Kontakt oss, vi trenger flere aktivister!
www.akulbi.no / post@akulbi.net / Facebook: AKULBI
Aktivitet koster penger - vil du støtte oss? Konto 1503 23 51759
Bestille eller avbestille AKULBI Aktuelt: abonnement@akulbi.net
Trykk her for å lese
og signere oppropet!
Alle kan skrive under, uansett yrke eller bakgrunn.

AKULBI Aktuelt mars-april 2016
Det stormer rundt BDS – bevegelsen for boikott, de-investeringer og sanksjoner mot regimet i Israel. Israel er på offensiven, driver med «hasbara»
(propaganda) og mobiliserer sine venner mot boikotten. Under tittelen
«Oscar-skandalen» finner du hele historien om Israels smøring av Oscar-nominerte.
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SISTE

NTL-forening vil boikotte Israel (side 3)

Akademia
Palestinsk oppfordring til boikott av konferanse om folkemord i
okkupert Jerusalem
Det internasjonale nettverket for akademikere innen folkemord (INoGS) har
planlagt konferanse 26.-29. juni på Hebrew Universitys campus, som delvis
ligger på stjålet palestinsk land i Øst-Jerusalem. Den palestinske kampanjen
for akademisk og kulturell boikott av Israel (PACBI) ber innstendig FN-ansatte, akademiske foreninger og akademikere om å boikotte denne konferansen hvis den ikke blir flyttet. Appellen fra PACBI gir en fyldig bakgrunn for
hvorfor akademisk boikott er nødvendig. PACBI 16.3.16
AKULBI forbereder en uttalelse og vil kontakte miljø i Norge som kan tenkes
å vurdere deltaking. AKULBI vil også sende brev til FN der vi på det innstendigste oppfordrer Special Advisor for generalsekretæren i FN på ”the Prevention of Genocide”, Adama Dieng, om ikke å delta. Han er, i følge INoGS,
en bekreftet Keynote Speaker.

Israelsk sosiologiforening vurderer boikott av Ariel Universitet
Foreninga, som har over 1 000 medlemmer, vil i april stemme over et
forslag om å kutte alle akademiske bånd til Ariel Universitet, «siden det ikke
ligger i Israel». Ariel en ulovlig bosetting på Vestbredden. Blir forslaget vedtatt er det første gang en akademisk forening i Israel boikotter et israelsk
universitet. Utdanningsminister Naftali Bennett ser alvorlig på dette. Jerusalem post 14.3.16

regjeringas politikk. De eneste undersøkelsene som er gjort om medisinsk medvirkning til tortur, er utført av NGO’er. Les brevet til WMA

Universitetsledelse i California avviser at anti-sionisme
er antisemittisme
Ledelsen ved de prestisjefylte universitetene I California har erklært at
de ikke vil tolerere antisemittisme på campus, men de avviste et forslag
om å likestille antisionisme med jødehat. Denne prinsipputtalelsen
kommer etter at jødiske studenter har meldt om økende antisemittisme
på campus som svar på studentaktivisme til støtte for Israel. Pro-palestinske aktivister sier at det er snakk om legitim kritikk av Israel. Forward
24.3.16

Studenter i Nederland vil at lærestedene skal slutte opp om
BDS-prinsippene
‘Students for Justice in Palestine’ (SRP) vil at høyere utdanningsinstitusjoner skal la være å gjøre innkjøp fra Israel. Så langt har nederlandske
universiteter vært koblet til Israels okkupasjon av Palestina på mange
måter – offisiell kontakt og felles prosjekter med israelske universiteter,
og kontrakter med G4S for sikkerhetstjenester på universitetsområder.
Les oppropet – engelsk tekst nederst.

