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Israels president er invitert på offisielt statsbesøk til Norge 12. og 13. mai. 15. mai markes Nakbaen: 

Markeringen av at 750.000 palestinere ble drevet på flukt etter en systematisk etnisk rensing i 1948. 

Da var den sionistiske koloniseringen av Palestina allerede godt i gang. Den fortsetter i disse dager. 

Bygging av nye kolonier på Vestbredden, er hovedgrunnen til at forhandlingene med palestinerne ble 

brutt. Og dette er ikke et arbeidsuhell. Israels kriminelle kolonisering av Vestbredden er en politisk 

strategi for at landet skal kontrollere Vestbredden. Dette vet naturligvis Den norske regjeringen. Og 

hva er regjeringens reaksjon: Den israelske presidenten inviteres til offisielt statsbesøk! 

Den kriminelle koloniseringen er ikke det eneste bruddet på internasjonal rett og rettigheter som den 

israelske regjeringen gjør seg skyldig i: Palestinere fengsles uten lov og dom – barn inkludert. Muren 

er kjent ulovlig, okkupsajonen skulle for lenge siden opphørt, og de palestinske flyktningene har rett 

til å vende hjem. Men den staten Shimon Peres er presiden for nekter å rette seg etter disse 

folkerettslige forpliktelsene. Slik har det vært siden staten Israel ble opprettet. Forholdene blir 

påpekt igjen og igjen. Men hva skjer? Okkupasjonen er fortsatt en hard realitet, Gazastripen er 

blokkert, koloniseringen fortsetter, muren bygges, flere palestinere fengsles og flyktningene sitter 

fortsatt i leirene. Hva vil en adekvat politisk reaksjon være på en slik kriminell politikk? Invitasjon til 

et offisielt stasbesøk? 

I Europa og USA vokser nå den internasjonale BDS-kampanjen. Det skyldes en voksende erkjennelse 

av at samtaler, dialog og forhandlinger med Israel ikke fører fram: Forhandlinger som ikke fører til 

noen avtale, samtidig som fakta på bakken etableres i form av an stadig kolonisering. Boikott, uttrekk 

av investeringer og sanksjoner er imidlertid et språk Israel har respekt for. De vet naturligvis hva som 

skjedde med Sør-Afrika.  

Men i det ”forhandlingene” mellom israelerne og palestinerne enda en gang bryter sammen, 

inviterer Norge den israelske koloniststatens øverste formelle leder til gallamiddag på kongens slott. 

Skam til den blåblå regjeringen for denne politiske handlingen. Og skam til regjeringen som setter 

kongen i en slik pinlig situasjon! 

Øyvind Sagedal 

medlem Palkoms AU  

 

 


