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De siste dagene har jeg blitt spurt flere ganger; 
hvorfor demonstrerer dere? 
 
Vi står her fordi det er viktig å markere at vi ikke 
aksepterer Israels brutale okkupasjonspolitikk. 27 
organisasjoner med mer enn 500 000 medlemmer i 
ryggen står her i dag og sier at Israels brudd på 
folkeretten må fordømmes og at okkupasjonen må 
opphøre.  
 
500 000. Det er mange mennesker det. Mange 
mennesker som kan legge mye kraft bak kravet om 
at Israel må stanse sin okkupasjonspolitikk. 
 
Fordi det er okkupasjonen som er problemet. 
 
500 000 er også antallet israelske bosettere i 
Palestina. Og flere blir det. 
 
Bosettere som er bevæpna og i økende grad utøver 
vold mot palestinere og vandaliserer palestinske 
bønders levebrød. Disse bosetterne lever under 
beskyttelse av israelske soldater som også opplever 
å bli angrepet av de samme bosetterne. Det sier noe 
om hvilket monster israelsk bosettingspolitikk har 
skapt. Hver eneste bosetter er en spiker i kista for en 
palestinsk stat. 



 

 

 
708 kilometer. Det er så lang den ulovlige muren 
som er plassert langt inne på palestinsk land skal bli. 
Mer enn 500 kilometer er fullført. Denne muren 
fragmenterer det palestinske samfunnet. Den 
hindrer palestinerne å bevege seg fritt i eget land. 
Dette innebærer at bønder separeres fra jorden sin, 
at arbeidsfolk må stå timevis i kø for å komme seg til 
og fra jobben sin, at unger må gå kilometerlange 
omveier for å komme til skolen sin som ligger to 
kvartaler unna hjemmet, at studenter opplever en de 
facto boikott når de ikke får tatt sin eksamen på 
grunn de fysiske sperringene som skiller hjemmet og 
universitetet.  Knekker du et folks ungdom knekker 
du også fremtiden. Den palestinske fremtiden. 
 
90 % vellykket. Det var det Shimon Peres sa om 
angrepet på Gazastripen i 2008/2009. I kveld skal 
han spise middag med Hans Majestet Kongen. 
Fredsprisvinneren Peres sa også at hensikten var å 
rette et hardt slag mot det palestinske folket. Dette 
kalles kollektiv avstraffelse og er en krigsforbrytelse.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Lista over FN-resolusjoner som Israel nekter å rette 
seg etter er lang som 60 vonde år. Når skal det 
internasjonale samfunnet stille makt bak 
fordømmelsene? Er det ikke på tide at Israel 
oppfører seg som det demokratiet de utgir seg for å 
være?  Hvor lenge skal Israel gå skyldfri fra sine 
overgrep mot det palestinske folk?  
Vi som står her i dag gjør det fordi vi markerer at 
tida er nå.  
 
Når den norske regjeringa nå inviterer til statsbesøk 
så velger de å gjøre stas på en brutal 
okkupasjonsmakt, og vi spør i oss hvilket signal 
ønsker de å sende med dette? Er det et ledd i den 
varslede balanserte holdningen? Besøket skjer rett i 
etterkant av at Israel har valgt å bryte 
fredsforhandlingene som de for øvrig har uthult hele 
veien ved å utvide kolonier på det samme landet de 
forhandler om, og det hele er i utgangspunktet en 
fullstendig ubalansert situasjon med en okkupant og 
en okkupert.  
 
Vi som er her i dag har valgt å stå opp for de 
okkuperte fordi det er de som har retten på sin side.  
La oss håpe regjeringen har gangsyn nok til å ikke 
stille seg på den siden som VIL ende på historiens 
skraphaug.  


