
Mai måned er en spesiell måned.  

Appell av Marit Skjeggestad, sokneprest, Kampen menighet 

Her hjemme har vi frigjøringsdagen 8. mai og grunnlovs-
dagen 17. mai. 

Palestinerne har 15. Mai - Nakba - katastrofens og mørkets 
dag, til minne om at de, våren 1948, mistet landet sitt og 750 
000 mennesker ble jaget på flukt. Denne den israelske 
Historikeren Ilan Pappe kaller perioden "Den etniske rensing 
av Palestina". Israel overtok landsbyer og byer, appelsin- og 
olivenlunder, skoler og bolighus, de overtok 
industrivirksomheter og veier. Det berettes om massedrap og 
deportasjoner av arabiske kristne og muslimer.  
Andre steder ble alt jevnet med jorden og vi kan enda vandre 
blant de nå overgrodde ruinene. 

Flyktningene verden over venter fremdeles på sin rett. Nakba 
preger dagen idag. 

Akkurat i år er mai her hjemme blitt en nesten ironisk måned. 

Vi har staselige dager med fint besøk av den ene fredspris-
vinneren etter den andre. 

Vi har ikke før sagt far vel til Dalai Lama, før Shimon Peres 
står på trappen. 

Norges toppledelse valgte å holde den religiøse fredens mann 
på en armlengdes avstand, selv om hans budskap er glede og 
frihet for alle. 

Med en langt høyere stjerne innlemmes Shimon Peres ved 
kongens bord, selv om han leder en nasjon som neglisjerer 
FNs resolusjoner mot Israels okkupasjon av Palestina. 

Shimon Peres har utvilsomt forsøkt å fremme fred mellom 
Israel og Palestina, det skal han ha, og han er prisbelønt for 
dette sammen med Y Rabin og Y Arafat, men vi er her idag 
fordi vi ikke vil ha de løsninger Peres og hans 
forhandlervenner foreslår. 



Det Peres tilbyr 
er ikke frihet og rettferdighet for Palestinske flyktninger, 
men høye murer, flere settlements - alt som hindrer liv og 
vekst for palestinere. 

Når du som fredsprisvinner og avtroppende president i Israel 
snart drar hjem igjen fra Norge - så si det du må si, og oppfyll 
loven og profetene: 

Adonai Eloheinu -  Adonai Ehad. 
Gud er én og vi er én menneskehet. Derfor er vi samlet her 
idag for å protestere mot Israels forskjells-politikk! 
Shalom aleichem. Salaam for palestinere og israelere, side om 
side. 
Alle er like mye verdt! 
Om du er jøde, muslim eller kristen - vi er én menneskehet og 
jorden er ett felles sted. Vi trenger humanitet! 
La ikke rasisme og etniske eller religiøse forskjeller bli 
skillelinjer som ødelegge vårt menneskelige fellesskap, vår 
fredsmulighet, vår fremtid. 

Det er min bønn idag. Takk for meg. 


