Riktignok skapte 

Osloavtalen en form for håp, og Norge har 

siden den gang vært leder av Giverlands-

gruppen. Institusjoner er bygd opp som en 

palestinsk stat måtte trenge, og nå har Ar-

beiderpartiet med flere forbehold gått inn 

for å anerkjenne en palestinsk stat i 2017.  

 

 

Øyvind Sagedal,  
fungerende leder i Palstinakomiteen 

 

Men bortsett fra dette blir utfordringene i 

Palestina først og fremst definert som hu-

manitære.    På den  annen  side blir  Israel 

aldri stilt til ansvar for landets kolonise-

rings- og okkupasjonspolitikk. Det betyr 

ingen reell forskjell å si at byggingen av 

koloniene ikke tjener de såkalte fredsfor-

handlingene. Hele verden vet at Israel ikke 

bryr seg om verbal kritikk. Det må settes 

makt bak ordene. Det må settes makt bak 

FN-resolusjonene. Israel må ikke straffe-

fritt kunne bryte menneskerettigheter og 

internasjonale konvensjoner.  

Folket gir ikke opp 

Hva betyr det så for det palestinske folket å 

måtte leve med katastrofe, etnisk rensing, 

kolonisering og okkupasjon gjennom alle 

disse årene? Og hva med flyktningebefolk-

ningen som lever i leirene på Gazastripen, 

på Vestbredden, i Jordan, i Syria og i Liba-

non? Hvordan har de det etter alle disse 
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årene? Noe av det som gjorde sterkest inn-

trykk på meg da jeg var koordinator for Pa-

lestinakomiteens helsearbeidere i Libanon 

på 80-tallet, var opplevelsen av at folkene 

der ikke ga opp. Libaneserne ga ikke opp, 

selv om de hadde levd med borgerkrig si-

den 1975. Samtidig lå dette vakre lille lan-

det klemt inne mellom Israel og Syria. Sy-

rerne mente at egentlig tilhørte Libanon 

dem, og det er mulig å stille mange spørs-

mål ved måten Storbritannia og Frankrike 

opprettet nasjonalstatene i Midtøsten på. 

For øvrig var Libanon viktig for syrerne si-

den Libanon, som er 20 mil langt og gjen-

nomsnittlig fem mil bredt, ble sett på som 

et oppmarsjområde for Israel. Syria hadde 

derfor en sterk interesse av å kontrollere Li-

banon. Under den libanesiske borgerkrigen 

(1975-1990) gikk den syriske hæren først 

inn på de kristnes side etter en formell opp-

fordring fra den daværende libanesiske 

presidenten. Senere byttet syrerne side. 

 I 1978 invaderte Israel Libanon opp til Li-

tanielven, hvilket førte til at UNIFIL ble 

etablert. I 1982 førte Sharon de israelske 

troppene helt opp til Beirut i en blodig in-

vasjon, der hovedmålet var å knuse PLO. 

Senere har det også vært flere omfattende 

israelske angrep på Libanon, som for ek-

sempel i 2006.. 

Kjemper for sine rettigheter og sin ver-

dighet 

Dette historiske risset skulle antyde noe av 

lidelsene til libaneserne. Bedre var heller 

ikke situasjonen for de palestinske flykt-

ningene i Libanon. De fleste av dem kom 

som et resultat av katastrofen i 1948. Noen 

færre flyktet etter 6-dagers krigen i 1967. I 

Libanon lever flyktningene under ganske 

vanskelige forhold. Libanon består av 17 

offisielt anerkjente konfesjoner – kristne 

og muslimske – og staten ble opprettet i 

prinsipp som en stat for de kristne. Landet 

har en form for konfesjonelt demokrati, og 

den politiske makten er fordelt etter en kon-

fesjonell nøkkel. 

 

 Siden palestinerne stort sett er sunnimusli-

mer, var de kristne makthaverne redde for 

at den konfesjonelle balansen skulle tippe i 

muslimenes favør med alle de palestinske 

flyktningene i landet. Bortsett fra minorite-

ten av kristne har derfor palestinerne ikke 

fått tilbud om statsborgerskap, og de mang-

ler også de fleste sosiale rettighetene. De 

aller fleste bor i leire, og de har måttet gjen-

nomleve invasjoner, leirkriger o.s.v. 

Men altså: Libanesere og palestinere ga 

ikke opp! Naturligvis prøvde en god del å 

emigrere, og noen lyktes med det. Men de 

som ble igjen viste en utrolig styrke. Det 

samme gjelder menneskene i Palestina. De 

biter seg fast, selv om de naturligvis er 

slitne etter alt de har måttet gjennomleve. 

Og til tider kan de være desillusjonerte. Det 

er ikke underlig når vi tenker på hva de må 

gjennomleve av okkupasjon, kolonisering, 

etnisk rensing og så videre, og når vi tenker 

på hvor liten støtte de får fra omverdenen. 

Men tross alt dette fortsetter de å bite seg 

fast etter alle disse årene. De kjemper for 

sine rettigheter og for sin verdighet. Og 

dette burde inspirere oss til å intensivere ar-

beidet for å påvirke våre politiske myndig-

heter i solidaritet med våre palestinske ven-

ner. 

Med dette vil jeg ønske alle medlemmer og 

sympatisører en god sommer. Måtte dere 

alle samle krefter til å fortsette solidaritets-

arbeidet med palestinerne!  
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IMAGINE 
 
Av Mari Fjermedal 
 
Imagine, sa han, imagine 
Han vil at vi skal forstå, at vi skal kunne forestille oss hvordan palestinere har det nåImagine, sa han, 
hvordan det er å gå ut av ditt eget hus, bare litt, og komme tilbake til at det ikke lenger er ditt 
 
Imagine, sa ho, 
hvordan det er å ha papirene på eiendommen hvor nå noen andre er, eller ha nøkkelen til huset som ikke lenger 
er der 
 

Imagine, sa ho, 
hvordan det er å ikke kunne spille fotball med din bror uten frykt for å bli arrestert for å være født av feil mor 
 
Imagine, sa han, 
hvordan det er å frykte din nabo, han som har myrdet ni, men fortsatt går fri 
 
Imagine, sa ho, 
hvordan det er å bli trakassert hver dag, du må da skjønne at de bærer nag 
 
Imagine, sier de, imagine 
De vil at vi skal forstå, at vi skal kunne forestille oss hvordan palestinere har det nå 
 

  

 

https://okkupertuke.wordpress.com/2015/03/31/imagine/
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- Israel er i ein bisarr situasjon 
  

Denne artikkelen ble opprinnelig pub-

lisert på Infofada.no 6. mars 2015, like 

før det israelske valget. 
 

Hvilken tilstand er Israel i no? Kva er 

veien videre? Og har det israelske valet 

om nokre veker noko å si for okkupasjo-

nen av dei palestinske områdene? I dette 

intervjuet får du svaret. 

 

Gideon Levy er journalist i den israelske 

avisa Haaretz, og ein av få israelske jour-

nalistar som er kritiske til den israelske ok-

kupasjonen og det han omtaler som apart-

heid i dei palestinske områdene. Dette har 

gjort at han blant annet blir omtalt som «Is-

raels mest hatede mann».  

 

Infofada: På debatten mandag 2. mars 

nemnde du ei kjensle av at situasjonen er 

håplaus, og at du har ei sterk kjensle av 

pessimisme knytta til situasjonen i dag. Er 

det noko håp om fred? 

Gideon Levy: Nei! Det er håplaust å tenke 

på fred no, fordi Israel ikkje har noko in-

tensjon om å gjere slutt på okkupasjonen- 

og så lenge Israel ikkje vil det, så er det 

ikkje noko håp om ein god fred, eller noko 

form for rettferd. 

 

Gideon Levy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-gideon-levy-the-most-hated-man-in-israel-or-just-the-most-heroic-2087909.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-gideon-levy-the-most-hated-man-in-israel-or-just-the-most-heroic-2087909.html
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I: Men kvifor held okkupasjonen fram? 

Korleis har den overlevd i over 50 år? Kor-

leis har ein så monolittisk konsensus om å 

oppretthalde situasjonen oppstått i Israel? 

GL: Då må vi sjå på kvifor den held fram, 

og korleis konsensusen har oppstått som to 

ulike saker, for svaret på dei spørsmåla er 

ikkje det same. Okkupasjonen har overlevd 

i så mange år fordi verda er for passiv. Pa-

lestinarane er for svake og isolerte, og sam-

stundes er Israel ein veldig, veldig sterk 

stat, med ufråvikeleg støtte frå USA, og på 

mange måtar også frå EU. Kreftene mot det 

eksisterande er ikkje sterke nok. Okkupa-

sjonen har overlevd fordi Israel har skapt 

ein situasjon på bakken som er umogeleg å 

endre, med tanke med busetjingsprosjektet. 

Det er 600 000 busetjarar som eg ikkje ser 

for meg at ein israelsk politikar kjem til å 

evakuere. Israel har med dette skapt ein si-

tuasjon utan løysing og verda har støtta 

dette – eller halde seg passiv. Palestina-

rane, som du veit, var svake, paralyserte og 

splitta. Det er jo sjølvsagt ikkje deira skuld, 

dei er under okkupasjon, dei er offera i 

denne situasjonen – det er mange i Israel 

som vil skulde på palestinarane. Du kjenner 

det dumme sitatet «palestinarane gjekk 

aldri glepp av ein sjanse til å gi glepp på ein 

sjanse»? Men dette er ei sak: 

 

Den andre saka er korleis kan ein konsen-

sus av denne situasjonen oppstå i Israel? 

Dette har med det totalt dominerande sys-

temet, med sitt utspring i israelsk media. 

Det har med den uvanlege situasjonen i Is-

rael, der ingen vil vite og ingen vil snakke 

om okkupasjonen. Lesarane vil ikkje lese 

og politikarane vil ikkje snakke, militæret 

og etterretninga vil ikkje diskutere og skri-

bentar, redaktørar og eigarar vil ikkje for-

styrre lesarane. Dette er ein situasjon der 

alle sviktar, hovudsakeleg i media – men 

også i andre sfærer – og du får eit apparat 

som hjernevasker israelarar samtidig som 

det dehumaniserer og demoniserer palesti-

narane systematisk. Dette er eit medie-

kompleks som ikkje dekker okkupasjonen, 

men som ignorerer okkupasjonen totalt. 

Dei fleste israelarane veit ikkje, og vil ikkje 

vite. Alt dette sett saman med den blodige 

andre intifadaen, som var ei veldig hard 

oppleving for mange og som knuste den is-

raelske fredsleiren, skapte denne deprime-

rande røyndomen som finnast i Israel no. 

Vi er midt i ein valkamp no, og ingen snak-

ker om okkupasjonen. Ingenting! Finnast 

ikkje! Folk i Israel trur at så lenge dei ikkje 

snakkar om okkupasjonen så eksisterer den 

ikkje. Snakkar vi ikkje om brotsverka, skjer 

ikkje brotsverka. Typisk for eit samfunn 

som fornektar røyndomen. 

 

I: Du snakka nettopp om dehumaniseringa 

av palestinarane, og vi ser at i israelsk po-

litikk har den meir eksplisitte og aggressive 

rasismen blitt tydlegare og meir domine-

rande. Er dette eit ledd i ein høgrekonsen-

sus, eller ein konsekvens av at sionismen 

har blitt sjølvsikker og fullvaksen? 

 

GL: Det er ikkje det eine eller det andre. 

Sionismen er historisk sterk og sjølvsik-

ker, samstundes som det israelske poli-

tiske spekteret har blitt mykje meir høg-

reorientert. 
 

I: Korleis skjedde den prosessen? 

 

GL: Det er mange grunnar til det. Men 

høgredreiinga skjedde for fullt alvor tidleg 

på 2000-talet, etter at Ehud Barak kom til-

bake frå Camp David og spreidde løgna 

om at det ikkje er nokon palestinsk partner 

for fred, at han hadde gitt månen og him-

melen til Yasser Arafat, som likevel sa 

nei. Så kom den andre intifadaen, og dei 

fleste israelarane mista trua på nokon slags 

fred eller løysing. Då byrja folk å bli pas-

sive og apatiske, israelarane gjekk inn i seg 

https://snl.no/Ehud_Barak
https://snl.no/Camp_David-avtalen
https://snl.no/Yasir_Arafat
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sjølve og slutta å bry seg om noko nasjonal 

eller kollektiv handling. Det blei berre det 

personlege igjen: inntekt, ny bil, neste ferie 

– og det er det. Når ein mistar dei felles na-

sjonale måla er det mykje enklare å dytte 

politikken mot høgre, fordi høgresida leve-

rer enkle løysingar; svart og kvitt, palesti-

narar er monster og vi må drepe dei. Pales-

tinarane vil drepe oss, så då må vi drepe 

dei. 

 

 
 

I: Eg vil tilbake til dei 600 000 busetjarane 

du nemnde. I dag er einstatsløysinga fram-

leis eit marginalt fenomen, relativt sett, 

men ei reel totstatsløysinga vil jo kreve at 

desse busetjarane blir evakuert. Busetja-

rane er ei veldig godt organisert politisk 

gruppe med sterk tilknytting til militæret, 

så kva slags konsekvensar vil ei verkeleg 

tostatsløysing ha? 

 

GL: Folk som meg har mista trua på tot-

statsløysinga, det toget har gått. Dei som 

snakkar om tostatsløysing vil spele bort tid, 

eller vinne tid. Alle veit at røyndomen ikkje 

tillet ei tostatsløysing. Det er ferdig. Politi-

karane veit det, busetjarane veit det, og eg 

trur palestinarane veit det. Samstundes er 

det ingen som tør å trekke konklusjonen el-

ler tenke på konsekvensane. Einstatsløy-

singa er eit seriøst trugsmål og er utruleg 

vanskeleg å realisere, for da må vi seie far-

vel til sionismen og farvel til trua folk har. 

Difor vil ingen, eller svært få, gå over til 

den måten å tenke på. 

 

Samstundes er ikkje berre busetjarane den 

mektigaste gruppa i Israel, men dei er også 

den mest aktive gruppa. Dei er dei einaste 

i Israel som har eit kollektivt prosjekt, den 

einaste gruppa som har eit mål. Difor blei 

dei ikkje berre mektige, men også ei grup-

pe som utpresser den israelske regjeringa. 

Dei pressa ut regjering etter regjering med 

mafiametodar, og venstresida eller høgre-

sida er ikkje ein faktor for dei. Ansvaret 

for busetjingane er likt delt mellom Arbei-

darpartiet og Likud. Ikkje skuld på Li-

kud fordi Arbeidarpartiet sette det heile i 

gong. Også han som tok i mot Nobelprisen 

her i Oslo. Shimon Peres var ein av 

grunnleggjarane av okkupasjonen og bu-

setjingane. 

 

I: Når vi snakker om Likud og Arbeidar-

partiet, er det jo naudsynt å snakke litt om 

valet i Israel om to veker. I nye meinings-

målingar kan den nye felleslista for dei 

arabiske partia bli det tredje største partiet 

i Knesset. Kva slags konsekvensar kan 

dette få? Kva slags press kan eit stort 

samla arabisk parti ha? 

 

GL: Kort sagt? Ingenting. Dei blir konse-

kvent ekskludert frå den politiske prosses-

sen. Knesset har i teorien 120 representan-

tar, men i praksis er det 110 fordi dei 10 

arabiske representantane har ingenting dei 

skulle sagt. I koalisjonar, regjeringssamar-

beid, blir dei utestengd, og denne dynamik-

ken kan halde fram. Sjølv om leiaren for 

Arbeiderpartiet, Isaac Herzog, og blir vald 

til statsminister har han sagt at han ikkje 

skal invitere dei til å delta i ein koalisjon. 

Samstundes må det seiast at om dei blir det 

https://snl.no/Israels_arbeiderparti
https://snl.no/Israels_arbeiderparti
https://snl.no/Likud
https://snl.no/Shimon_Peres
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Herzog
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tredje største partiet i parlamentet så kan 

dei ikkje ignorerast heilt. 

 

 
 

Fyrst og fremst bør me krysse fingrane for 

så mange røyster til den arabiske felles-

lista som mogeleg. Etter det bør me krysse 

fingrane for at dei greier å halde seg samla 

– dei kan godt dele seg igjen to dagar etter 

valet. Skjer dette, så kan det hende at dei 

får fleire jødiske medlemmar, og dette er 

nøkkelen: Dei burde bryte ned ghet-

tomurane. Det bør bli eit jødisk-arabisk 

prosjekt, ikkje berre eit arabisk eit. Skjer 

dette så kan det føre med seg endring. Men 

det er langt fram i tid. I dag har dei ein 

framifrå fyrstekandidat, Ayman Odeh, for 

den nye felleslista som greier å nå ut til eit 

jødisk publikum. Kvar gong han er på TV 

så blir jødar sjokkerte, dei veit ikkje kva dei 

skal gjere med ei sterk palestinsk røyst som 

kan snakke utan kompleksar og berre fortel 

sanninga. Dette er veldig nytt for mange is-

raelarar og dei er nokså sjokkerte akkurat 

no. Dette er sjølvsagt ikkje nok til å skape 

endring, men det kan vere byrjinga på ei 

endring. 

 

I: Ja, for i går snakka du om modige poli-

tikarar som kan skape endring og refererte 

til Mandela og… 

 

GL: Men vi har ikkje ein Mandela, og hel-

ler ikkje nokon de Klerk. Ikkje ein gong ein 

de Klerk! 

I: Kva slags politisk miljø kan skape mo-

dige politikarar i det rådande politiske kli-

maet i Israel? 
 

GL: Nei, nei, det kan ikkje kome frå Israel. 

Kanskje dei kan kome frå Israel etter mykje 

press frå utsida. Press sånn som BDS-

rørsla. Eg skulle heller sett press frå statar 

og regjeringar utanfrå, det hadde vore my-

kje meir effektivt. Men altså, de veit at det 

er nok at USAs forsvarsminister nektar Is-

rael ein eller annan skrue til eit jagarfly, og 

det ville gjere slutt på okkupasjonen om 

nokre veker. Dette kjem aldri til å skje, men 

i ei utopisk verd så kunne okkupasjonen 

blitt oppheva om nokon veker. Men USA 

kjem aldri til å gjere det! Det same gjeld 

europeiske land, dei kjem heller ikkje til å 

gjere det – så løysinga må kome frå folke-

opinionen. 

 

I: Kva tykkjer du om at folk seier «Ok, me 

har ikkje nokon israelsk de Klerk, men 

Marwan Barghouti er ein palestinsk Man-

dela»? Er han det i røyndomen eller er det 

berre retorikk? 

