
Kjære alle sammen! 
 
Appell av Eskil Pedersen, AUF 
 
Det palestinske folk har levd i 60 år i undertrykkelse. 
For hver dag som går så strammes det israelske grepet om okkupasjonen og mulighetene 
for fred minsker. 
 
Her hjemme har vi fått en regjering som tidligere har gjort seg høye og mørke på 
menneskerettigheter, men som raskt viste sitt sanne ansikt da de måtte velge mellom å 
stå opp for de svake, eller la seg kue av de sterke.   
 
Etter at fredsprisvinner Dalai Lama ble skjøvet ut i kulden, så har regjeringen redusert 
viktigheten av menneskerettigheter til tomme ord og festtaler. 
For dem så går menneskerettigheter foran, så lenge det er beleilig, behagelig og trygt. 
 
Statsministeren vil ikke love å gratulere framtidige fredsprisvinnere. 
Men hun har ingen betenkeligheter med å invitere et statsoverhode for et land som 
ulovlig okkuperer et landområde og som står bak omfattende brudd på regler i krig. 
 
Jeg er ikke imot at Shimon Perez kommer til Norge. 
Jeg ønsker dialog også med Israel velkommen. 
Men hvor ER dialogen og kritikken av Israels framferd? 
 
Vil regjeringen benytte muligheten til å snakke om Palestinernes kamp for frihet og 
kreve handling i fredsprosessen? 
Vil de kritisere de ulovlige bosettingene og brudd på menneskerettighetene? 
Hittil framstår besøket kun som en hyllest av et land, som etter alle norske standarder 
også bør møtes med tydelig kritikk. 
 
Om Statsministeren har glemt hvorfor menneskerettigheter er viktig, så burde hun reise 
til Ramallah. Hun burde reise til Gaza og Vestbredden. DER vil hun se brudd på 
menneskerettighetene hver eneste dag. 
 
Vi vet at det ikke finnes noe lette veier til fred. 
Vi kjemper ikke for Palestina fordi at det er behagelig, eller beleilig, eller trygt. 
Vi gjør det fordi at det er rettferdig! 
 
Det er rettferdig at et folk som har blitt symbolet på okkupasjon endelig får et sted å 
kalle sitt eget land. 
At menneskene på Gaza og Vestbredden får bevege på seg som frie mennesker. 
At muren som ulovlig flytter grensene på et framtidig Palestina rives ned. 
 
Mange hyllet Mandela da han døde. Mange hyllet han da han slapp ut av fengsel. Men 
det var også mange som IKKE stod ved hans side da han satt fengslet. 
Det er ingen prestasjon å velge side når kampen er over! Det er ingen prestasjon å 
komme i etterkant og skille mellom rett og galt. 



 
Kampen for det palestinske folk sin frihet, pågår nå. 
Vi velger å løfte fanen i tro og i trass og tar kampen for et fritt Palestina. 
 
Slik Norge gjort i mange tiår.  
Og vi forventer at regjeringen er tydelig. 
 
At de støtter opp om fredsprosessen og ansvarliggjør den sterke parten Israel. 
At de fordømmer okkupasjonen og bosettingene. 
Norge er imot okkupasjon, vi er imot undertrykking. Vi står opp for 
menneskerettigheter. 
Og hvis statsministeren ikke gjør det, gir i hvert fall vi den tydelige beskjeden til Israel i 
dag. 
 
Ingen undertrykkelse er evig. Ingen mennesker er frie før alle mennesker er frie. 
Takk. 
 


