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I kveld avholder Norge kongelig gallamiddag for Israels president og fredsprisvinner Shimon 

Peres. I forrige uke nekta det offisielle Norge å møte fredsprisvinner Dalai Lama. 

Peres har mange liv på samvittigheten. Dalai Lama jobber for ikkevoldelige løsninger. 

Til Erna Solberg vil jeg si: Dobbeltmoral er ikke dobbelt så bra som ingen moral!  

Peres er statsoverhode for et land som gjennomfører en brutal blokade. I Gaza lever 1,7 millioner 

palestinere. Innesperra på sjuende året. 

Sju år med matmangel. Sju år med vannmangel. Sju år med mangel på skoler, mangel på 

sikkerhet. Omfattende underernæring blant barn. En befolkning utsulta og skadeskutt – ikke av en 

naturkatastrofe. Men av en menneskeskapt katastrofe. Planlagt og iverksatt av Israel.  

Skal det israelske folket få trygghet og fred, så må de bli med på en rettferdig løsning. Det betyr å 

heve blokaden av Gaza, og stanse okkupasjonen, for ingen folk vil godta å leve under 

okkupasjon. Ikke det norske, ikke det palestinske. 

Da Israel angrep Gaza i 2009 ble 1400 mennesker drept. Over 5000 skada. Flere tusen barn fikk 

livet ødelagt. Etter angrepet sa Shimon Peres at han var meget fornøyd med aksjonen. Han kalte 

den for en suksess.  

Israel okkuperer Palestina. De bygger bosetninger på Vestbredden og splitter palestinerne med en 

apartheid-mur som går tvers gjennom de palestinske områdene. Som har blitt dømt ulovlig av 

domstolen i Haag. 

Vestbredden kuttes opp av muren som er nesten tre ganger så lang som grenselinja mot Israel - 

fordi muren slynger seg hit og dit for å omslutte den mest fruktbare jorda. De viktigste 

vannkildene. For å inkludere de israelske koloniene. Og for å stenge palestinerne ute fra jorda si. 

De pågående fredsforhandlingene uthules av Israels avtalebrudd og bygging av bosettinger på 

Vestbredden. I en sånn situasjon er det mildt sagt uheldig at regjeringa inviterer den israelske 

presidenten på statsbesøk til Norge. Det sender et helt feil signal om at Norge anerkjenner Israels 

okkupasjonspolitikk. Om at Norge velger å se bort fra Israels grove brudd på folkeretten. 

Konflikten mellom Israel og Palestina er ingen konflikt mellom to likestilte parter. Det er en 

konflikt mellom en overlegen okkupant og et folk som kjemper med ryggen mot veggen for 

retten til å leve og bo i sitt eget land. 

”Det finns sakar man måste göra” sier Jonatan i «Brødrene Løvehjerte». Det fins noen ting man 

stå opp for, selv om de er farlige: «Annars är man ingen människa utan bara en liten lort».  

I kveld opptrer Norges regjering som en liten lort. Men her, mellom løvene på Eidsvolls 

plass,  ser jeg mange løvehjerter.  

Vi er samla her for å si til vår egen regjering: Folkerettsbrudd må fordømmes. Ikke belønnes med 

gallamiddag ved Kongens bord. 

Og vi er samla her for å si til det palestinske folket: Dere er ikke glemt. Vi svikter dere ikke.  