 

Marwan Barghouti 

GL: Eg kjenner Marwan Barghouti vel-

dig godt. Han er ein god ven og eg saknar 

han, sida eg ikkje får lov til å besøke han i 

fengselet. Han er eit flott mann og kunne 

vore ein fantastisk leiar for palestinarane, 

http://www.vl.no/verden/israels-arabiske-partier-samles-1.312534
http://www.vl.no/verden/israels-arabiske-partier-samles-1.312534
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayman_Odeh
https://snl.no/Marwan_Barghouti
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men han er ingen Mandela. Og me må ikkje 

leite etter ein Mandela heller, for Man-

dela… Eg var i gravferda hans for to år sida 

og du kan ikkje ha to Mandela på same 

måte som du ikkje kan ha to av Ghandi. Ik-

kje leit etter ein ny Mandela, fordi han er 

ikkje Mandela. Det er ikkje same skalaen, 

ikkje intelektuellt eller på nokon annan 

måte. Samstundes vil han kunne vere ein 

modig leiar som kan samle palestinarane, 

som vil vere klar til å ta modige steg. 
 

Problemet no er at eg ikkje ser kva pales-

tinarane kan gjere i det heile tatt. Sjølv 

med ein Mandela. Så vil Israel blokkere 

ved alle høve. Det handlar i mykje større 

grad om å ha ein israelsk de Klerk. Det er 

ikkje så mykje palestinarane kan gjere. Ja, 

dei bør samle seg. Ja, dei bør prøve å leg-

gje meir press på Israel. Men det er ikkje 

så mykje dei kan få til. 

I: Så tilbake til israelske politikarar, der 

du har desse ekstreme røystene frå høg-

resida. Under krigen i Gaza sa Moshe 

Feiglin [Likud-politikar] at befolkninga i 

Gaza måtte «fjernast». Korleis blei dette 

tatt i mot i Israel? Er den måten å snakke 

om palestinarane heilt normalisert? Er 

det ein diskusjon om dette? 
 

GL: Nei, det er ingen diskusjon. Det er den 

same apatien og motviljen mot å sjå fordi 

palestinarane ikkje er på agendaen. Det fin-

nast langt meir ekstreme ytringar enn dei 

hos Moshe Feiglin: Ein familie med 12 

born blei drept under bombinga av Gaza og 

på Facebook og internett var det fullt av 

«kvifor berre 12 og ikkje 120? Kvifor ikkje 

100 000?». Sjuke greier som ingen sto i 

mot. Eller nesten ingen. Når eit samfunn er 

så sjukt, når det ligg i koma – moralsk 

koma – slik som Israel, er det ingenting 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Moshe_Feiglin
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som kan vekke det til live igjen utanom at 

nokon ristar i det, gir det eit elektrisk støyt. 

Men utan sjokket så kan det ikkje endre 

seg. 
 

I: Så kven skal riste? Kven skal gi Israel eit 

sjokk? 

 

GL: Verda, berre frå verdssamfunnnet. Eg 

veit ikkje om det nokon gong kjem til å 

skje, men det kjem ikkje frå Israel sjølv. 

Det kjem anten til å vere i form av eit blod-

bad som eg håper aldri kjem, eller ein in-

ternasjonal intervensjon. Det kjem ikkje til 

å kome frå Israel fordi Israel har ingen 

grunn til å gå for det. Kvifor skulle dei det? 

Livet er flott! Nattklubbane er fulle av folk, 

restaurantane er fulle av folk… Okkupasjo-

nen? Kven bryr seg? Kvifor skulle ein isra-

elar dra til ei busetjing? Kven treng å gjere 

det? 
 

I: Men kva er alternativet til Netanyahu? 

 

GL: Noko mykje verre. Heile verda kjem 

til å kunne sove igjen. Noreg, Danmark og 

til og med Sverige kjem til å klappe for 

Herzog, og USA kjem til å klappe for han 

og Europa kan klappe for han. Da kjem han 

til å gjere presist ingenting og vi mister nok 

ein gong fire eller fem år. 
 

I: Både du og Amira Hass [Haaretz-jour-

nalist] mottar mange dødstrugsmål, det må 

påverke deg på ein eller annan måte? Du 

kan vel ikkje berre riste det av deg? Og er 

trugsmåla symptomatiske for høgre-

vendinga i israelsk politikk eller er dei eit 

symptom på korleis det går med pressefri-

domen i Israel? 

 

GL: Det endrar ingenting for min del. 

Altså, eg kan ikkje slutte å stå for det eg 

meiner! Eg kan ikkje berre teie, det berre 

får meg til å gjere meir. Eg har ikkje høve 

til å endre meg og endring hjelper heller ik-

kje. Både eg og Amira Hass er mål uansett 

kva vi skriv no. Eg blei kritisert fordi eg 

kom hit til Saladindagane på Litteraturhu-

set i Oslo. På fredag skreiv dei eit eller anna 

om dette seminaret, altså… uansett kva eg 

gjer. 
 

Men dette er ikkje viktig, det viktige er at 

vi er ein så liten minoritet, og at det vitnar 

om at toleranse har døydd i Israel. Den siste 

krigen i Gaza er fyrste gongen som eg kan 

hugse at den israelske venstresida var redd 

for å demonstrere. Fysisk redd! Eg kjenner 

mange som ikkje deltok i demonstrasjo-

nane fordi dei var redde. Dette skjedde 

aldri før. Så på dette planet har valden auka 

og toleransen blitt mindre og mindre. Agg-

resjonen er i lufta og eg trur at Israel berre 

går og ventar på det neste politiske attenta-

tet. 
 

I: Du nemnde i går, og no, at Israel er eit 

veldig skjørt samfunn. Korleis bidrar dei 

interne spenningane og motseiingane til 

okkupasjonen? 

 

GL: Sjå her, Israel er i ein bisarr situasjon. 

Det er eit land som aldri har bestemt seg for 

kva det skal vere. Det er det einaste landet 

i verda som nekter å avklare kvar grensene 

skal gå. Eit land utan grenser! Kvar skal Is-

rael hen? Kvar skal det ta slutt? Skal vi vere 

eit vesteleg samfunn eller eit levantinsk 

samfunn? Demokrati eller apartheid? Reli-

giøst eller sekulært? Kapitalistisk eller so-

sialistisk? Alt flyt. Den einaste konsensu-

sen, den einaste verkelege konsensusen i 

Israel er hatet mot arabarane og offerrolla 

til jødane. Okkupanten som er tvungen til å 

okkupere, som må forsvare seg sjølv, som 

heile tida har eit eksistensielt trugsmål. De 

veit at den same Netanyahu som ein dag 

fortel verda at Iran er eit eksistensielt trugs-

mål går neste dag og fortel alle verdas jødar 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amira_Hass
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at dei må kome seg til Israel for å vere 

trygge på denne same farlege staden! Ingen 

spør om det! 

 

I: Du sa at om du hadde kome hit i 1988 og 

fortald oss at Sovjet og Berlinmuren kom til 

å bli borte i laupet av tre år og at det kunne 

gå fredeleg for seg så hadde vi sagt at du 

var galen. Har du noko meir galskap å dele 

med oss? Kva er det beste vi kan håpe på 

om 20 år? 

 

GL: Utopisk sett, så hadde det beste vore; 

ein mann, ei stemme. Gi opp all denne dis-

kusjonen om busetjingane fordi det er ei 

tapt sak. Israel, du vann! Busetjarar, dykk 

vann! Ting går i ei ny retning, men ein ting 

er heilt uakseptabelt: at denne eine staten 

skal vere ein apartheidstat. Ein ting er uak-

septabelt, at to folk deler denne jordflek-

ken, men det eine folket har alle rettar i 

verda, og det andre har ingen. Dette er uak-

septabelt i det 21. århundret. Alt er greit, så 

lenge ein har like rettar. 

I: Så, einstatsløysing? 

 

GL: Det er dit me er på veg. 
 

I: Og så eit siste spørsmål, palestinarørsla 

i Noreg leitar alltid etter nye stemmer frå 

Israel som er mot okkupasjonen, er det 

nokre kommentatorar eller journalistar 

anna enn deg og Amira Hass som vi bør 

vite om? 

 

GL: Det verste er, eg ser ikkje nokon ny 

generasjon med kritiske røyster. Det er 

ingen ung Amira Hass, og heller ingen som 

hadde gitt ein ung Amira Hass ei plattform. 

Haaretz har allereie problem, og om det ik-

kje er Haaretz, kven skal det vere? Om 

Haaretz blir borte, så er det ferdig! Det kan 

berre vere i Haaretz, ingen andre slepper til 

sånne som Amira Hass.
 

Gideon Levy ble intervjuet av  

Edmund Einar Walton og Erik Skare. 
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Det feilaktige mediebildet vedrørende 

Gaza og oppgjøret med oss selv 
 

 

Jeg leser «Fritt Palestina» med 

interesse. Naturlig nok preges mange 

av artiklene av nedslående skildringer 

av palestinernes levekår under 

annekteringer og okkupasjon. Likevel 

med små, oppmuntrende tegn på 

forståelse for palestinernes sak fra 

omverdenen. 
 
Av Petter Melbye 

melbye.petter@gmail.com 

 

I nr. 1/15 kom en artikkel om mediebildet 

om Gaza (innholdet har sikkert gyldighet 

for hele Palestina). Budskapet er at vi bør 

ta et oppgjør med oss selv fordi vi ikke har 

reagert sterkere på dette. Torstein Dahle har 

skrevet tankevekkende og grundig, og 

slagsiden i pressedekningen opprører vel 

alle. Det er riktig: Våre medier beherskes 

nesten totalt av Israel og MIFF. 
 

Noe av årsaken til dette er, som Dahle 

påpeker, rett og slett at våre medier siler 

informasjonen slik at det synes som om det 

er Israel som stadig må forsvare seg mot 

palestinske angrep. Dette gjør situasjonen 

til MIFF og andre «israelvenner» ganske 

komfortabel, de rir på en falsk bølge av 

sympati. 
 

Tungt å argumentere 

Når de som sympatiserer med palestinerne 

kommer med andre opplysninger enn dem 

som preger nyhetsbildet i dag, er dette 

informasjon som lesere ikke kjenner seg 

igjen i, fordi media tier om dette. Man får 

et troverdighetsproblem, er i utgangs-

punktet på defensiven, og beskyldes for å 

fare med nonsens. «Israel må da få lov til å 

forsvare seg?» Det er tungt å dokumentere 

noe som ikke har vært allemannseie 

gjennom media, som for eksempel de 

utallige israelske angrep på fiskere fra 

Gaza. 

 

Samtidig vet vi at en endring av medie-

bildet er helt nødvendig for at for eksempel 

en forbrukerboikott av Israel skal få opp-

slutning fra flere enn fra noen tusen aktive 

palestinavenner. Slik endring er også viktig 

for at de folkevalgte skal få øynene opp for 

hva som egentlig skjer i området. 
 

Mulige foreløpige skritt 

I og med at nyhetsinformasjon siles, må vi 

få tilgang til nyheter fra FN-rapporter og 

fra større tilsvarende organisasjoner i Euro-

pa som Palestinakomiteen/Fellesrådet sam-

arbeider med, og som kan dokumentere 

konkrete israelske angrep og omfanget av 

disse. 
 

Disse rapportene og grundige dokumenta-

sjoner må så jevnlig videreformidles her, 

slik at man har noe å vise til. For øyeblikket 

er det vel bare Klassekampen som er nevnt 

(av noe størrelse) som våger å formidle 

slikt stoff.  Kan for eksempel Dagsavisen 

henstilles til en mer balansert fremstilling? 
 

Når man bedre og lettere kan dokumentere 

forhold, er tiden i større grad inne for å 

skrive om dette i lokal- og gratis-/ukeaviser, 

selv om lokalaviser svært ofte avviser stoff 

som ikke er lokalt forankret (unntatt en del 

pro-israelske innlegg). De aller fleste større 

avisene vil det nok fortsatt være svært van-

skelig å få innpass hos. 
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Når det ovennevnte arbeid er gjort litt sys-

tematisk over tid, kan det jevnlig sendes 

inn ordinære, formelt riktige og dokumen-

terte klager til NRK over den skjeve 

dekningen av konflikten. Slike klager bør 

vel Fellesrådet for Palestina stå bak, for å 

gi dem mest mulig tyngde? 

 

Noen vet sikkert mer om hvordan arbeidet 

kan gjøres mer konkret og målrettet enn 

dette. 

 

Som vi alle vet, er det kun de som har 

innpass i media som har støtte i opinio-

nen.

. 

 

Palestinakomiteen i Norge flytter - 
Ny besøksadresse fra 1. juni! 
 

I slutten av mai flytter Palestinakomi-

teen i Norge fra Palestinahuset i Grøn-

land 12 til Frivillighetshuset, Kolstad-

gata 1, Oslo, der vi vil bli samlokalisert 

med Fellesutvalget for Palestina. Fri-

villighetshuset rommer ellers mange 

andre ideelle og politiske organisasjo-

ner som Attac Norge , Afghanistanko-

miteen, Latin-Amerika-gruppene, FI-

VAS, KANDU, Landsrådet for Noregs 

barne- og ungdomsorganisasjoner med 

flere. 

  

Velkommen til Kolstadgata 1!
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Israel: 

Full adgang til å fatte kommunale 

boikottvedtak 
I den senere tid har flere kommunesty-

rer behandlet forslag om boikott av is-

raelske varer. 
 

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i 
Oslo (SV) 
 

I Oslo har dette også vært behandlet i by-

delsutvalg, som bydelsutvalget i bydel 

Grorud som med Ap, SV, Rødt og en uav-

hengig stemme blant annet vedtok «å opp-

fordre bydelens administrasjon og tjeneste-

steder til å unngå innkjøp av varer produ-

sert i Israel og i de israelskokkuperte boset-

tingene i Palestina.» 

 

Byrådet har bragt vedtaket inn for bysty-

ret, og anbefalt at bystyret vedtar at by-

delsutvalgets vedtok er ugyldig. Selv om 

denne behandlingen er relatert til Oslo, 

kan det for folkevalgte i andre kommuner 

og fylkesting være nyttig med en gjen-

nomgang av problemstillingen. 

 

 

Ivar Johansen, SV 

I Oslo kommunens anskaffelsesstrategi er 

det slått fast at virksomhetene skal ha lok-

ale tiltaksplaner som et verktøy i virksom-

hetenes arbeid med anskaffelser. Og det he-

ter i den sammenheng: "For å sikre konti-

nuerlig fokus på juridisk korrekte, formåls-

effektive, kostnadseffektive og samfunnsan-

svarlige anskaffelser, gjennomført i hen-

hold til gjeldende regelverk, skal alle virk-

somheter årlig utarbeide lokale tiltakspla-

ner. De lokale tiltaksplanene skal også bru-

kes som et rapporteringsverktøy for virk-

somhetene." Bydelsutvalgets vedtak må 

sees på som et innspill i denne sammen-

heng, jfr. også at etter reglementet har by-

delsutvalget «ansvar for å føre tilsyn med 

bydelens virksomhet.» 

 

Oslo kommune har i sin anskaffelsesstra-

tegi presisert at det skal vektlegges et sam-

funnsansvar. Som det heter i en byrådssak: 

"Prinsippene i FNs Global Compact om 

menneskerettigheter, arbeidslivsstandar-

der, miljøhensyn og antikorrupsjonsarbeid 

er viktige i denne sammenheng. Disse går 

ut på at bedriftene skal støtte og respektere 

de internasjonale menneskerettighetene og 

sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme 

miljøansvar og motarbeide korrupsjon. 

Prinsippene er basert på FNs Verdenser-

klæring om menneskerettighetene, ILOs 

kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om 

miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot 

korrupsjon." 

 

I reglement for bydelsutvalgene heter det at 

«bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn 

med bydelens virksomhet.» Dette gjelder 
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selvsagt også tilsyn med at bydelsforvalt-

ningen forholder seg til anskaffelsesstrate-

gien, - også når det gjelder forutsetning om 

samfunnsansvar. Eller som heter i FNs 

Global Compacts prinsipp nr. 2: Virksom-

hetene må "påse at de ikke medvirker til 

brudd på menneskerettighetene."Bydelsut-

valg må derfor vurdere om "kjøp av varer 

produsert i Israel og i de israelsk-okku-

perte bosettingene i Palestina" vil bryte 

med FNs Global Compact, menneskeret-

tighetserklæringen eller ILOs kjernekon-

vensjoner. 

 

Det er da grunn til å minne om at bosetting-

ene er ulovlige og i strid med folkeretten. 

Bosetningene er i strid med 4. Genève-

konvensjonenes artikkel 47, som forbyr an-

neksjon av okkupert område. Dessuten er 

de i strid med artikkel 49 som dels forbyr 

tvangsflytting av innbyggere i okkupert 

område, og dels forbyr okkupasjonsmakten 

å overføre sin egen sivilbefolkning til det 

okkuperte området. Derimot tillater den 

okkupasjonsmakten midlertidig å ta privat-

eid jord og bygninger i besittelse til mili-

tære formål. 

 

Bosettingene er også i strid med 

Haagkonvensjonen, som forbyr 

okkupasjonsmakten å iverksette 

permanente forandringer i det ok-

kuperte området, med mindre det 

skyldes militære hensyn, eller det 

skjer til fordel for den lokale be-

folkningen. 

 

Men i både Genèvekonvensjonene 

og Haagkonvensjonen forutsettes 

det at militær okkupasjon er mid-

lertidig, og at okkupasjonsmakten 

kun midlertidig står for administra-

sjonen av områdene. På tidspunktet 

da konvensjonene ble skrevet 

hadde man ikke forestilt seg en si-

tuasjon der okkupasjonen varer i 

45 år, slik tilfellet er i de pales-

tinske områdene. 

 

I sikkerhetsrådsresolusjon 465.7 

(1980), ber FN om at stater avhol-

der seg fra å gi Israel noen form for 

assistanse som kan brukes i forbin-

delse med bosettinger i okkuperte 

områder. 
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Byrådet innstiller til bystyret på at følgende 

del av bydelsutvalgets vedtak anses ugyl-

dig: «I denne situasjonen vil bydelsutvalget 

oppfordre bydelens administrasjon og tje-

nestesteder til å unngå innkjøp av varer 

produsert i Israel og de israelskokkuperte 

bosettingene i Palestina.» 

 

Byrådet og bystyreflertallet kan være sak-

lig uenig med bydelsutvalget om hva som 

er menneskerettighetsbrudd og dermed i 

strid med den vedtatte anskaffelsespolitikk.  

Det blir imidlertid klart uriktig å hevde at 

bydelsutvalg Grorud her har vedtatt noe 

som det ligger "utenfor bydelsutvalgets 

fullmakt til å vedta, da dette er en sak av 

utenrikspolitisk karakter og anket saken 

inn for bystyret med henvisning til bydels-

reglementet § 5-3 nr. 1".  

 

Tilsyn med bydelsforvaltningens praktise-

ring av anskaffelsesregelverket ligger in-

nenfor et av bydelsutvalgets hovedoppga-

ver. 

 

Jussprofessor Peter Th. Ørebech har i tids-

skriftet "Kritisk juss", årgang 2006, side 

318 - 341 en omfattende artikkel under 

overskriften "Er Utenriksdepartementets 

innvendinger mot kommunal boikott av is-

raelske varer holdbare? Frihandelsavtalen 

mellom EFTA-landene og Israel og WTO-

avtalen om offentlige innkjøp". Artikkelen 

konkluderer entydig med at Utenriksdepar-

tementets innvendinger ikke er holdbare. 

 

Det er grunn til å sitere fra Ørbechs konklu-

sjon: 

 

"Norge er forpliktet til å likestille israelske 

og norske leverandører ved offentlige inn-

kjøp. Fylkeskommunen kan ikke treffe av-

gjørelser om handelsboikott, verken for 

Norge eller for fylket. Denne forpliktelse 

ekskluderer ikke kommunene fra å treffe 

vedtak - innenfor rammen av privatautono-

mien - om hvilke varer de ønsker å forbruke. 

Fordi det ikke er tale om gjensidig eksklu-

derende vedtak, er det ingen motstrid mel-

lom et statlig fravær av boikott av israelske 

varer i Norge generelt og at Sør-Trøndelag 

fylke ikke vil kjøpe inn israelske varer til 

sitt daglige forbruk. Mens det første pri-

mært er en handelsboikott, er det sistnevnte 

forbrukerboikott. 

For øvrig merker jeg meg jo at statsminis-

teren i media de siste dager har vært tydelig 

på at Norge selvsagt respekterer og følger 

menneskerettighetene.

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.globalresearch.ca/universities-cancel-american-studies-association-memberships-in-response-to-boycott-of-israel/5362972&ei=L4RUVaXPMsONsAGRioCoBA&bvm=bv.93112503,d.bGg&psig=AFQjCNGKomiwBCYE8HCkpNl1HJu9itoVkQ&ust=1431688610160106
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Å, rakkerunger i Gaza 

 

Dere som stadig forstyrra meg med skrik og skrål utafor                   

vinduet mitt 

Dere som fylte hver morgen med oppløp og kaos. 

Dere som knuste vasen min og knabba den eneste blomsten på bal-

kongen. 

Kom tilbake, og skrik og skrål og knus alle vasene. 

Ta alle blomstene. 

Men kom tilbake… 

Kom tilbake… 

 

 

Khaled Juma, forfatter, Gaza 

 

(Til norsk ved Ola Bog) 



20 | Fritt Palestina 2-2015 

 

«Blodig» BDS-aksjon utenfor Stortinget 30. mars 
På den palestinske landdagen 30. mars 

gjennomførte BDS Norway et stunt 

utenom det vanlige foran Stortinget. Hen-

sikten var å sette fokus på norsk våpenhan-

del med Israel gjennom våpenprodusenten 

Nammo.  

 

Ved hjelp av røyk og lydeffekter drama-

tiserte en gruppe skuespillere Israels mi-

litære offensiv, og den grusomme angs-

ten for å bli bombet ihjel inne i Gaza; 

verdens største utendørs fengsel.  

 

I dag produserer Nammo (femti prosent 

statseid) og Chemring Nobel våpenkompo-

nenter som blir brukt i Israels angrep mot 

Gaza. Selv om det finnes lovverk som for-

byr direkte eksport av våpenmateriell til Is-

rael, omgår disse selskapene lovene ved å 

handle via selskaper i USA.  

 

BDS Norge har tidligere gjennomført 

lignende aksjoner mot Nammo ved ho-

vedkontoret på Raufoss og ved Chem-

ring Nobels lokaler i Hurum.  

 

 
Alle bilder: Ryan Rodrick 



 

Fritt Palestina 2-2015 |  21 

 

  

Landdagen 
Den palestinskelanddagen yamw al-ard, er en årlig markering for å minnes 30. mars 1976. 

Denne dagen erklæret Den Nasjonale Komiteen for Forsvar av Arabisk Land generalstreik i 

protest mot staten Israels planer om å konfiskere palestinskeid land i Israel. 

 

Konfiskeringen skulle skje i Galilea og var en del av plane som blir kalt «Judaization oft the 

Galilee». Massedemonstrasjoner brøt ut fra Galilea i nord til Negev i sør. Protestene endte 

med at israelske sikkerhetsstyrker drepte seks palestinere med israelsk statsborgerskap, i 

tillegg til å skade 96 personer og arrestere 300. 
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Kampanjen «Palestinske barn i 

israelske fengsler» 
  

Våren 2014 foreslo Norsk Folkehjelp - 

Seniorer for Palestina og Bestemødre 

for fred en kampanje for å sette fokus 

på situasjonen for palestinske barn i 

israelske fengsler.  

 
Av Helga Hvidsten 

 
Utgangspunktet for kampanjen var UNI-

CEFs rapport fra februar 2013 som hevder 

at «ill-treatment of Palestinian children is 

widespread, systematic and institutionali-

sed».  

 

Arbeidet tok fart for alvor høsten 2014, 

med en planleggingsgruppe som besto av 

representanter for Bestemødre for fred, Pa-

lestinakomiteen, Fellesutvalget for Pales-

tina og Kvekerhjelp.  

 

Kampanjens mål  

Målet med kampanjen var å skape opp-

merksomhet omkring palestinske barns si-

tuasjon under okkupasjonen. Kampanjen 

oppfordret Norges utenriksminister og 

norske myndigheter til å bruke sin innfly-

telse i Israel til å bidra til at palestinske barn 

blir behandlet i tråd med FNs Barnekon-

vensjon og kan få et bedre og tryggere liv. 

 

Kampanjens krav 

Både Norge og Israel har undertegnet FNs 

Barnekonvensjon. Konvensjonen definerer 

personer under 18 år som barn. Alle barn 

har like rettigheter enten de er født i Israel, 

Palestina eller Norge. 

• Barn skal behandles med respekt og i 

tråd med FNs barnekonvensjon. 

• Barn skal ikke arresteres midt på natten. 

• Barn skal få klar informasjon om sin rett 

til å tie, ikke svare på spørsmål, og ikke 

presses til å tilstå. 

• Barn skal ikke utsettes for vold eller tor-

tur av noe slag, bruk av fotlenker,  hånd-

jern og bind for øynene skal ikke fore-

komme. 

• Barn som arresteres skal ha med seg en 

av sine foresatte, både barna og de fore-

satte har krav på informasjon på sitt eget 

språk. 

• Barn har rett til advokatbistand under 

alle forhør 

• Alle forhør skal dokumenteres med lyd 

og bilde. 

• Dersom arresterte barn sendes ut av 

Vestbredden, er det et brudd på 

fjerde  Genèvekonvensjon artikkel 76. 

 

Dette skjedde i løpet av kampanjen:  

Kampanjen åpnet med filmen «Stone Cold 

Justice», som ble vist under Globali-se-

ringskonferansen i november 2014. 

 

Konferanse på Litteraturhuset 

7. februar 2015 ble det avholdt en konfe-

ranse på Litteraturhuset. Innledere var 

Gerard Horton fra Military Court Watch og 

Salwa Duaibis fra Women´s Centre for Le-

gal Aid and Counselling, Ramallah. De 

holdt et felles innlegg som de kalte «Brea-

king a Generation». Amira Hass, israelsk 

journalist i avisen Haaretz, snakket om 
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problemstillingen: «Is the State of Israel 

Viable?»  

 

Fra Norge deltok Gro Nystuen, jurist i Sen-

ter for menneskerettigheter, Oslo. 

 

Alle de politiske partiene ble invitert til å 

delta i konferansen og paneldebatten etter 

innledningsforedragene. Bare Svein Roald 

Hansen, Stortingets Utenrikskomite, Ar-

beiderpartiet, takket ja. 

 

Paneldebatten konsentrerte seg om «Hva 

kan Norge bidra med for å sikre at pale-

stinske barn blir behandlet i tråd med FNs 

Barnekonvensjon?» 

 

Konferansen ble vellykket. Det var fullsatt 

sal, med ca. 120 deltakere, gode foredrag 

og mange interessante spørsmål og kom-

mentarer. 

 

Filmvisning 

Søndag 8. februar ble filmen «When the 

Boys Return» vist i Kvekersenteret. Det var 

full sal med 35 aktive deltakere og mange 

fine kommentarer og spørsmål til Horton 

og Duaibis.  

 

Underskriftskampanje 

Palestinakomiteen i Vest-Agder satte i 

gang en underskriftsaksjon med kampan-

jens krav. 

 

Aksjonen fikk 3600 signaturer. Av disse 

var 800 samlet av Kirkens Nødhjelp gjen-

nom en SMS-aksjon. Aksjonen varte en 

måned og ble avsluttet 1. mars.  

 

Turné for Horton og Duaibis 

Uken etter selve konferansen besøkte Hor-

ton og Duaibis på Palestinakomiteens lo-

kallag i Bergen, Kristiansand, Drammen og 

Hønefoss. Alle rapporter tyder på at det vr 

fulle hus og vellykkede møter. 

 



24 | Fritt Palestina 2-2015 

 

 

Stortinget 

12. februar møtte Horton og Duaibis to po-

litikere på Stortinget; Karin Andersen fra 

Sosialistisk Venstreparti og Stine Renate 

Håheim fra Arbeiderpartiet. Dette møtet re-

sulterte i et skriftlig spørsmål fra SV til 

Børge Brende: Hvorfor hadde kam-panje-

gruppen ikke fått svar på sin invita-sjon til 

å delta i konferansen på Litteratur-huset, og 

hva ville UD gjøre for å følge opp kampan-

jens mål om å bedre palestinske barns si-

tuasjon under okkupasjonen?  

 

Den 24. mars presenterte Stine Renate Hå-

heim fra Arbeiderpartiet en debatt i Stor-

tinget om hva Norge skal gjøre for å hindre 

arrestasjoner av palestinske barn. I tillegg 

til Stine Renate deltok Utenriks-minister 

Børge Brende (H), Åsmund Aukrust (Ap), 

Karin Andersen  (SV), Sylvi Graham (H) 

og Erlend Wiborg (FrP). 

 

Møte med den israelske ambassaden 

Den israelske ambassaden svarte heller 

ikke på invitasjonen om å delta i konferan-

sen 7. februar. Etter konferansen ble kam-

panjegruppen kontaktet og invitert til et 

møte i ambassaden for at Israel skulle 

kunne legge frem sitt syn på saken. Møtet 

fant sted 4. mars. Fire medlemmer av kam-

panjegruppen møtte Deputy Chief of Mis-

sion Dan Poraz.  

 

Den israelske ambassaden la fram UNI-

CEFs oppfølgingsrapport om «Child-ren in 

Israeli Military Detention», som ble publi-

sert i desember 2014. Rapporten tar opp 

hva israelske myndigheter har gjort og gjør 

for å bedre situasjonen for palestinske barn. 

Det ble en ikke-konfronterende sam-tale, 

der begge parter la fram sine syns-punkter, 

men der ingen av partene ble over-bevist 

om de andres syn på situasjonen. Ambassa-

den hevdet at de ikke hadde mot-tatt invi-

tasjonen til konferansen, og vi ble enige om 

å holde ambassaden orientert om kampan-

jens videre aktiviteter.  

 

Møte i Utenriksdepartementet 23. april  

Representanter fra kampanjen overrakte re-

sultatet av underskriftskampanjen, en rap-

port om kampanjens arbeid hittil og orien-

terte om våre planer for arbeidet vid-ere. Vi 

viste til rapporter fra både UNICEF og Mi-

litary Court Watch som viser at selv om Is-

rael vil gi inntrykk av at de forbedrer sine 

rutiner, så har ikke mye forandret seg i 

praksis.   

 

Media 

 Gerard Horton og Salwa Duaibis ble 

intervjuet av Klassekampen. 

 Amira Hass ble intervjuet av Klasse-

kampen og Vårt Land. 

 URIX viste stor interesse for Amira 

Hass, men dette intervjuet fant ikke 

sted. 

 Palestinakomiteens fungerende leder 

Øyvind Sagedal og Magnus Utseth 

Christoffersen, nestleder i Palestina-

komiteen i Oslo, hadde en kronikk på 

trykk i Klassekampen 17. april. 

 Trine Tång Engvik, nestleder i Felles-

utvalget for Palestina, hadde en kom-

mentar på trykk i Dagbladet 19. april.  

 Sandefjords Blad intervjuet Eddie 

Whyte fra Palestinakomiteen og Fag-

forbundet om kampanjen 16. april.  

 Konferansen ble videotapet og ligger 

ute på nettet (se boks neste side)  
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Organisasjoner som tilsluttet seg 

kampanjen: 

KFUK-KFUM Global 

Kvekersamfunnet 

Kvekerhjelp 

Redd Barna 

Kirkens Nødhjelp 

Changemaker  

Norsk Folkehjelp 

Norsk Folkehjelp - Seniorer for Palestina 

Palestinakomiteen i Norge 

Fellesutvalget for Palestina 

Kvinneligaen for fred og frihet i Norge 

Bestemødre for fred 

Utdanningsforbundet 

Fagforbundet Ungdom 

Norsk Transportarbeiderforbund 

Fellesorganisasjonen (FO) 

Industri Energi 

LO i Oslo 

Norsk Arbeidsmandsforbund 

Heismontørenes Fagforening 

 

Oppfølging 
Kampanjegruppen er enig om at dette er en 

begynnelse i stedet for en avslutning. Kam-

panjen fortsetter fordi forholdene på bak-

ken ikke er vesentlig endret for barn som 

arresteres. Israel har endret enkelte rutiner 

etter UNICEF-rapporten, men dette gjelder 

ikke for eksempel steinkasting, som er den 

vanligste grunnen til arrestasjon - fordi 

dette regnes som et sikkerhetsspørsmål.  

 

 

(Se rapport fra 15. mars på: 

http://militarycourtwatch.org.) 

 

Alle de tilsluttede organisasjonene vil bli 

invitert til å stille seg bak en oppfølgings-

kampanje. Vi ønsker spesielt å satse på et 

godt samarbeid med ungdomsorganisajon-

ene og med Ledsagerprogrammet i Pale-

stina.  

 

Vi vil støtte et israelsk advokatfirma som 

helt konkret sørger for at arresterte barn får 

hjelp. Denne advokaten kan påta seg å for-

svare det arresterte barnet og hjelpe de på-

rørende gjennom en vanskelig prosess. En 

rettssak koster alltid penger, så vi vil samle 

inn nok til å dekke i hvert fall én slik retts-

sak; ca. 40 000 NOK. God juridisk bistand 

er som regel nødvendig for at barnet skal 

unngå fengsel eller bot.  

 

Vi vil gi ut en «hvitbok». Målet er å sørge 

for at nyttig og korrekt informasjon om 

problemet barn i fengsel blir presentert i en 

klar og leseverdig form, slik at leserne let-

tere kan ta stilling til saken og bli aktive 

støttespillere. 

 

Vi ønsker også å arrangere en studietur 

med dette temaet.   

 

Etter hvert kan det bli aktuelt med andre 

aksjoner. Vi vil uansett aktivt lobbe våre 

egne myndigheter, slik at de ikke kan glem-

me denne saken og barns rettigheter.

 

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=k_hEm9zN3r4 

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=CNaqMHldCLU 

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=Jo0zqvrJ9_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_hEm9zN3r4
https://www.youtube.com/watch?v=CNaqMHldCLU
https://www.youtube.com/watch?v=Jo0zqvrJ9_w
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Du tror det ikke før du får se det 
Mads Gilbert sier alltid at Palestina-

komiteen må legge til rette for at 

mange skal kunne reise for å møte pa-

lestinerne.  Det er umulig å forstå 

hvordan livet i Palestina er - med ok-

kupasjon, kontrollposter, muren og 

stadig flere kolonier, flyktningleirer og 

blokade - uten å ha vært der selv. Selv 

når man har vært der, blir det som en 

«antydning»; vi klarer ikke å ta det 

innover oss, fullt og helt. 
 
Av Ada Castracane, nasjonal  
koordinator for solidaritetsarbeidet  
i Palestinakomiteen  
ada@palestinakomiteen.no 

 

Kan det virkelig være mulig? 

Når vi som har vært der forsøker å fortelle 

om situasjonen til kjente her hjemme, kan 

det føles ubehagelig. Folk må jo tro vi dri-

ver «propaganda»; det er vel ikke mulig at 

andre mennesker kan være så utspekulerte, 

så grove i sitt møte med andre?  

 

 
 

Rashedieh 
 

Hva er det som gjør at israelere raider et 

palestinsk hjem en natt, river opp plantene 

i kjøkkenhagen og gjør fra seg i melet de-

res? Eller planmessig arresterer 16-17 år 

gamle gutter natten før den avgjørende ek-

samen skal avlegges, for slik å sikre at 

framtiden blir enda mer usikker? Det at 

flest mulig selv får se det som skjer, er der-

for en forutsetning for at sannheten skal 

komme fram. 

 

I denne sammenheng er solidaritetsarbeidet 

Palestinakomiteen driver i Midtøsten viktig, 

og en politisk prioritet. Vi arrangerer stu-

dieturer til Palestina og sender solidaritets-

arbeidere til Vestbredden i Palestina og til 

palestinske flyktninger i syd Libanon.  

 

Som koordinator for dette arbeidet har jeg 

akkurat gjennomført to korte reiser til om-

rådet. I Libanon møtte vi Palkom-venner 

fra 80-åra. Det er viktig at vi opprettholder 

disse gamle kontaktene, både på det men-

neskelige og det politiske planet. Vennene 

våre holder oss oppdaterte på den politiske 

situasjonen og vurderer sikkerheten for oss. 

De gir klar beskjed om hvor viktig det er at 

vi sender solidaritetsarbeidere til Libanon. 

De palestinske flyktningene må ikke glem-

mes! 

 

Mangler sivile rettigheter  

Besøket i et par av leirene i Beirut gjorde et 

uutslettelig inntrykk. Den ene bygningen 

etter hverandre; ikke lys, ikke sol, ikke noe 

grønt. Flere dødsfall på grunn av elektriske 

ledninger som faller ned. Det er en skam at 

FN tillater dette. Innbyggerne i leiren sam-

ler inn penger og prøver å ordne opp i dette 

ved hjelp av en dugnad hver vår. Mennes-

kene som bor der ser hvordan «vanlige bo-

ligområder» er, de ser forskjellen. Hva gjør 

det med dem?  Menneskerettighetene blir 

totalt ignorert. Samtidig prøver palesti-
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nerne å bevare verdigheten, illustrert gjen-

nom disse ordene fra en ung jente i Bourj: 

«But we love our home». 

 

I Rashedieh flyktningeleir helt syd i Liba-

non, med Middelhavet som en av «grens-

ene», er det bedre. Skikkelig bra kunne det 

ha vært hvis palestinerne fikk innvilget si-

vile rettigheter: Rett til arbeid og rett til å 

kjøpe eiendom. Dette er kravene de fleste 

uttrykte.  Våre solidaritetsarbeidere ble et-

terlyst. De regner med oss. 

 

I Palestina besøkte vi vår samarbeidspart-

ner Stopp the Wall (STW) og leiligheten 

hvor solidaritetsarbeiderne bor i Salfit. Vi 

avklarte følgende: 

Fra STW sin side er det nyttig og ønskelig 

at vi fortsetter. De understreket spesielt 

verdien av å dokumentere det som skjer og 

møte folk i utsatte situasjoner.  De ønsker 

solidaritetsarbeidere med organisasjonser-

faring. Kunnskap om dokumentering blir 

de ekstra glade for. 

 

Leiligheten i Salfit er flott og landsbyen er 

fin. Det eneste som kan innvendes er tung-

vint transport til andre deler av landet. Det 

løses nå ved at solidaritetsarbeiderne kan 

overnatte andre steder ved behov. Vi vil 

også vurdere om andre alternativ er bedre.  

 

Et godt forslag fra STW er å etablere venn-

skapsgruppe mellom Palestinakomiteens 

lokallag og STW lokalt. Tar noen imot 

denne utfordringen så hjelper vi med kon-

takt! 

 

 

 

Markering av den palestinske landdagen I Rashedieh 
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Fra Abu Jihad-senteret i Rashedieh 

 

Altså: Reis og lær, bli med på en studietur, 

eller vurder om det er aktuelt å bli solidari-

tetsarbeider. Hvis du selv ikke har anled-

ning, så fortell dette videre! Støtt arbeidet 

økonomisk! 

 

Les mer om studieturer og solidaritetsar-

beidet på vår nettside: 

http://palestinakomiteen.no/solidaritetsar-

beid/ 

 

Finansieringen av dette arbeidet skjer via 

PalestinaSolidaritet, som er en fast inn-

samling der den enkelte selv bestemmer 

hvor mye man vil bidra med hver måned. 

http://palestinakomiteen.no/stott-palesti-

nakomiteens-arbeid-2/ 

 

 

 

Ei jente viser stolt fram Eyes of Children-prosjektet som hun var med på  

http://palestinakomiteen.no/stott-palestinakomiteens-arbeid-2/
http://palestinakomiteen.no/stott-palestinakomiteens-arbeid-2/


 

Fritt Palestina 2-2015 |  29 

 

Reis til Palestina!  
- Å reise til Palestina er det beste man 

kan gjøre for å forstå palestinernes si-

tuasjon, sier Eldbjørg Holte. Selv ble 

hun palestinaaktivist etter et opphold i 

en israelsk kibbutz i 1967. 
 

Av Line Snekvik 
 

I omtrent 20 år har Eldbjørg Holte vært 

med å arrangere solidaritets- og studieturer 

for Palestinakomiteen.  Turene er en prio-

ritert oppgave for organisasjonen, og det 

legges opp til rundt fem turer i året.  

 

- Vi ser at det å reise ned til Palestina er det 

viktigste man kan gjøre for å forstå situa-

sjonen. Palestinerne sier det samme, for-

klarer Eldbjørg, som har vært medlem i Pa-

lestinakomiteen siden 1970.  
 

I likhet med mange andre «senioraktivis-

ter», ble hun engasjert i palestinasaken et-

ter et opphold i en israelsk kibbutz. 
 

- Jeg dro nedover som reiselysten ungdom 

i 1967. Jeg så hvordan man behandlet folk, 

 

Eldbjørg Holte 
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og reagerte på hvor arrogante israelerne var 

overfor palestinerne, sier Eldbjørg. 

I 1976 var hun med i det første helseteamet 

som Palestinakomiteen sendte til Libanon, 

og i 1989 var hun med å starte reisebyret Al 

Quds, som blant annet spesialiserer seg på 

reiser til Midtøsten.  
 

- Når du først begynner å jobbe med pa-

lestinasaken, så klarer du ikke å slutte. Du 

får venner for livet, sier Eldbjørg om sitt 45 

år gamle engasjement. 
 

Kommer hjem og er forbanna 
Hensikten med Palestinakomiteens studie-

turer er at deltakerne skal få oppleve den 

israelske okkupasjonen og de konsekven-

sene den har for den palestinske befolk-

ningen. 
 

I løpet av ti dager reiser turdeltakerne rundt 

til de største palestinske byene og tettste-

dene. Deltakerne møter palestinske poli-

tiske organisasjoner og får et innblikk i den 

folkelige motstandskampen. De får også 

anledning til å møte den israelske fredsbe-

vegelsen.  
 

- Hvordan reagerer turdeltakerne på det de 

ser og opplever i Palestina? 

 

- De fleste kommer tilbake til Norge og er 

forbanna. Men først og fremst kommer de 

hjem med et veldig stort engasjement, sier 

Eldbjørg. 
 

- Og mye av grunnen til at vi sender folk er 

at vi ønsker at de på ett eller annet nivå skal 

engasjere seg for palestinasaken, legger 

hun til. 

På spørsmål om hva som er det beste med 

studieturene, er hun ikke i tvil: 
 

- Det er møtet med palestinerne. Å se hvor-

dan de klarer å leve med en slik situasjon. 

Den respekten man får for folk, sier hun et-

tertenksomt.  
 

Passer for alle 
Studieturene passer for alle som ønsker å se 

med egne øyne hvordan okkupasjonen 

fungerer. Alder er ingen hindring: 
 

- På én tur hadde vi deltakere fra alderen 15 

til 84, og det fungerte faktisk utrolig bra. 

Men vi tilbyr også skreddersydde turer, og 

lager gjerne egne opplegg for arbeidsplas-

ser og foreninger, sier Eldbjørg. 
 

Palestinakomiteen tilbyr også egne ung-

domsturer. Disse subsidieres av Palestina-

komiteen, og er rimeligere enn de ordinære 

turene. Neste ungdomstur går av stabelen i 

august, og det er fortsatt mulig å melde seg 

på. 
 

 
 

Eldbjørg, som selv ble palestina-aktivist et-

ter et besøk i Israel/Palestina som ung jente, 

blir ekstra engasjert når hun snakker om 

ungdomsturene: 
 

- Vi har et sterkt ønske om at flere unge 

mennesker skal reise ned til Palestina. For 

å si det litt banalt: Ungdommene er framti-

den! Vi vil veldig gjerne ha med flere unge 

inn i palestinaarbeidet.  
 

For mer info, sjekk:  

palestinakomiteen.no/studieturer  
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Frå Vest-Agder til Vestbreidda 
 

I påska var eg for fyrste gong i Pales-

tina. Me var ein flott gjeng med 18 

sørlendingar. Alle bur i - eller er frå - 

Kristiansand eller næraste byar og 

bygder.  
 

Av Aslak T. Fjermedal, styremedlem i 

Palestinakomiteen i Vest-Agder 

 

Me var ei samansett gruppe. I alder låg 

største tyngdepunktet rundt 20, nesten like 

mange rundt 60, - og litt færre spreidd ut i 

midtsjiktet. Alle var rimelegvis politisk in-

teresserte og engasjerte, men berre eit 

mindretal var aktive i Palestinakomiteen. 

Tri av medlemene i Palkom-styret vårt var 

med (og ei frå styret i Trøndelag – me eks-

porterer aktivistar). Utanom reiseleiar 

Anna Lund Bjørnsen frå Fellesutvalget for 

Palestina, var det berre to som hadde vore i 

Palestina før. 
 

Alle kjende nokre av dei andre, ingen 

kjende alle. Men ulike som me var; me vart 

fort ein samansveisa gjeng som hadde det 

veldig fint saman. Me kunne ha det moro, 

og me kunne vera fortvila og sinte og støtta 

kvarandre. Tur-bloggen vår var òg med på 

å knyta oss saman. Gjennom den, og i run-

dane ved middagsbordet, delte me både po-

litiske synspunkt og personlege reaksjonar 

på sterke inntrykk. 

Før me reiste ned, vona me i Palkom at tu-

ren skulle gje eit løft for arbeidet vårt. Det 

har i alle fall slege til so langt. Styret hadde 

eigenleg konkludert med at me truleg ikkje 

hadde kapasitet til å gjera noko med den 

palestinske fangedagen 17. april. Men på 

turen måtte me tri frå styret berre fylgja opp 

entusiasmen i gruppa, og gjorde eit udemo-

kratisk vedtak om både stand og møte den 

17. På møtet viste me filmen «Jerusalem, 

The East Side Story», som me fekk med på 

DVD frå guiden Abu Hassan. 
 

Me kan absolutt tilrå slike turar frå eit lo-

kallagsområde. Ikkje berre vil mange frå 

same stad verta engasjerte, men eg trur dei 

felles opplevingane og venskapen frå turen 

vil gjera dette større enn summen av enkelt-

personar.  
 

 

  

De fem neste artiklene ble opprinnelig 

publisert på sørlendingens reiseblogg 

«Okkupert uke». For flere historier, se 

https://okkupertuke.wordpress.com/ 

Red. anm. 

 

  

https://okkupertuke.wordpress.com/
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Terroristene vi møtte 
 

Kjært barn har mange navn. Terrorist. 

Araber. Muslimjævel. Skitne. Usivili-

serte. Et kjapt blikk i avisenes kom-

mentarfelt gir deg mange beskrivelser 

jeg ikke kjenner meg igjen i.  
 
Av Anna Lund Bjørnsen 
 

«Sperr dem inne, det har de fortjent», leste 

jeg i en kommentar forleden. Muren som 

slynger seg langt inne på palestinsk territo-

rium stjeler land, naturressurser og vann. 

Hindrer framferdsel og skiller palestinere 

fra palestinere. 

Israels mur er det synligste eksempelet på 

den kollektive avstraffelsen Israel utøver 

mot palestinerne, og får lov til å stå der på 

grunn av antakelsen om at alle palesti-

nere er potensielle terrorister. 

Det samme prinsippet gjelder i den isra-

elske militærloven palestinerne lever under 

på Vestbredden. Barn kan bli arrestert for å 

«potensielt ha kastet stein på militært kjø-

retøy», fordi mange av de andre barna i 

landsbyen på et tidspunkt har gjort det. Pa-

lestinske møter og forsamlinger er ulov-

lige, og enhver som deltar i en politisk sam-

ling eller demonstrasjon – eller til og med 

vifter med et flagg – kan bli arrestert.  Når 

okkupanten Israel selv får definere hva som 

er ulovlig eller ikke gjennom militær lov, 

kan reglene til enhver tid tilpasses Israels 

behov. Når vi vet at mellom 750 000 og 

800 000 palestinere har blitt straffeforfulgt 

siden 1967, ser vi at dette er en bevisst stra-

tegi fra Israels side for å hindre demokra-

tisk deltakelse og rett til å protestere mot 

brudd på internasjonal lov. (Ser du ironien? 

Vi kan her i Norge trygt demonstrere mot 

Israels apartheidpolitikk. Palestinere som 

gjør dette i landsbyen sin, som blir delt i to 

av muren, risikerer å bli arrestert). 

 

Pengestøtte til terroristene 
KrF og FrP kritiserte i 2012 regjeringens 

støtte til terrorister. Pengestøtte som blir 

gitt fra palestinske selvstyremyndigheter til 

fanger og deres familie for tapt arbeidsfor-

tjeneste. 

 

 

I to år har hun ventet på at ektemannen skal 
få en rettsak og dom. 

Det er lett å la seg lure av denne typen re-

torikk. Terrordømte palestinere, hvorfor 

skal de få våre skattepenger? 

 

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=292
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=292
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=292
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=292
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=292
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/03/11/frp-norge-boer-true-palestinerne-med-pengestans
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/03/11/frp-norge-boer-true-palestinerne-med-pengestans
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/03/11/frp-norge-boer-true-palestinerne-med-pengestans
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/03/11/frp-norge-boer-true-palestinerne-med-pengestans
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I påska bodde jeg hos en av disse terrorist-

familiene FrP og KrF snakker om. 

Jeg bodde hjemme hos kvinnen på bildet 

under. Hun bor i Jifna, en liten palestinsk 

landsby utenfor Ramallah, med tre barn. 

De er en kristen familie, og Jifna er en av 

de få landsbyene i Palestina hvor flertallet 

et kristne. Hun er en av de palestinske fa-

miliene som får bidrag fra palestinske selv-

styremyndigheter. 

 

Hva har mannen hennes gjort for å komme 

i fengsel, tenker man da, og forventer å 

høre at han var aktiv i en militant, pale-

stinsk motstandsgruppe. Noe som forøvrig 

er helt legitimt ifølge internasjonal lov. 

 

Historien er en annen. Mannen hennes ble 

arrestert for to år siden og har sittet i feng-

sel siden. I to år, uten å vite hva han er 

fengslet for. I to år har han og familien ven-

tet på å få en rettsak og dom. Dette har de 

ennå ikke fått. 

 

En mulig grunn til at han ble arrestert kan 

være at han befant seg i samme gate som to 

israelske soldater da de ble drept i Ramal-

lah for 12 år siden, spekulerer kona. Ingen 

vet helt sikkert. 

 

Familien mottar et lite bidrag fra pales-

tinske selvstyremyndigheter da familien 

ikke har noen annen inntekt når mannen sit-

ter i fengsel. På grunn av pengene kunne 

sønnene fortsette utdanningen sin og på 

sikt få seg en jobb for å forsørge den lille 

familien. Og det er jeg glad for. 

Her er noen av de andre terroristene vi 

møtte på turen: 

 

Bussjåføren vår, Abed 

 

To palestinere som er med på de fredelige 

demonstrasjonene i An Nabi Saleh 
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Fredagstradisjoner  
Da jeg bodde hjemme hadde vi en fre-

dagstradisjon i familien. Hver fredag 

klokken 20.55 var vi på plass foran 

TV-en. Klare for «Nytt på nytt». 

Chips og dip ble alltid gjort klart i 

siste liten, rett før det begynte. 
 

Av Gyro F. Fjermedal 
 

I Palestina er det mange små landsbyer. 

Mange av disse landsbyene har også en fre-

dagstradisjon. Hver fredag demonstrerer 

de. Mot okkupasjon, mot muren, mot urett-

ferdighet. 
 

Som svar får de tåregass, gummikuler og 

«skunk water». Tåregass som gjør det van-

skelig å puste. Gummikuler som fører til 

brekte bein og noen ganger dreper. «Skunk 

water» som gjør at lukten av døde dyr fes-

ter seg til hud og klær i flere dager etterpå. 

 

 
 

Tåregass og sjokkgranater i Nabi Salih. 
Foto: Åsmund Mjåland 

Vi besøkte Nabi Salih der de hver fredag har 

fredelige demonstrasjoner. Likevel blir de 

svart med vold av det israelske militæret. I 

denne landsbyen med rundt 500 innbyggere 

kan det blir avfyrt hundrevis av tåregassgra-

nater på én dag. Tåregassgranatene treffer 

også folk, og i tillegg til pustevansker gir de 

sår og skader på kroppen. Tåregass er forbudt 

i krig, men brukes fortsatt i mange land i 

fredstid. Også i palestinske områder, der pa-

lestinere lever under militærlov og må tåle 

nattlige raid rett som det er. 

 

Tidligere har jeg besøkt Bil’in, en annen 

landsby som har ukentlige demonstrasjoner. 

Også her svares det med kuler, gass og vann. 

Ved slutten av demonstrasjonen begynte sol-

datene med «skunk water». Det blir ofte be-

skrevet som at det lukter av råttent kjøtt. 

Dette vannet ble skutt mot barn, barn som må 

ha vært ned mot seks år. Barn frustrerte av å 

leve under en okkupasjon, med muren bare 

noen meter fra hjemmene sine. 

 

I Bil’in møtte vi og folk som hadde blitt truf-

fet av gummikuler. Som hadde blåmerker like 

store som frokosttallerkener. Gummikuler er 

som navnet tilsier kuler av gummi, noen 

ganger med stål inni, andre ganger ikke. 

Disse blir også brukt mot demonstrantene, for 

å holde «ro og orden». Kuler som ikke skal 

drepe, men som noen ganger gjør det. Andre 

ganger gir de «bare» skader. Kanskje du er 

heldig og «bare» blir blind på ett øye. 

 

Hver fredag demonstrerer palestinere mot ok-

kupasjon. Hver fredag blir de svart med tåre-

gass, «skunk water» og gummikuler. Mens vi 

spiser chips og ser på TV. 
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 “A room with a view”

 
Av Aslak T. Fjermedal 

 

Ikkje den beste utsikta frå eit hotellrom, vil 

du vel meina. Likevel – det er eit bilete som 

syner litt av den systematiske forskjelsbe-

handlinga av jødar og palestinarar i Israel, 

i Jerusalem, på Vestbreidda – i heile det 

historiske Palestina. Den svarte tanken. 

Den svarte tanken palestinarane lagrar vatn 

i, so dei kan klara seg når vatnet er 

stengt.  Sume tider er det stengt so lenge at 

tanken gjeng tom. Då må dei kjøpa det vat-

net dei betalar skatt for å få. Då må den 

svarte tanken fyllast opp frå ein tankbil. 

 

Me kunne ha vist hundrevis av bilete frå 

denne turen, med tusenvis av vasstankar. 

Mot horisonten ser me rader av bustadblok-

ker med svarte tankar på taket. Små og 

store hus, fattige og rike palestinarar, alle 

treng dei ein svart tank. Det er ikkje mange 

rike palestinarar. Middelklassen er 

nesten utradert. Men noke få har store 

og fine hus. Du kan ikkje seia sikkert 

om eit hus er jødisk eller palestinsk. 

Sikraste teiknet er den svarte vasstan-

ken. 

 

Det er ikkje berre vatnet som vert 

skeivdelt mellom desse to – i oppha-

vet – brødrefolka. Søppeltøminga er 

eit anna område. Når det offentlege 

ikkje hentar den søpla du har betalt 

skatt for at dei skal henta, då vert det 

fort eit forslumma og utriveleg byrom 

– og myten om «skitne arabarar» kan 

få næring. 

 

Mål om å gjera det uleveleg for  

palestinarane  

 

Ulike tilbod til folkeslaga gjeld ikkje minst 

byfornying. Det trengs utruleg mange Tøy-

enpakker for å heva dei palestinske buom-

råda i Jerusalem til noko som liknar dei jø-

diske. Det er det sjølvsagt ingen planar om. 

Derimot er det ein plan – Jerusalem 2020 – 

der det overordna målet er å auka den jø-

diske befolkninga og minska den pales-

tinske. 

 

Etnisk reinsing. Det er dette som er det 

overordna målet. For å oppnå ein mest 

mogeleg rein jødisk stat for kolonistane, 

må det koloniserte folket drivast ut. All 

forskjelsbehandling, frå søppel- og vasste-

nester til riving av hus, nekting av byggje-

løyve og ekspropiering av land – har det 

overordna målet å gjera det uleveleg for 

palestinarane i eige land. 

 

 
 

Foto "Utsikt frå Victoria Hotel i  
Aust-Jerusalem": Aslak T. Fjermedal 

https://okkupertuke.files.wordpress.com/2015/04/til-pappas-blogginlegg.jpg
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Dei kjem om natta 

 

I påska var eg på solidaritetstur til Pa-

lestina. Som samfunnsengasjert og  

Palestina-ven har eg sett, lest og høyrt 

mykje om korleis livet er for palesti-

narane under okkupasjonen av Israel 
 
 Av Marit Fjordheim 

 

Ein må ikkje ha vore der for å skjøna og 

meina at palestinarane lever under press, 

frykt, kontroll, usikkerheit, men ein ser ting 

på ein heilt annan måte når ein har vore der, 

snakka med folk og sett kva forhold dei le-

ver under.  Opplevingane der gjorde sterkt 

inntrykk. 

 

Når ein er på Vestbreidda, ser ein all isra-

elsk utbygging som har skjedd på pales-

tinsk land. Koloniseringa hadde kome 

lenger og skreik meir mot oss enn nokon av 

oss hadde førestilt seg. Busettjarkoloniane 

var fleire og større. Me kunne også sjå kor-

leis dette startar; fyrst vert det bygd nokre 

brakker; små uskuldige hus på ei høgde, så 

får dei straum, vatn og veg av israelske sty-

resmakter. Kolonien er bygd på marka til 

ein palestinsk landsby i utgangspunktet, og 

så vert eit område rundt definert som sik-

kerheitssone, og den nye vegen får truleg 

ikkje palestinarane lov å bruka. Alt dette 

tek mykje jordbruksland frå landsbyen, el-

ler hindrar tilgang til det. 

 

Det er naturleg at okkupasjonsmakta møter 

motstand frå dei okkuperte. Det skjedde i 

Noreg, det skjer mange stader i verda. Det 

skjer i Palestina. Ikkje minst skjerpar det 

frontane når okkupanten på denne måten 

planmessig flyttar sine eigne inn på okku-

pert territorium. (Og det er mot internasjo-

nal lov!) 

Når kolonistane etablerer seg inne på pales-

tinsk jord, vert det straks militæret sin jobb 

å sikra tryggleiken deira. Dette er ei utford-

ring – som Gerard Horton frå Military 

Court Watch sa då me møtte dei i Palestina: 

Tenk på tryggingsutfordringa om USA 

hadde plassert 400 000 sivile amerikanarar 

i koloniar rundt om i Afghanistan. 

 

Krigens og undertrykkinga sin logikk 

Det eg skildrar nedanfor er rått, brutalt og 

umenneskeleg. Men det er også logisk, frå 

Israel si side. Det er krigens og undertryk-

kinga sin logikk. Korleis oppnå størst mo-

geleg sikkerheit for våre eigne, mest moge-

leg effektivt og til lågast kostnad. 

 

Lat oss seia at militæret høyrer om uro, t.d. 

steinkasting. Dei veit ikkje kven det er, 

men det er sannsynleg at det er ein gut eller 

mann under 30, truleg frå næraste landsby. 

Dei har truleg informantar og namn på folk 

dei har teke tidlegare. Dei veit kven som 

bur i kva hus. Dei rykkar ut til landsbyen – 

om natta. Det er mest skræmande, samstun-

des som det skaper minst oppstyr og inn-

blanding frå andre palestinarar. 

 

Soldatane kjem kjørande inn i eit militært 

kjøretøy. Dei har sikta seg inn på eit be-

stemt hus. Dei hamrar på døra, gjerne mel-

lom kl. 02 og 05. Familien får ikkje mange 

minuttar på seg til å opna døra, viss det ik-

kje vert gjort fort, så slår soldatane inn døra 

eller røskar ho av hengslene. Dei vekkjer 

familien, vil sjå gutane i familien, mor og 

far må vekkje dei. Dei må komme ut og blir 

stilt spørsmål. Soldatane tek bilete av dei, 

og arresterer kanskje ein gut i familien. 
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Kanskje har han vore 

med på noko, kan-

skje ikkje. Det er ik-

kje så viktig. Dei har 

reagert, folk vert 

skremde, og mistar 

nattesøvnen endå ei 

natt. Om guten ikkje 

har gjort det, så kan 

det likevel vera føre-

byggjande å skræma 

dei frå i det heile tatt 

å tenkja tanken. 

 

I ein slik situasjon 

har ikkje mor og far 

noko dei skulle ha 

sagt. Dei får ikkje 

hindra at soldatane 

tek med seg guten. 

Dei får ikkje noko 

forklaring, dei får ik-

kje vita kvar dei tek 

med sonen, dei får ik-

kje vera med. Guten 

veit ikkje kvar han 

skal. Han veit at for-

eldra ikkje veit kvar 

han er. Han opplever 

at faren ikkje kan 

hjelpa han. Han opp-

lever at mora sin 

trygling og gråt ikkje 

hjelper han. Han – 

som me kan håpa og 

tru har følt seg trygg 

i familien – opplever 

at 18-årige soldatar kan hersa med foreldra 

hans. 

Han vert tatt med i militærbilen. Han får 

handjern og ofte strips på beina og armane 

og hette over hovudet eller bind for auga. 

Mange barn har rapportert om latter osv. 

frå soldatane i ein slik situasjon. Ofte må 

barnet liggja på golvet i bilen fordi solda-

tane treng seta. Når det passar slik sit sol-

datane med beina oppå barnet. 

 

Foto: Morten Ekeland    .   
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Barnet vert køyrt til ein politistasjon og må 

venta der til morgonen når stasjonen opnar. 

Stundom får dei mat og drikke, ofte ikkje. 

Barnet kan sitja inne i dagar, veker, måna-

der. Når guten kjem heim igjen vert det fest 

og han vert feira som ein helt! Men livet 

vert ikkje det same for familien, for guten. 

Han har ganske sikkert hatt vonde og 

skremmande opplevingar i fengselet; vorte 

plaga, fornedra, torturert. 

 

Han kan reagera med at han ikkje orkar å 

sjå soldatar. Han vil ikkje gå ut, for han veit 

at han fort kan koma i søkelyset om det 

skulle skje noko, og også utan at det skulle 

skje noko. Dei sosiale banda og hans sosi-

ale liv kan også øydeleggjast av at han ik-

kje veit om nokon kan ha tysta på han. Li-

keeins vil kameratane hans vera usikre på 

kva guten har kome til å seia til soldatane 

under avhøyr, og dei kan få gjensidig mis-

tillit til kvarandre. Og guten vil slita med 

overgrepa frå fengselsopphaldet, vil vera 

irritabel og engsteleg, samstundes som han 

ikkje veit kven han kan stola på. Foreldra 

vil oppleva å ha fått ein annan gut tilbake – 

guten kan føla at han har mist den trygg-

heita foreldra skal vera. 

 

 
 

Og kva gjer undertrykkinga med dei som 

utfører gjerningane? Unge gutar og jenter 

som er med på nattlege raid og arrestasjo-

nar av born? Ein palestinsk mann sa til oss 

om israelarane: «They’ve lost their huma-

nity» (dei har mista menneskelegheita si). 

Eg uroar meg for alt som det palestinske 

folket vert utsett for og har vorte utsett for 

sidan før 1948, og eg støttar deira kamp. 

Men eg undrar meg også over kva dette 

gjer med det israelske folket. Kva gjer det 

med fleire generasjonar av 18-åringar, gu-

tar og jenter som tek aktivt del i forned-

ringa av andre menneske i kontrollpostane 

og alle dei andre kontrolltiltaka? Kva gjer 

det med alle dei israelarane som lever gode 

dagar i storbyen Tel Aviv, og ikkje  treng å 

bry seg om det som skjer på andre sida av 

grenseposten – men har eit innprenta fien-

debilete av eit anna folk som bur ein halv-

times biltur unna, men som dei ikkje har 

omgang med, ikkje kjenner. 

 

Det finst ikkje annanrangs menneske 

Eg har brydd meg mykje om jødane sin si-

tuasjon og det grusame dei vart utsette for 

før og under andre verdskrigen. Eg har vore 

i konsentrasjonsleirar i Polen, Tyskland og 

Frankrike, har lagt ferieturar til reisemål for 

å sjå og minnast og læra. 

 

Eg har lest bøker, sett filmar. Forferdeleg. 

Trist. Me må læra noko av dette. Eg vil ik-

kje ha meir krig og drap. Kva må me læra 

av dette? At det ikkje finst annanrangs 

menneske, at det ikkje går an å dela inn folk 

i «dei» og «oss». 

 

Slik situasjonen er i Palestina no som pa-

lestinarane har mist so mykje av landet til 

kolonistane, er den einaste løysinga på lang 

sikt at alle må leva saman i ein stat med like 

borgarrettar for alle, og flyktningane må få 

koma heim att. Det er langt fram, men det 

er einaste måten å få ein rettferdig fred. 

Fram til då må me støtta palestinarane og 

leggja press på Israel, slik at mest mogeleg 

av Palestina vert berga – folk, land og kul-

tur. 
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Å komme tilbake 

 

Etter et par timer i kø, to ombookingar 

og ein del venting kom eg endelig 

fram til Palestina. Sjølv om det følast 

som det har gått kort tid er det nå gått 

tre år sidan sist eg var her. Det å vere 

tilbake gir blanda følelsar. 
 

Av Gyro F. Fjermedal 
 

Å komme tilbake til Palestina er godt. Det 

minner meg om alle dei gode minna eg har 

frå førre gong. Vi har reist forbi falafelplas-

sen der våre nye palestinske venner for tre 

år sidan spanderte nattmat. Dei vi og var 

med heim og trefte familien til, nevøar og 

nieser som viste fram kosedyra sine. Å 

komme tilbake minner meg om all gjestfri-

heten vi møtte sist gong. 
 

Å komme tilbake til Palestina er fru-

strerande. Det minner meg om alt det 

vonde vi såg og opplevde sist. Det er tungt 

å sjå kor mykje som er likt, om ikkje verre. 

Jerusalem er framleis ein delt by. Skule-

born må framleis gå gjennom checkpoint 

på veg til og frå skulen. Å komme tilbake 

minner meg om at menneske kan gjere my-

kje vondt. 

 

Men på tross av frustrasjon, og at det verker 

som mykje står stille eller går feil vei, så er 

det framleis mykje håp og framtidsvilje. 

Når ein ser borna som viser fram palestinsk 

dans, og som konkurrerer om å lese flest 

bøker, så ser ein og ei framtid. Ei framtid 

der det ikkje er okkupasjon, mur eller 

checkpoints, men eit samfunn der ein kan 

leve fritt. Dette er det vi kjemper for. Vi 

fortsetter arbeidet fordi vi vil at neste gong 

vi kjem til Palestina, så skal det være eit 

fritt Palestina.

 

Foto "Muren":  Kai Steffen Østensen . 
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«Jeg lærer fortsatt fra oppholdet i 

Palestina» 
 
Stephan Lyngved var solidaritets-

arbeider i Salfit på Vestbredden da 

Israel begynte å bombe Gaza i fjor 

sommer. Redaksjonen i Fritt Palestina 

tok en prat med 24-åringen fra 

Hakadal, for å høre hvilke tanker han 

gjør seg om oppholdet, nesten ett år 

etter at han kom hjem. 

 
FP: Hvordan fikk du høre om Pale-

stinakomiteens solidaritetsarbeid, og 

hva var grunnen til at du søkte? 

 

S: Jeg besøkte Palestina for første gang i 

2008. Da besøkte jeg onkelen min som 

jobbet som observatør for Kirkens 

Verdensråd. Opplevelsene fra denne turen 

gjorde sterkt inntrykk på meg, og jeg 

bestemte meg allerede da for å jobbe 

frivillig i utlandet. Da jeg litt plutselig fikk 

et år som ikke så ut til å inneholde annet 

enn jobbing, bestemte jeg meg for å finne 

et prosjekt å søke på. I denne søkeproses-

sen fant jeg frem til Palestinakomiteens 

solidaritetsarbeid på Vestbredden. Jeg tror 

en av hovedårsakene til at jeg søkte på 

akkurat dette programmet var at det ikke 

forholdt seg objektivt til konflikten. 

 

FP: Hva tror du var det viktigste du 

lærte under oppholdet? 

 

S: Det er vanskelig å trekke frem konkrete 

ting man lærer i løpet av et sånt prosjekt. 

Du lærer først og fremst veldig mye om deg 

selv. Hvordan man reagerer på forskjellige 

situasjoner og hva du føler om det etterpå. 

Lærdommen du trekker ut av et sånt opp-

hold begynner ikke den dagen du drar, og 

slutter ikke den dagen du kommer hjem. 

Det er forskjellige utfordringer knyttet til 

de forskjellige fasene av reisen, og derfor 

lærer jeg fortsatt fra oppholdet. 

 

 
 

Man lærer om konfliktens mange ansikter. 

De fleste av dem når aldri Dagbladet. Man 

lærer om hvordan konflikten på bakken er 

representert av barn. 15-16 år gamle 

palestinske «terrorister» mot 18 år gamle 

IDF-soldater, som knapt har kommet i 

stemmeskiftet. Den vondeste lærdommen, 

eller erfaringen om du vil, er å se hvordan 

mennesker kan behandle hverandre så 

grusomt. Så gjennomført sadistisk. Det er 

ikke den type ting jeg tror du kan forstå ved 

første øyekast, men noe som krever litt tid 

til ettertanke. 
 

 

FP: Det høres utvilsomt veldig lærerikt 

ut. Men også ganske tøft. «On a brighter 

note», hva vil du si var det beste med 

oppholdet? 

S: Det beste med oppholdet er hvilken unik 

mulighet du har til å reise rundt å se. Med 

Stop the Wall sitt nettverk ligger Vestbred-

den for dine føtter, og det er nesten bare en 
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selv som setter grenser. Og ikke minst alle 

de gjestfrie og hyggelige menneskene man 

får lov til å bli kjent med. I tillegg må jeg 

trekke fram den utrolig gode maten du får 

spise, og det vakre landskapet du får be-

vege deg rundt i. 
 

FP: Og hva var det det verste? 
 

S: Det aller verste var nok å komme hjem. 

Fordi de fleste rundt deg ikke har sett de 

tingene du har sett, og det tar for lang tid å 

forklare. Selv slet jeg mye med dårlig 

samvittighet ovenfor alle de palestinerne 

jeg ble kjent med, som det føltes som jeg 

forlot. Jeg dro nesten rett fra Vestbredden 

til guttetur i Nice mens krigen i Gaza 

pågikk. Kontrastene er så enorme, og det 

tror jeg var noe av det aller vanskeligste. 

 

FP: Det høres ut som om det er veldig 

mange følelser og inntrykk som skal 

fordøyes.  
 

S: Ja, og i helt starten syns jeg det var 

vanskelig å bruke informasjonen jeg hadde 

skaffet meg til noe produktivt. På den ene 

siden orket jeg ikke å dykke ned i de 

tingene jeg hadde opplevd. På den andre 

side følte jeg at jeg misbrukte tilliten til alle 

menneskene som hadde fortalt meg sine 

historier, i håp om at jeg ville dele det med 

omverdenen da jeg kom hjem.  
 

FP: Hvis vi går tilbake til oppholdet ditt 

på Vestbredden; kan du fortelle litt om 

hvordan en «vanlig arbeidsdag» fortonet 

seg?  
 

S: En «vanlig» dag besto av mye reising. 

Inn og ut av busser, gjennom bråkete mar-

keder og travle byer. Du reiser til Nablus og 

spiser frokost, før du tar neste buss til 

Tulkarem hvor du har et møte med lederen 

for New Unions. Så drar du fra Tulkarem 

til Tura hvor du besøker en by som er hardt 

rammet av okkupasjonen. Deretter drar du 

hjem, og om kvelden skriver du en 

rapport om det du har opplevd. 

For min egen del gikk også mange 

av kveldene med på å sitte på 

sportsbar og røyke vannpipe og se 

fotball sammen med guttene i 

Salfit. Vi brukte også mange dager 

på kontoret vårt i Ramallah. And-

re dager er igjen helt stille, uten at 

det skjer noen ting. Og i en hektisk 

hverdag med mange inntrykk, er 

de dagene også veldig viktige. 

 

FP: Har oppholdet gjort noe 

med ditt engasjement for 

Palestina? 

 

S: Mitt engasjement for Palestina 

har selvfølgelig blitt mye sterkere 

etter dette oppholdet. Jeg trengte 

litt tid på å fordøye det før jeg  
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orket å ta del i noe arbeid. Men etter litt tid 

føles det bare befriende å få bidra igjen. Jeg 

vil avslutte med å si til fremtidige 

solidaritetsarbeidere at dette er helt normalt. 

Folk er forskjellige og hånd-terer ting ulikt. 

Derfor er det viktig å gi seg selv litt tid, og 

ikke jobbe på «dårlig samvittighet».  

 

FB: Helt til slutt: Vil du anbefale andre 

å være solidaritetsarbeider?  

 

S: Jeg vil anbefale på det sterkeste å jobbe 

som solidaritetsarbeider. Som nevnt lærer 

du utrolig mye om deg selv. I tillegg lærer 

du mer om konflikten på de 13 ukene enn 

du hadde gjort over flere år med en bok her 

hjemme. Det er en konflikt som må sees, 

for å forstås ordentlig. Det kan være van-

skelig i starten å tro på at et sånt opphold 

gjør noen forskjell. Det syntes i hvert fall 

jeg, Men det betyr faktisk utrolig mye for 

de menneskene du møter. Og det har noe å 

si i den større sammenheng; at noen ser det 

og skriver om det. Sånn at ingen i fremtiden 

kan si at de ikke visste. 

 

Stephan Lyngved er kontaktperson for 

Boikottutvalget i Palestinakomiteen.  
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UiS samarbeider med okkupasjonen 
 

Universitetet i Stavanger skal no sam-

arbeide med Technion i Israel, men 

kor går skillet mellom israelsk akade-

mia og den israelske militærindu-

strien? 

 
Av Ingrid Baltzersen, Midtøstenviter  
 

Kommentaren ble opprinnelig publisert på In-

fofada.no 20.mars 2015. 

 
Universitetet i Stavanger har inngått ein 

samarbeidsavtale med det israelske univer-

sitetet Technion, eit samarbeid knytt til ut-

vikling innan olje og gass. På kritikk svarer 

rektor Marit Boyesen at UiS ikkje driv med 

akademisk boikott. Men stør dei i staden 

okkupasjon og brot på menneskerettane? 

 

Etnisk reinsing 
Israel har konflikt om grensene mot både 

Libanon og Gaza, og ei støtte til israelsk ut-

vikling av olje- og gassfelt i området er 

svært kontroversielt. Utanriksminister Bør-

ge Brende har advart om å involvera seg i 

utviklinga av omstridte olje- og gassfelt. 

 

 
 

Ingrid Baltzersen 
 

Dette vert brukt av israelske okkupasjons-

tyrker i angrep mot palestinarar i Gaza og 

resten av det okkuperte palestinske områ-

det. Universitetet diskriminerer palestinske 

studentar. Technion har i følgje historikar 

Ilan Pappe vore medskuldig i etnisk rein-

sing i Galilea, den nordlige delen av Israel 

med hovudsakleg palestinsk befolkning. 

Leiande akademikarar frå Technion publi-

serte i 2003 ein plan der det sto at ei jødisk 

overtaking av Galilea var ein nasjonal pri-

oritet. 

 

 
 

Å samarbeida med Technion universitetet 

er å samarbeida med israelsk militærin-

dustri. Technion er tett involvert med Elbit 

Systems, eit selskap som det norske olje-

fondet frå 2009 ikkje har investert i fordi 

det står for brot på den internasjonale fol-

keretten. 

 

Etikkrådet til oljefondet sa i 2009 at ei in-

vestering i Elbit medfører en «uakseptabel 

risiko for å bidra til særlig grove brot på 

grunnleggjande etiske normer». Haag-

domstolen har dømt muren som Israel har 

bygd på palestinsk område, som ulovleg. 

Det har sett uakseptable hindringar på rørs-

lefridomen for befolkninga i det okkuperte 

området. Haag-domstolen har bedt statane 

som er partar i Genève-konvensjonene om 

å motverke dette. 

 

Partane i denne konflikten er ikkje likever-

dige, og Israel som den definitive sterke 

parten viser inga vilje til å følgje FN-reso-

lusjonar eller å stanse bygging av ulovlege 
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koloniar på okkupert jord. Israel bryt inter-

nasjonal lov og menneskerettane dagleg, til 

og med barn vert fengsla. Befolkninga i 

Gaza er underlagd ein desperat og langsamt 

utsvoltande blokade. I strid med oppmo-

dingar frå det internasjonale samfunn, ink-

ludert norske myndigheiter. Internasjonalt 

er det mykje diskusjon og arbeid blant uni-

versitet og  studentorganisasjonar når det 

gjeld å leggje press på Israel gjennom å ik-

kje samarbeide med israelske universitet 

og kulturinstitusjonar. UiS kan sjå til Eng-

land, eller USA! 

 

Ei støtte til okkupasjonen  

og diskrimineringa  

Anti-apartheidaktivist og nobelprisvinnar 

Desmond Tutu har sagt at: 

«… israelske universitet er ein nær del av 

det israelske regimet, etter eige val. Mens 

palestinarar vert hindra i tilgang til univer-

sitet og skular, så produserer israelske uni-

versitet forskinga, teknologien, argument 

og leiarar for å oppretthalde okkupasjo-

nen». 

 

Ein samarbeidsavtale mellom Universitetet 

i Stavanger og Technion er ei støtte til bi-

draget Technion gjer til den ulovlige okku-

pasjonen av palestinske område og til 

diskrimineringa av palestinarar med isra-

elsk statsborgarskap.  

 

Sidan leiinga ved universitetet i Stavanger 

trass alt er velutdanna og opplyste men-

neske, må me gå ut ifrå at dei veit kva dei 

gjer. Og det bør studentar og tilsette ved 

Universitetet i Stavanger ta avstand frå.

 

  
TAKK for innsatsen!  
 
Medlemsbladet vårt, enten det het Helseteamnytt, Pal-inf, Palestina-Solidaritet, eller Fritt 

Palestina, har i alle år vært sendt ut på dugnad. Gjennom årene har utrolig mange mennes-

ker med sin dugnadsinnsats bidratt til at bladet kom ut til medlemmene. 

 

Giroer og blad har blitt puttet i konvolutter; i en periode ble det også sortert og buntet etter 

postnummer.  De som har deltatt har merket at det har blitt ganske trangt under den største 

utsendingen.  De fleste synes at bladpakkingen har vært en hyggelig samling, og på en 

måte er det litt trist at det er slutt.  Det er utelukkende tekniske og praktiske årsaker til at 

vi fra og med dette nummeret går over til å la trykkeriet stå for hele utsendingen.   

  

Palestinakomiteen har rett og slett fått for mange medlemmer!  

   

MEN: Ta vare på miljøet. Når blad sendes ut sammen med giro for medlemskontingent, 

blir det plastpakket. Du kan spare miljøet ved å kildesortere, eller ved å betale kontingen-

ten ved første betalingsoppfordring, eller aller best: bruk avtalegiro! Da sparer du både 

papir og plast. 

 

Helga Hvidsten 
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Fadderordningen Beit Atfal Assomoud  
Årsrapport 2014-2015 

 

“In creating the Convention on the 

Rights of the Child (CRC) the 

International Community has 

recognized that children are people 

who have rights that must be respected 

equally as adults.” 
(UNICEF) 

  
Oversatt og forkortet av Grete Thunold 

 

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

hadde 25-års jubileum i 2014, noe som ble 

markert i flyktningeleirene i Libanon i 

november. Ifølge UNICEF er 7,3 millioner 

barn rammet av krigen i Syria, 1,7 av dem 

er flyktninger. De fleste ofrene for krigen 

er sivile som betaler en høy pris for 

konflikten. I Libanon kan man si at flykt-

ningene fra Syria har blitt en nasjonal krise 

som ikke kan kontrolleres av myndighet-

ene verken når det gjelder sosialt, økono-

misk eller sikkerhetsmessig. Antall flykt-

ninger i Libanon overstiger det andre land 

tar imot i forhold til deres inn-byggertall, 

noe som har ført til stort press på Libanons 

ressurser og den politiske stabiliteten. 

 

Beit Atfal Assomoud (BAS) gir mange 

ulike tjenester til palestinsk-syriske flykt-

ninger (PRS) og til andre syriske flyktnin-

ger som bosetter seg i leirene. Tjenestene 

inkluderer helsetilbud, utdanning, psyko-

sosiale tjenester, kultur og fritidstilbud. I 

det siste er det også blitt fokusert på 

forebyggende og beskyttende tiltak som i 

tillegg til barna involverer foreldrene. 

Flyktningene fra krigen i Syria er trauma-

tiserte og ofte i dårlig stand til å ta seg til-

strekkelig av barna og deres behov. Det må 

bygges opp et apparat som i tillegg til 

tidligere nevnte tjenester fra BAS må inne-

bære å styrke flyktningenes overlevelses-

evne og tilpasning til nye omgivelser, mot-

virke barnearbeid, barneprostitusjon, tidlig 

ekteskap, overgrep mot funksjonshem-

mede, stoffmisbruk m.m.   

 

Ansatte som arbeider med 

disse barna har behov for 

profesjonell opplæring og 

kunnskap for å kunne takle 

disse utfordringene og gi 

nødvendig hjelp. BAS kan 

ikke gi full beskyttelse til 

barna, men gjør alt de kan 

for å gripe inn tidlig for å 

redusere følgene av trauma-

tiske opplevelser og vanske-

lige levekår som flyktninger. 

 

Familieprogram 

Dette programmet er hjørne-

 

Musikkorps som underholder i Burj Al Shemali 

i Tyr (Tilsendt med rapport, ukjent fotograf). 
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steinen i BAS’ tilbud og inkluderer de 

palestinsk-syriske flyktningene. Nytt i 

2014 var støtte også til en del eldre. 

 

 

Kunst og kulturelle aktiviteter 

De forskjellige kunst- og kulturaktivitetene 

er et tilbud til alle barna i leirene. 

Aktivitetene er et godt verktøy for barna til 

å uttrykke seg, beskrive hva som skjer, og 

de gir i tillegg glede i en vanskelig til-

værelse. De har en svært god virkning på 

barnas utvikling når det gjelder adferd og 

mentalt. 112 grupper med ca. 1600 barn har 

deltatt i disse. 

 

BAS takker for støtten som er gitt fra uten- 

 

Dansegruppe i Burj Al Shemali i Tyr 
(Tilsendt med rapport, ukjent fotograf). 

landske organisasjoner både med penger og 

veiledere. Det er behov for støtte til utstyr 

som kostymer, musikkinstrumenter og del-

er til ødelagte instrumenter. Disse landene/-

organisasjonene har gitt støtte til 

ulike kultur- og musikkprosjek-

ter som har hatt rundt 1600 

deltakere. I tillegg er det etablert 

bibliotek i noen leirer. I Shatilla 

har Al Kampandjati fra 

Palestina etablert musikkgrup-

per som har opptrådd ved mange 

anledninger. 22 barn er medlem-

mer i musikkgruppene og rundt 

14000 har deltatt på opptreden-

ene deres. 

 

Sport- og speideraktiviteter 

Det er mange flere gutter enn jenter som 

deltar i sport, hovedsakelig bestående av 

fotball, løp og bordtennis. I speideraktivi-

teter er jentene mer aktive, og som ledere 

er det dobbelt så mange jenter som gutter. 

BAS jobber med å etablere sportsaktivi-

teter som kan trekke flere jenter. 

 

Andre aktiviteter som for eksempel nasjo-

nale markeringer, filmfestivaler, utflukter, 

Ramadanmåltider m.m. samler bortimot 

28000 mennesker. 

 

Broderiproduksjon  
Det har vært stor nedgang i produksjon og 

salg av slike produkter både lokalt og til 

land som tidligere har vært viktige kunder. 

Det antas at det skyldes økonomiske 

nedgangstider, men også konflikter i nære 

områder. En konsekvens av dette er en 

nedgang i arbeidsplasser for kvinnene i 

leirene. 

 

Aktiviteter for mødre 
Kvinner er en svært viktig målgruppe i 

Sponsorship 
tall for 2014 

Fastboende 
palestinere 

Palestinsk-
syriske flykt-
ninger 

 Fam-
ilier 

Barn Fami-
lier 

Barn 

Shatilla 58 115   2   5 

Burj El Shemali 66 156 12 29 

     

Støtte 
barnehagebarn 

    

Shatilla 29 13   

Burj El Shemani 33 19  69 
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BAS sitt arbeid. Det arrangeres møter og 

aktiviteter for å imøtekomme deres behov, 

øke deres kunnskaper og å styrke dem i å 

kunne mestre dagliglivets utfordringer. 

Mer enn 8000 kvinner har deltatt i 2014. 

 

Utdanning 
Barnehager  

Det drives tilsammen syv barnehager i 

ulike palestinske leire. Målsetningen er å 

bidra til utvikling av barnas sosiale, 

psykiske, fysiske, kognitive og språklige 

evner. Samtidig ønsker BAS å stimulere til 

positive verdier og kritisk sans, samt 

kulturell identitet. Da de palestinske 

flyktningene fra Syria (PRS) økte i antall, 

var svært mange barn overlatt til seg selv 

hjemme eller i gatene og i fare for å bli 

utsatt for overgrep. BAS startet å integrere 

PRS-barn i barnehagene ettersom de anså 

det som en av deres grunnleggende 

menneskeretter.  

 

BAS’ retningslinjer har hele tiden vært å gi 

PRS-barn og familiene deres samme 

tilgang til aktiviteter og utdanning som de 

fastboende palestinerne. UNWRA har ikke 

barnehagetilbud, noe BAS mener er en 

forutsetning for barns utvikling. Det er 

tilsammen 778 barn i 28 klasser i 

barnehagene i alle leirene (Shatilla 106, 

Burj El Shemali 81). 183 av barna er 

palestinsk-syriske flyktninger. 

 

Støtteklasser 

Den viktigste målsetningen for BAS er å 

sikre barnas framtid. Støtteklassene skal 

være en hjelp for elevene til å fullføre 

skolen og for å unngå drop-out fra 

UNWRA skolene. Det har deltatt 445 PRS-

elever (Shatilla 20, Burj El Shemali 54) og 

346 palestinske fastboende (Shatilla 60, 

Burj El Shemali 52) i siste skoleår. Det er 

også klasser for drop-out-elever og for dem 

med spesielle behov, tilsammen 72 elever 

+ 35 med spesielle behov. Statistikken viser 

at i sistnevnte klasser er det kun jenter som 

går, noe som BAS understreker dessverre 

er en indikator for utdanningssituasjonen 

for jenter. 

 

Arbeidstrening  

Det er to muligheter for arbeidstrening; en 

utenfor leirene ved eksisterende skoler med 

stipend til elever med fullført videregående. 

Den andre muligheten for dem med lavere 

fullført utdanning, er leirenes egne tilbud 

om arbeidstrening innenfor fag som 

elektriker, frisør og murer. Etter endt 

arbeidstrening viser tall fra en 

undersøkelse i to leire at det kun var seks 

prosent som ikke hadde funnet jobb i 2014.   

  

Helsetjenester 
Flere leirer har fast tilbud om legetjenester, 

andre mobile klinikker. Tjenestene er gratis. 

I tillegg kan det ved behov henvises til 

spesialister, psykologiske tjenester og 

familierådgivningssentra. Det blir gitt 

tannlegetjenester i barnehager, til skole-

barn og til voksne. I tillegg er det vei-

ledning vedrørende helse, forebygging av 

sykdom og tannhygiene.   

 

Diverse utenlandske organisasjoner, blant 

annet NORWAC og den Norske Ambas-

saden, har bidratt til ulike prosjekter innen-

for helse og psykososialt arbeid. NISCVT/-

BAS gjennomfører for tiden et psyko-

sosialt prosjekt støttet av UNICEF i 4 leirer, 

inkludert Burj El Shemali. Deres mål-

gruppe er barn/unge i alderen tre til 17 år, 

kvinner og omsorgspersoner påvirket av 

stress som følge av ekstremt dårlige leve-

forhold, erfaring fra krig og flukt. Deltak-

ere er lokale palestinere og flyktninger, 

både palestinere og syrere. 

 

Konklusjon: 
BAS skriver til slutt at barn som lever 



 

Fritt Palestina 2-2015 |  49 

 

under ekstreme forhold med vold, ødeleg-

gelser, brutalitet og tap av familie-

medlemmer, helt sikker vil vise symptomer 

på depresjon, mareritt, lav selvfølelse, 

ydmykelse og andre psykiske problemer. 

Ofte er de forsvarsløse (hovedsakelig gut-

ter) for i framtida å bli tiltrukket av og 

involvert i voldshandlinger og å bære vå-

pen for å forsvare seg.   

 

BAS mener at deres arbeid med å gi disse 

barna deres rettigheter til beskyttelse, gi 

dem veiledning og støtte, utstyre dem med 

de riktige «verktøyene» og skape en 

fremtid med solid bevisstgjøring, kan få 

dem ut av offerrollen og aggressive hand-

linger. Samtidig er det viktig å jobbe med 

roten til problemene som kan ødelegge 

framtida til et stort antall barn og deres 

lokalmiljøer.    

 

 

Grete Thunold 

Koordinator for fadderordningen 

grthun@online.no 

 

Vil du bli fadder/sponsor:  
Gå inn på sidene til Palestinakomiteen 

www.palestinakomiteen.no, 

Solidaritetsarbeid,  

Fadderordningen og fyll ut skjema. 

 

 

 
 

Barnehage-
barn i Shatilla 
(Foto: Grete 
Thunold) 

mailto:grthun@online.no
http://www.palestinakomiteen.no/
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Arbeiderpartiet på glid – men fortsatt 

et stykke igjen

Den 28. mai skal Stortinget debattere 

forslag fra SV om anerkjennelse av 

Palestina som egen stat. 135 av 193 

FN-land ønsker en anerkjenning, noe 

som tilsvarer mer enn 70 prosent av 

alle land i verden. Her i Norge er det 

full tilslutning blant annet fra LO i 

Norge, Mellomkirkelig Råd, Norsk 

Folkehjelp, Rødt og SV.  

 

Også Arbeiderpartiet åpnet nylig for aner-

kjennelse av Palestina, selv om det ligger et 

stort forbehold i «bør»-vedtaket som ble 

vedtatt på landsmøtet i april. (Se fakta-

boks.) 
 

Palestinakomiteen håper at stortingsrepre-

sentantene fra AP den 28. mai viser solida-

ritet i praksis med sine stemmer, og ikke 

bare med tomme ord. Skulle noen av dem 

være i tvil om hva de skal stemme, kan de 

jo ta en titt på denne artikkelen fra Norsk 

Folkehjelp, forfattet av organisasjonens ge-

neralsekretær, Liv Tørres: 

 

Ti gode grunner til å anerkjenne 

Palestina  
 

1. Anerkjennelse styrker  

fredsforhandlingene 
I 20 år har Norge og det internasjonale 

samfunnet satset på en fredsprosess hvor 

Israel setter alle premissene. Resultatet er 

intern palestinsk splittelse, tusenvis av isra-

elske bosettinger på palestinsk land, en 

apartheidmur som deler Vestbredden inn i 

en ugjenkjennelig mosaikk og ingen utsik-

ter til en palestinsk stat. Anerkjennelse av 

Palestina kan bidra til å styrke palestiner-

nes forhandlingsposisjon og dermed til en 

reell fredsprosess. 
 

2. Anerkjennelse er et steg mot 

tostatsløsning 
En tostatsløsning er ennå den mest realis-

tiske løsningen for å sikre varig fred, og er 

det målet det internasjonale samfun-net 

fortsatt jobber for. Skal man få til en 

tostatsløsing, må man ha to stater. 

 

 

 
 

Liv Tørres 
 

 

 

 

 

http://statsvitenskap.no/wp-content/uploads/2011/11/livtørres-2928.jpg


 

Fritt Palestina 2-2015 |  51 

 

3. Anerkjennelse styrker fredelige,  

diplomatiske initiativ. 
Så langt har ikke det internasjonale sam-

funnet klart å bevise for palestinerne at det 

lønner seg med fredelige, diplomatiske ini-

tiativ. I perioden etter Oslo-avtalen har de 

israelske bosettingene på palestinsk land 

doblet seg, og befolkningen på Gaza har 

blitt utsatt for tre brutale angrep med 

enorme sivile tap, samt en hard blokade. 

Palestinske grupper har tatt i bruk alle verk-

tøyene i verktøykassa: Ikke-voldelig mot-

stand og voldelig motstand, inkludert fol-

kerettsstridige angrep mot sivile. I til-legg 

har den palestinske ledelsen forhandlet 

med Israel, og tatt diplomatiske initiativ 

hvor målet er anerkjennelse og medlem-

skap i den internasjonale straffedomstolen. 

Hvis palestinsk ledelse fortsatt blir motar-

bedet i sine bestrebelser for internasjonal 

anerkjennelse, må vi ikke bli overrasket om 

det palestinske folket til slutt trekker den 

slutningen at den fredelige forhandlingslin-

jen er et blindspor. Anerkjennelse nå kan 

være billetten som tillater oss å reise videre 

på den lange, vanskelige reisen mot en 

tostatsløsning. 
 

4. Anerkjennelse styrker palestinsk 

forsoning. 
For at en fredsløsning skal være bærekraf-

tig, må palestinerne være samlet. Å få slutt 

på splittelsen mellom de rivaliserende pa-

lestinske partene Hamas og Fatah er en 

nødvendig forutsetning for fred. De to par-

tenes forsøk på å forsones har møtt sterk 

motstand fra både USA og Israel. En norsk 

anerkjennelse av en palestinsk stat vil være 

en viktig støtteerklæring for palestinsk for-

soning, som for tiden gjennomgår en alvor-

lig krise. 

 

5. Anerkjennelse er en naturlig 

videreføring av norsk politikk. 
Norske myndigheter har allerede tatt en 

rekke steg på veien til full anerkjennelse si-

den Norge stemte for at Palestina skulle få 

observatørstatus i FN i 2011. Palestinas re-

presentasjon i Norge er blitt oppgradert til 

en ambassade, og norske myndigheter har 

begynt å bruke «Palestina» for å be-skrive 
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Det palestinske området. Nå gjenstår bare 

full anerkjennelse. 
 

 

 

6. De samme kriteriene bør gjelde for 

Israel som Palestina. 

Den 11. mai 1949 stemte FNs generalfor-

samling ja til israelsk medlemskap, selv om 

Israel ikke hadde klart definerte grenser. Et 

av de viktigste argumentene var at dersom 

man for alvor mente at staten Israel skulle 

ha livets rett som en suveren og uavhengig 

stat, så var det nødvendig ikke bare å si 

dette med ord - men å vise det med hand-

ling. Det samme bør nå gjelde for Palestina. 

 

7. Palestinerne ønsker anerkjennelse 
Palestinerne ønsker selv anerkjennelse som 

selvstendig stat. Det er tverrpolitisk enighet 

i Norge om at det palestinske folket har rett 

til selvbestemmelse. Dermed bør vi støtte 

palestinernes ønsker om å opprette en egen 

stat. 

 

7. Anerkjennelse vil ansvarliggjøre 

palestinsk ledelse   

Hvis Norge anerkjenner Palestina, kan vi 

inngå nye avtaler og stille nye krav til lan-

det. Sveriges anerkjennelse av Palestina ble 

raskt fulgt opp av krav til Abbas og de pa-

lestinske myndighetene om å bekjempe 

korrupsjon, respektere sivile og politiske 

rettigheter og å styrke kvinners stilling. 

 

8. Anerkjennelse av Palestina har 

støtte i Israel 

Mange offentlige personer i Israel støtter 

anerkjennelse. Da forslag om anerkjen-

nelse av Palestina skulle opp i det danske 

parlamentet ba 660 israelere danske politi-

kere om støtte anerkjennelsen. Oppropet 

var ledet av Dr. Alon Li’el, tidligere direk-

tør i det israelske utenriksdepartementet. 

 

9. Verden løper fra Norge – det er flaut 

å være sist! 
Da Sveriges utenriksminister Margot 

Wallström kunngjorde anerkjennelsen av 

Palestina – en full anerkjennelse med 

umiddelbar virkning - sa hun: «Det fins et 

territorium, det fins en befolkning og det 

fins en regjering». Sverige er det åttende 

EU-landet som anerkjenner den palestinske 

staten. Nå må Norge følge etter. 

Drøyt 135, mer enn 70 prosent av verdens 

land, ønsker en anerkjennelse av Palestina. 

Til sammen representerer disse landene 80 

prosent av verdens befolkning. Spørsmålet 

er ikke lenger om Norge skal gå i front på 

anerkjennelse. Dette har blitt et spørsmål 

om ikke å bli bakstreversk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anerkjennelse av Palestina –  

Dette er Arbeiderpartiets «bør»-vedtak på  

landsmøtet i april: 

 

«Hvis det ikke har skjedd framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de 

folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som selvstendig stat. 

Om dette ikke har skjedd innen 2017, og Arbeiderpartiet får regjeringsansvar, bør Norge aner-

kjenne en palestinsk stat.» 
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Nytt lokallag i Haugaland og Stord 
 
Lokallaget Haugaland og Stord er ny-

starta og nylig godkjent. I styret er 

både leder og nestleder palestinere.  
 
Av Ronja Øvrebø 

 

Raed Abdalsalam er leder og Mustafa 

Awad er nestleder. Sekretær er Ronja Øv-

rebø og kasserer er Helene B. Hellerdal. 

Styremedlem med ansvar for kommende 

aktiviteter spesielt rettet mot unge er Elise 

H. Knutsen, og andre styremedlemmer er 

Svenn Åke Solli og Anne Hilde Hagland, 

med Berit Olsen som vara. Det er et veldig 

tett samarbeid innad i styret. 

  

Veien fram mot et eget lokallag startet un-

der bombingen av Gaza i fjor sommer, da 

en mann ved navn Mohamed Zalfani reso-

lutt erklærte at «vi må gjøre noe for Gaza.»  

Det ble laget en demonstrasjon i Hauge-

sund. Så ble det innkalt til møte, og siden 

gikk det slag i slag. 

Foreløpig har vi deltatt på en rekke arrang-

ementer, inkludert Sodastream/ «La bob-

lene briste»- aksjonen i desember.  

 

Vi har hatt palestinsk mat på internasjonal 

kafé hos Norsk Folkehjelp, og i februar 

trykket lokalavisa Karmsund en artikkel fra 

første styremøte. Vi var med på den pales-

tinske fangedagen 17. april, og vi hadde 

egne paroler under første maitoget. Det er 

også startet en kvinnegruppe ved siden av. 

  

Framover planlegger vi å prøve å få tak i 

selveste Mads Gilbert og ha en flashmob 

med mer. Vi gleder oss til å fortsette arbei-

det i lokallaget!  
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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 

tunnelene og stengt grenseovergangen. 

Følgene er katastrofale for innbyg-

gerne i Gaza, de mangler drivstoff til 

kraftverket som ikke lenger er i drift, 

det samme med kloakkrenseanleg-

gene.  

 
Av Jan P. Hammervold 
Ship to Gaza Norway 

 

Nylig fløt tusenvis av kubikkmeter kloakk 

rundt i gatene i Gaza og Khan Younis etter 

en vinterstorm, hver dag renner 90.000 m3 

kloakk urenset ut i havet. Kloakk foruren-

ser drikkevannet, og FN-rapporten fra 2012 

«Gaza in 2020. A liveable place?» konklu-

derer med at i 2016 vil alt drikkevann være 

ødelagt, og i 2020 vil Gazastripen være to-

talt ubeboelig. 

 

Hva kloakken gjør med fiskeriene er lett å 

skjønne, samtidig med at israelsk marine 

driver klappjakt på palestinske fiskere in-

nenfor territorialgrenser Israel selv har 

fastsatt, og krympet på tvers av internasjo-

nale avtaler (Osloavtalen og senere Bertini-

avtalen). Fra 1.sept. 2009 til 31.aug.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 

skadet. Ukentlig meldes det om nye over-

grep mot fiskere. 35.000 mennesker har 

mistet sitt levebrød. 

 

Tilgangen på nødvendige medisiner er 

stoppet opp, og Verdens Helseorganisasjon 

WHO melder om en «humanitær helse-

krise.» Mangelen på medisiner har ført til 

at mange alvorlig syke må søke om be-

handling 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 rap-

port fra 2012 «Gaza’s Children: Falling be-

hind»)  

 

Fra sept til des i 2006 passerte 2673 laste-

biler med eksportvarer grensa mot Israel. I 

samme perioden i 2013 var dette redusert 

til 80 lastebillass, en nedgang på 97 %. 

Samtidig har importen ved den sam-me 

grensa blitt redusert med 41%. Næringsli-

vet 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 bedrifter. (Palestinian Central Bu-

reau of Statistics) En gigantisk arbeidsle-

dighet uten sidestykke i Europa. 

 

Etter at palestinerne i Gaza ble utestengt fra 

dagpendling til Israel for å jobbe, har nær 

80% av befolkningen vært avhengige av 

hjelpesendinger (food aid) fra FN-organi-

sasjonen UNRWA. Det israelske nyhetsby-

rået Haaretz meldte 18.des.2013 at i 2014 

ville antall hjelpetrengende øke med ca. 

200.000 personer. Samtidig meldte UN-

RWA fra om pengemangel, og at budsjettet 

for 2014 ville bli redusert med 65 mill. dol-

lar. UNRWA måtte deretter melde fra til 

34.258 familier om endret status, med re-

dusert eller totalt bortfall av støtte. 

Gaza er en tikkende bombe.

 



 

Fritt Palestina 2-2015 |  55 

 

 

  

 

 «Ved bestilling på www.shiptogaza.no 

går kr.100 pr. bok direkte til Ship to Gaza.» 
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Fiskebåten «Marianne» skal seile til Gaza.  

Freedom Flotilla III skal utfordre blokaden, 

med bl.a. Tunisias ex-president om bord 
 
Med bl.a. Tunisias nylig avgåtte presi-

dent Moncef Marzouki om bord vil 

Freedom Flotilla III samles inne i 

Middelhavet innen utgangen av juni 

for å sette kursen mot Gaza.  
 

Av Torstein Dahle, leder Ship to Gaza 
 

En av båtene vil være fiskebåten «Marian-

ne» av Gøteborg, som Ship to Gaza Swe-

den og Ship to Gaza Norway har gått sam-

men om å kjøpe. Den er oppkalt etter Ma-

rianne Skoog, en svensk Palestina-aktivist 

som døde i mai 2014. Båten er på 85 brut-

totonn, og var opprinnelig en dansk tråler. 
 

Kjøpekontrakten ble undertegnet 7. april, 

og når dette skrives, er Ship to Gazas sty-

remedlemmer Nils Sjøstrøm og Jan Petter 

Hammervold på vei til Gøteborg for å ar-

beide med å bygge om båten, slik at den 

blir best mulig egnet for den ekspedisjonen 

den skal vøre med på. På sin ferd fra Skan-

dinavia til Middelhavet skal «Marianne» 

besøke en rekke europeiske havner for å 

skape maksimal oppmerksomhet om Isra-

els kvelertak på Gaza og den daglige, mili-

tære terroriseringen rettet mot Gazas be-

folkning. Særlig vil søkelyset bli satt på 

forholdene for fiskerne i Gaza. Det har vært 

med på å bestemme valget av båt.  
 

Dette er ikke en humanitær ekspedisjon. 

Den har ikke til hensikt å reparere de kolos-

sale skadene som Israels grusomme offen-

siv i juli-august medførte, og den har heller 

ikke som mål å bringe inn tiltrengte varer 

som utestenges av Israels blokade, selv om 

den kanskje vil ha en symbolsk last av slike 

varer for å vise hva blokaden stenger ute. 

Hensikten er å øke presset for å få opphevet 

selve blokaden. Det vil dels skje gjennom 

 

Marianne til sjøs, 

Göteborg, mai 2015 
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«Marianne»s besøk i ulike land på vei mot 

Gaza, der den skal inspirere folk i mange 

land til å øke presset på sine egne regje-

ringer fro å få dem til å gjøre noe, ikke bare 

snakke. Dels vil det at flotiljen utfordrer 

selve blokaden ved å seile inn mot Gaza, 

stille Israels ledelse overfor utfordringer 

som uansett vil føre til internasjonal medie-

oppmerksomhet – som Israels statsledelse 

jo arbeider intenst for å unngå. 
 

Som vi alle vet, er Israel meget dyktige til 

å manipulere mediene, slik at de f.eks. kla-

rer å få NRK til å tie fullstendig om den is-

raelske marines daglige skyting mot Gazas 

fiskere. Samtidig fôrer de NRK og andre 

medier over hele verden med stoff om hver 

eneste granat eller rakett som måtte komme 

inn over Israel fra Gaza. Etter våpenhvilen 

har dette gjeldt en granat og to raketter, 

som ikke har gjort noen skade på mennes-

ker eller materiell (og som Hamas benekter 

ethvert kjennskap til). Disse episodene slår 

NRK lojalt opp, og dermed manipuleres 

fakta slik at man underbygger det falske 

bildet av at Israel er den som blir angrepet 

og har behov for å forsvare seg. Det er ty-

ven som roper «stopp tyven!» 
 

Gjennomgående er det på samme måten i 

andre vestlige medier. En viktig hensikt 

med flotiljen er altså å synliggjøre at et slikt 

bilde er fullstendig falskt. Freedom Flotilla 

II i 2011 lyktes faktisk meget godt med det, 

selv om Israel fikk greske myndigheter til 

å iverksette blokaden av Gaza allerede i 

greske havner, slik at båtene våre ikke fikk 

lov til å gå ut. Selvsagt ville det ha vært 

bedre å gå ut i Middelhavet og utfordre Is-

raels blokade direkte, men vi klarte å få de 

store internasjonale mediene til å sette 

Gaza-blokaden på dagsorden i to uker.  

Israels ledelse hater disse flotiljene og prø-

ver på alle måter å hindre dem – også f.eks. 

ved å presse sjøforsikringsselskaper til å 

nekte nødvendig ansvarsforsikring, eller 

ved å presse havnemyndigheter til å stoppe 

skipene med falske anklager om mang-

lende sjødyktighet eller mangel på nødven-

dige papirer for å kunne seile. Både Free-

dom Flotilla I i 2010 og II i 2011 ble også 

utsatt for direkte sabotasje mot båtene.  
 

I tillegg til å øke presset på regjeringene i 

mange land for å gjøre noe effektivt overfor 

Israel, ikke bare komme med tomme ord, er 

det også et sentralt mål å vise Gazas befol-

kning at de ikke er glemt. Selve grunntan-

ken er at dette dreier seg om solidaritet fra 

mennesker i en rekke land over hele ver-

den, fra medmenneske til medmenneske. 

Freedom Flotilla Coalition er helt uav-

hengig av statlige interesser og består rett 

og slett av aktivister fra Europa, Amerika, 

Asia, Afrika og Australia – jøder, musli-

mer, kristne, ateister, kort sagt mennesker 

med høyst ulik bakgrunn men som har en 

ting til felles: Et stort engasjement for det 

palestinske folkets rett til frihet og selvbe-

stemmelse. Det spisser seg mot tre krav: 
 

 Blokaden må heves umiddelbart 

 Havnen i Gaza må åpnes og gjøres 

brukbar 

 Det må opprettes sikre transport-

muligheter mellom Vestbredden 

og Gaza 
 

Og selvsagt dreier dette seg også om at Is-

rael må ta ansvar for de kolossale ødeleg-

gelsene de har forårsaket i Gaza. 
 

For å gjennomføre denne ekspedisjonen 

trengs det penger, og derfor selger vi sjø-

mil-bevis à kr 100 eller kr 1 000. Send 

pengene til konto 1204.03.10337 og oppgi 

navn og adresse, så sender vi deg fine sjø-

mil-bevis! 
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Endringer i Palestinakomiteens ledelse  
  

Øyvind Sagedal, AU-medlem, har tatt 

over som fungerende leder for Palesti-

nakomiteen under Kathrine Jensens 

fødselspermisjon. Landsstyret har tid-

ligere i vår vedtatt å styrke organisa-

sjonen ved å utvide Arbeidsutvalget 

med to nye medlemmer, Line Snek-

vik og Erik Skare. 
 

Av Line Snekvik 
 

Hovedoppgavene til begge vil være rettet 

mot kommunikasjons- og mediearbeid, 

men forskjellen vil være at Line er frikjøpt 

til en 40 prosent lønnet stilling. Stillingen 

er økt til 80 prosent så lenge Kathrine har 

permisjon.  
 

Redaksjonen i Fritt Palestina har tatt en prat 

med disse for å høre hvilke forventninger 

de har til sine nye verv og hva de ønsker å 

legge vekt på i sitt politiske arbeid for Pa-

lestinakomiteen. 
 

Øyvind Sagedal, 68 år, sokneprest i Øyer 
 

 - Du har tidligere vært leder av Palestina-

komiteen i perioden 2004-2008. Hva er 

forskjellen på å være leder den gangen og 

nå?  
 

- I perioden 2004-2008 var medlemstallet i 

Palestinakomiteen mye mindre enn det er i 

dag. Jeg var leder før Gazakrigen som star-

tet tredje juledag 2008. Den skapte et stort 

engasjement for palestinernes rettferdige 

sak, og medlemstallet vokste. Medlemstal-

let har fortsatt å øke, blant annet etter flere 

kriger mot Gazastripen. Dessuten driver 

Palestinakomiteen i dag et systematisk ver-

vingsarbeid. Dette gjør at organisasjonen 

får større politisk tyngde, og den får sterk- 

 
 

Øyvind Sagedal 

 

ere økonomiske muskler. I 2009 ble det fri-

kjøpt organisasjonssekretær i en 20 prosen-

stilling. Senere ble også leder frikjøpt i en 

deltidsstilling. I dag er situasjonen den at vi 

har frikjøpt leder i 100 prosent stilling, or-

ganisasjonssekretær i 60 prosent og nylig 

fikk vi etter vedtak i landsstyret frikjøpt 

kommunikasjonssekretær i 40 prosent stil-

ling. Det sier seg selv at denne profesjona-

liseringen av organisasjonen gir oss mulig-

het til en mye større politisk påvirknings-

kraft enn tidligere. Men i vår dyktige leder 

Kathrines fødselspermisjon lever Palesti-

nakomiteen i en slags unntakstilstand. Selv 

om jeg er fungerende leder har jeg ikke sett 

meg i stand til å ta permisjon fra mitt ordi-

nære arbeid. Jeg prøver likevel å drive med 
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Palestinakomitearbeid tilsvarende en 20 

prosent stilling. For øvrig er vi så heldige 

at Line Snekvik, som er vår kommunika-

sjonssekretær, har mulighet til å bli frikjøpt 

i 80 prosent stilling den tiden Kathrine er 

ute i permisjon. Og organisasjonssekretæ-

ren vår Berit er heldigvis i full sving med å 

holde hjulene i gang. 
 

- Hva kan du si om utviklingen i Palestina 

i dag?  
 

- Ett av problemene når vi skal vurdere ut-

viklingen i Palestina i dag, er mangelen på 

informasjon. Vi må jo si at media er ganske 

tause om det som skjer. Men vi vet jo at ka-

tastrofen fortsetter i den forstand at bloka-

den av Gaza ikke er opphevet. Veldig lite 

av infrastrukturen som ble ødelagt under 

forrige års krig er bygd opp igjen. Mye av 

de lovede midlene til gjenoppbyggingen er 

ikke kommet inn. Og Israel blir naturligvis 

ikke stilt til ansvar for sine krigsødeleggel-

ser. Men noe viktig har skjedd: Palestina er 

blitt medlem av Den internasjonale straffe-

domstolen ICC.  
 

 
Og domstolen er allerede i ferd med å un-

dersøke israelske krigsforbrytelser begått 

på Gazastripen. Dette, sammen med kam-

panjen for å få anerkjent Palestina som stat, 

er uttrykk for en diplomatisk offensiv fra 

palestinsk side. Samtidig vet vi at den isra-

elske koloniseringen av Palestina fortsetter, 

og Netanyahu sa i forbindelse med den is-

raelske valgkampen at det ikke ville bli 

noen palestinsk stat. At dette er israelsk po-

litikk, kom ikke som noen nyhet for oss i 

solidaritetsbevegelsen. At USA later som 

om det er nye toner, kan vi bare håpe er et 

uttrykk for en viss justering/ nyorientering 

av amerikansk Midtøsten-politikk. 
 

- Hva mener du vil være Palestina-komi-

teens viktigste oppgaver framover? 
 

- Palestinakomiteens viktigste oppgave er å 

påvirke norsk Midtøsten-politikk slik at det 

kan etableres en rettferdig politisk løsning 

i Palestina. I dette arbeidet er solidaritets-

arbeiderne, som vi sender til flyktningelei-

ren Rashedieh i Libanon og til å arbeide 

sammen med organisasjonen «Stop the 

Wall» på Vestbredden, viktige. De bringer 

med seg informasjon fra det de har sett og 

opplevd som vi kan bruke i vårt påvirk-

ningsarbeid. I tillegg til dette har studietu-

rene stor betydning. Det ser vi når vi kan 

lese reportasjer og intervjuer fra disse tu-

rene for eksempel i Klassekampen eller 

andre aviser. Turdeltakerne bringer med 

seg viktig informasjon tilbake til Norge. Nå 

skal riktignok praksisen med solidaritetsar-

beidere og studieturene evalueres, men jeg 

vil tro at komiteen fortsatt vil samles om å 

sende folk. 
 

-I tillegg til dette arbeidet er det en priori-

tert oppgave for Palestinakomiteen å drive 

med boikott av Israel.  

 

 
 

Dette gjelder forbrukerboikott. Men i til-

legg jobber vi med økonomisk boikott og 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.project-consult.de/ecm/sites/default/files/logos/icc-international-criminal-court-logo.jpg&imgrefurl=http://records-management.project-consult.de/ecm/fachtag2013/hewlett_packard_icc_international_criminal_court&h=1174&w=2381&tbnid=080sO4W-jar24M:&zoom=1&docid=BhLK-JJDWRcGvM&ei=D6FUVbl4yqqwAYW0gKAE&tbm=isch&ved=0CCkQMygOMA4


60 | Fritt Palestina 2-2015 

 

handelsboikott, samt uttrekk av investerin-

ger. I mine øyne er dessuten akademisk og 

kulturell boikott svært viktig, for denne 

type boikott setter aller tydeligst fingeren 

på det moralske – for ikke å si det umo-

ralske - aspektet ved Israels okkupasjons 

og koloniseringspolitikk. 
 

- I arbeidsprogrammet heter det at vi 

skal «søke samarbeid med andre organi-

sasjoner med sikte på å opprette BDS 

Norge» - hva menes med dette?  
 

- For at en boikott av Israel virkelig skal få 

politisk tyngde, er det viktig at Palestina-

komiteen allierer seg med andre organisa-

sjoner og grupper som kan tenkes å jobbe 

mot det samme målet. Den internasjonale 

BDS-kampanjen (Boikott, uttrekk av in-

vesteringer og sanksjoner) vokser, og det 

bør være et mål for oss å bygge BDS-Norge 

i en allianse med blant annet fagforeninger, 

kirkelige organisasjoner og politiske par-

tier.  

 

- Palestinakomiteen har i dag 4 000 med-

lemmer og mange flere tusen støtte-spil-

lere. Hva kan den enkelte gjøre i sitt soli-

daritetsarbeid for det palestinske folket? 

 

- Medlemmene er ryggraden i organisasjo-

nen. Lokallagene har et stort behov for 

medlemmer som kan ta på seg styre-

verv, stå på stands, være med på boikott-

kampanjer, og snakke med venner og be-

kjente om palestinernes sak. Men Palesti-

nakomiteen er også svært takknemlig for at 

folk tegner seg som medlemmer uten at de 

nødvendigvis opplever at det er naturlig for 

dem å være aktivister. Også de medlem-

mene som støtter palestinerne ved å betale 

medlemskontingenten har en stor betyd-

ning for solidaritetsarbeidet, for de bidrar 

til å gjøre oss sterke. Og for dem som 

kunne tenke seg å dra til Midtøsten som so-

lidaritetsarbeider – eller bli med på en stu-

dietur – vil jeg bare komme med en opp-

fordring om at det bør de gjøre. Det kan gi 

sterke opplevelser, men de færreste vil 

angre på det. 
 

Line Snekvik, 36 år, journalist, styre-

medlem av Palestinakomiteen Oslo og 

med i solidaritetsgruppa, som driver 

med forberedelser av solidaritetsarbei-

dere. 

 

- Hva var grunnen til at du engasjerte deg 

i arbeidet for et fritt Palestina?  

 

-Det er nok min gode venninne Birte som 

skal ha mesteparten av æren for det, selv 

om jeg alltid har støttet palestinernes sak. I 

2007 kjørte vi bil sammen til India,og Birte 

 

 
Line Snekvik 
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insisterte på at vi skulle kjøre innom Vest-

bredden. Vi kjørte rundt i en slags sjokktil-

stand over hvor ille situasjonen var.  Det 

var mye verre enn forventet.  

 

For meg ble denne turen et vendepunkt, og 

halvannet år senere dro jeg nedover igjen, 

denne gangen som deltaker i Kirkens Nød-

hjelps Ledsagerprogram. Jeg bodde den 

vesle landsbyen Jayyous nord på Vest-

bredden. På den tiden da jeg var der, i 2009, 

arrangerte landsbyboerne faste fredagsde-

monstrasjoner som alltid endte «Bilin»-ak-

tig med tåregass, gummikuler, sjokkgrana-

ter og til slutt ambulansesirener. Og arres-

tasjoner, så klart. Jeg ble vitne til utrolig 

mange overgrep, og det hele føltes til tider 

surrealistisk. Men for palestinerne er dette 

hverdagen.  Jeg har sinnssykt stor respekt 

for palestinerne. De lever under enorm un-

dertrykkelse, men klarer allikevel å be-

holde verdigheten. Og så har de masse 

svart humor. Jeg lo masse i Palestina. Uan-

sett, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, 

så var det turene til Palestina som ble av-

gjørende for mitt engasjement. Etter det var 

det på en måte ingen vei tilbake for min del. 
 

- En av de viktigste oppgavene til Palesti-

nakomiteen er å sette palestinernes sak på 

dagsorden i media. Hvordan mener du vi 

kan gjøre dette?  
 

- Vi må bli mer på hugget og dele mer av 

kunnskapen som vi sitter på i organisasjo-

nen. De proisraelske miljøene er interessert 

i det Mads Gilbert kaller «taushetens ter-

ror» og ønsker å tilbakeholde informasjon 

om det som skjer i Palestina. De skal ikke 

lykkes med dette.  
 

Palestinakomiteen skal informere om til-

standen til palestinerne og helheten i kon-

flikten. Israel har langt på vei lyktes i å 

«normalisere» situasjonen, enda så syk den 

er. Folk lever i ruiner i Gaza og mangler til-

gang på rent vann og elektrisitet. Hjelpeor-

ganisasjonene fortviler. Dette er absurd og 

skal ikke normaliseres! Vi må tørre å ta i 

bruk litt tabloide grep for å skape engasje-

ment og interesse hos mediene. Mulighet-

ene er uendelige i dag, med sosiale medier, 

YouTube og sms-aksjoner og underskrifts-

kampanjer. Alt dette kan vi ta i bruk på en 

mye mer effektiv måte. Hovedpoenget her 

er vel at vi må bli mer kreative, mer på hug-

get. Vi trenger ikke være på defensiven. Vi 

har jo verdens beste sak å kjempe for! 

 

Liten ting til: Vi må spisse sakene og bli 

bedre til å finne nyhetspoenger. Personlige 

historier når alltid rett i hjertet på folk. 

Dette er noe av det jeg håper å få jobbet mer 

med i den nye jobben som kommunika-

sjonssekretær.  

 

- I din stilling som kommunikasjonssekre-

tær skal du også jobbe for å få flere til å 

delta på Palestinakomiteens studieturer, 

og øke rekruttering av solidaritetsarbei-

dere til Libanon og Palestina. Hvorfor er 

dette viktig?  
 

- Jeg kan jo bruke meg selv som eksempel. 

Jeg hadde aldri vært så engasjert i Palesti-

nasaken som jeg er i dag dersom jeg ikke 

hadde reist ned dit selv. Det gjør noe med 

deg å se med egne øyne hvor ille det faktisk 

er. For min egen del har det i hvert fall vært 

helt avgjørende. Jeg fikk et engasjement 

som jeg er sikker på vil følge meg hele li-

vet.  Jeg håper 

ikke dette høres 

høytsvevende ut, 

men for meg er det 

litt sånn at livet 

mitt er før og etter 

Palestina. Jeg 

kommer til å ha  
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slitt ut mange pale-stinaskjerf før jeg tar 

kvelden, det er helt sikkert! 

 

 

Et annet viktig aspekt her er at Israel ikke 

skal få stå og holde på i fred med den uret-

ten de bedriver. Det er superviktig at så 

mange som mulig blir øyevitner til deg som 

skjer der nede. Det skylder vi palestinerne. 

Vi må også holde kontakten med våre ven-

ner og kontakter i Libanon og Palestina, for 

det er de som sitter på kunnskapen om det 

som skjer på bakken. Gjennom å sende so-

lidaritetsarbeidere opprettholder vi disse 

vennskapene og kontaktene, og styrker in-

formasjonsflyten mellom oss. Det er utro-

lig viktig! 

  

Erik Skare, 24 år, mastergradsstudent i 

arabisk, redaktør for nettsida Info-

fada.no og forfatter av «Palestina - ei po-

litisk reisehandbok». Han har tidligere 

vært medlem av Faglig Utvalg. 

  

- Palestinerne blir daglig utsatt for tra-

kassering, vold, fengsling og forfølgelse. 

Gjenoppbyggingen av Israels massakre på 

Gazastripen sommeren 2014 uteblir. 

Hvorfor fører ikke dette til de store over-

skriftene i norske medier?  

- Om det skal forklares med ett ord: norma-

lisering. Normalisering, som med den isra-

elske okkupasjonen, er når en tilstand – 

uavhengig av urettferdighet og barbarisme 

– blir tatt for gitt. Det blir en «naturtil-

stand». Ideer og handlinger blir med andre 

ord naturalisert og dermed også implisitt 

akseptert. Utsagn som vi i Palestinakomi-

teen ofte møter på er: «Det har alltid vært, 

og kommer alltid til å være krig der nede».  

Undertrykkelsen, den daglige trakasserin-

gen og drapene på palestinerne er blitt så 

dagligdags – som en del av normaltilstan-

den – at det ikke vekker noen interesse. Når 

det først skrives noe om den israelske ok-

kupasjonen, så er det når denne normaltil-

standen blir brutt – som oftest gjennom en 

eskalering, som under den siste massakren 

i Gaza, hvor undertrykkelsen blir så inten-

sifiert at den ikke kan ignoreres.  

Dermed er det Palestinakomiteens rolle å 

opprettholde  fokuset  på  det som skjer der 

 

Erik Skare 

nede, fortelle om den daglige «lav-intensi-

tets»-undertrykkelsen og jobbe mot norma-

liseringen av okkupasjonen.  

- Hvilke sider ved Palestinasaken er un-

derkommunisert i det offentlige rom?  

- Jeg er usikker på om akkurat dette er un-

derkommunisert, men noe vi må være 
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flinke til å fremheve er at støtte til et fritt 

Palestina er en kampsak på tvers av parti-

politiske skillelinjer. Det er ikke en diko-

tomi mellom høyre/venstre, men for eller 

imot grunnleggende menneskerettig-heter. 

Dette er grunnlaget for en bred masseorga-

nisasjon.  

- Hva mener du er hovedgrunnen til at 

staten Israel går straffefri for alle sine 

brudd på folkeretten og menneskerettig-

heter? 

Henry Kissinger uttalte en gang: «Land har 

ikke venner, de har interesser». Det er en 

grei oppsummering av den situasjonen Is-

rael er i og hvordan hovedansvarlig, USA, 

med sin vetorett i Sikkerhetsrådet, for-

hindrer internasjonale sanksjoner. For det 

er ingen tvil om at Israel ikke ville kunne 

klart å opprettholde (og utvide) okkupasjo-

nen uten beskyttelse fra sine allierte – som 

også delvis inkluderer den norske regje-

ringa.  Israel spiller nemlig en svært viktig 

rolle for vestlige land når det gjelder våpen-

testing, utvikling av taktikker for å passivi-

sere overskuddsbefolkning og slå ned opp-

rør, og for å opprettholde status quo i Midt-

østen (1967-krigen som knakk pan-arabis-

men og forsøket i 2006 på å knekke 

Hizbollah og dermed indirekte Irans inn-

flytelse i området).  

 

Det finnes noen i Palestinabevegelsen som 

fokuserer på den såkalte «jødiske» lobbyen 

som årsak til USAs støtte, 

men som overser klare empi-

riske eksempler på at lobby-

grupper som for eksempel 

AIPAC blir satt på sidelinja 

når Israels interesser krasjer 

med USAs. Derfor er det 

vanskelig å tenke seg at USA 

kommer til å stoppe sin støtte 

og beskyttelse av Israel så lenge de har en 

interesse av å gjøre det.  
 

Selvsagt betyr ikke dette at vi opererer in-

nenfor et politisk vakuum hvor vi bare må 

sitte og vente på at tiden kommer hvor 

USA (og Norge) mister interessen av Israel 

som samarbeidspartner. Vi må jobbe hardt 

for å presse våre regjeringer til å avslutte all 

samarbeid med okkupasjonsmakten. BDS-

bevegelsen er et godt eksempel som utford-

rer normaliseringen av okkupasjonen og vi 

ser at den globale bevegelsen som jobber 

for et fritt Palestina blir større og sterkere 

for hver dag som går. Etter hvert som vi har 

fått tilgang til sosiale medier, de daglige 

bildene og filmene som viser hva som skjer, 

blir det vanskeligere og vanskeligere å ig-

norere det som skjer.  

 

- Palestinakomiteen har eksistert i snart 

50 år. Som ungdom, hvordan oppfatter du 

Palestinakomiteen? Er det en kamp- og 

aktivistorganisasjon som ungdom kan 

identifisere seg med?  

- Nei, Palestinakomiteen er ikke det. Vi har 

store utfordringer når det gjelder å få ung-

dom med på laget og være en effektiv 

kamporganisasjon. Det betyr selvsagt ikke 

at det ikke blir gjort svært gode ting i orga-

nisasjonen og at det er en positiv utvikling, 

men vi er ikke på noen måte der vi burde 

ha vært. Det er dette vi ønsker å jobbe vi-

dere med og utvikle de neste årene.
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Elektronisk solidaritet med Gazastripen 

Har du skrivekløe eller lyst til å oversette? 

Er du aktiv på sosiale fora og medier, og 

har du engasjement for situasjonen på Ga-

zastripen? Du kan være med å gi pale-sti-

nerne på Gazastripen et talerør for å bryte 

den israelske informasjonsblokaden. Alt du 

trenger er tilgang til pc, internett og initia-

tiv.  

 

Palestinakomiteen har i flere år ønsket å 

sende solidaritetsarbeidere til Gazastripen. 

Dessverre har de stengte grensene gjort 

dette særdeles vanskelig. Som midlertidig 

løsning ønsker vi å knytte tettere bånd til 

palestinere på Gazastripen gjennom artik-

ler, foto, intervjuer og oversettinger.  

Målet er å lage hyppige oppdateringer om 

situasjonen på Gazastripen som kan publi-

seres på nettsider og sosiale medier i Norge.  
 

Interessert i å bidra? Send en e-post til 

mee0903@gmail.com merket “Elektronisk 

solidaritet” og skriv gjerne litt om hvilke 

oppdrag/oppgaver du kan tenke deg. 

Med vennlig hilsen 

Mee Bolann 

Koordinator for solidaritetsarbeid på 

Gazastripen 

 

 

Grafitti fra Gaza 

mailto:mee0903@gmail.com
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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 Bernt Wold berntwold@bbnett.no 99038790 

Oppland Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@kirkekontoret.no 95023848 

Drammen Arne Birger Heli heper@online.no 90063115 

Tønsberg Øyvind Wistrøm oyvind.wistrom@hbv.no 97179079 

Larvik Erik Ness eness@online.no 90044145 

Sandefjord Mette Clifton mettecli@online.no 41682994 

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  Marie Skeie bergen@palestinakomiteen.no 94276651 

Trøndelag Daniel Krutå Enge trondheim@palestinakomiteen.no 48154693 

Rana og omegn 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 

Telemark Aasta Kravik aasta.kravik@gmail.com 41178405 

Midt-Helgeland Ulf Ulriksen ulf.ulriksen@gmail.com 91350414 

Andre kontaktpersoner 
Faglig Utvalg Petter Thoresen petter2resen@yahoo.no 97579177 

Sol.arb. i Libanon Elisabet Sausjord esausjord@gmail.com 90667062 

Sol.arb. Palestina Annicken Lundgård annicken@gmail.com 90510670 

Palestinabutikken Ola Bostadløkken post@alquds.no 22110026 

Medlemsarkiv Rolv Rynning Hanssen medlemsarkiv@palestinakomiteen.no 99376726 

Boikottutvalget Stephan Lyngved s_l90@hotmail.com  99503058 

Fadderprosjekt  Grete Thunold grthun@online.no 90694868 

Kunstnerutvalget Käthe Øien palkom.kunst@gmail.com 90512105 
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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 helghvid@outlook.com 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 90063116 

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 Chkontana Mohammed.Ali.Chkontana@arendal.vgs.no 
 

90552652 

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  

Troms Knut Borud knut@borud.no 41566418 

     Vara Randi Sørensen postmaster@randias.net  93495798  
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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 hoved-

mål å styrke solidaritetsarbeidet her hjemme, i tråd 

med palestinernes ønsker. Vi bruker også midler fra 
denne innsamlingen til viktige arrangementer i Norge. 

Administrative utgifter dekkes av Palestina-komite-

ens driftsmidler, hele innsamlingen går til konkret so-
lidaritetsarbeid ute og hjemme 

 

 

Skift til AvtaleGiro! 
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