Kultur
Lojalitetskrav til Israels kulturinstitusjoner?
Israels konservative kulturminister, Miri Regev, foreslår å nekte
statsstøtte til institusjoner som ikke avgir en lojalitetserklæring til staten, eller undergraver Israel som en jødisk og demokratisk stat. Dette
forslaget om «Kulturlojalitet» er fremmet som et budsjettillegg. Hensikten er å “for første gang gjøre støtte til en kulturinsitusjon avhengig av
lojaliteten til staten Israel.» Forslaget har vakt stor debatt i Israel. New
York Times 29.1.16

Israels ambassade i Frankrike vil sensurere kunstutstillinger
Et bilde av Marwan Barghouti, palestinsk politiker og frihetskjemper, ble
etter påtrykk fra Israels ambassade fjernet fra en salgsutstilling i Paris til
inntekt for Leger uten grenser. Utstillinga viste forsidetegninger fra avisa
Liberation.. Bildet av Barghouti har underteksten: «I 1980, da jeg tegnet
Mandela, sa man til meg at han var en terrorist». Etter protester fra kunstnerne brøt Leger uten grenser samarbeidet med salgshuset Artcurial
og flyttet salgsutstillingen - og satte opp bildet igjen.

Protester mot at internasjonal konferanse om mental helse
legges til Jerusalem
Over 140 psykoterapeuter, forskere og andre helsearbeidere fra mange land
skriver i et åpent brev til at de er forferdet over at selskapets har besluttet
å holde sin neste internasjonale konferanse i Jerusalem. De ber om at konferansen flyttes fordi: «den katastrofale virkningen Israels okkupasjon har
på palestinernes psykiske helse er veldokumentert». Middle East Monitor
2.3.16

Israelske leger medvirker ved tortur av fanger.
Britiske leger kritiserer den internasjonale legeforeningen
(World Medical Association) for å lukke øynene
En ny rapport fra israelske menneskerettsorganisasjoner, B’Tselem og
HaMoked, bekrefter tidligere rapporter om systematisk tortur av fanger
som en del av systemet. Israels høyesterett sørger for at torturistene går
fri. Leger er også innblandet, godkjenner tortur og unnlater å gi nødvendig
helsehjelp til torturerte fanger. Rapporten er finansiert av EU. Middle East
Monitor 1.3.16
I et brev til presidenten for World Medical Association kritiserer 70 engelske leger ham for å unnlate å følge opp rapporten. I et brev til Simon
Wiesenthal Centre – som ikke er involvert i saken - aksepterer Sir Michael
Marmot forsikringer fra den israelske avdelinga av organisasjonen (IMA) om
at deres undersøkelser viser at det ikke er gjort noen feil. Dette er usant,
skriver legene: IMA vet godt hva som skjer i forhørssentrene i tråd med

Bildet av kunstneren Ernest Pignon-Ernest, publisert på forsiden av avisa
Libération ved Arafats begravelse i 2004: Hva nå?
Israels ambassade forsøkte også å presse arrangørene av en salgsutstilling for Leger uten grenser om livet til palestinere i Israel på La Maison
des Métallos: «Palestinere mellom to kriger». Denne arrangøren lot seg
ikke presse. Om utstillingen
Begge utstillingene er omtalt i Le Monde 15.1.16 (på fransk)

Israel og New Zealand avtaler filmsamarbeid
Landene har signert en avtale om co-produksjon som gir filmskapere
adgang og finansiering som insentiv til å produsere film, TV-animasjon
og digitale produksjoner i de to landene. Forward 3.3.16
Dette er en ordning som også er etterspurt i det norske filmmiljøet, for
å trekke produksjoner til Norge. Tilsvarende avtaler kan være under
oppseiling her.

Oscar-skandalen: Luksusgave fra Israel til de Oscar-nominerte.
Oscar-akademiet tok avstand fra gaven
De Oscar- nominerte før 28. februar fikk luksustur til Israel i gave fra Israels
regjering. I følge Israels turistdepartement var turen verd 15 000 – 18 000
dollar. I tillegg kom fly på første klasse, betalt av en kilde de ikke vil oppgi.
Reuters 8.2.16 Mondoweiss 6.2.16
Academy of Motion Picture Arts & Sciences, som står bak Oscar-utdelingen, annonserte at de ville saksøke firmaet som distribuerte luksusgaven
til de Oscar-nominerte. Palestinere kalte gaven et kynisk og desperate
forsøk fra Israels regjering på å bekjempe den økende internasjonale isolasjonen gjennom bestikkelser til celebriteter. To Oscar-nominerte, Mark
Rylance og Asif Kapadia erklærte at de ikke ville besøke Israel i yrkes-sammenheng så lenge bruddene på menneskerettigheter fortsetter. Fem ganger Oscar-nominerte Mike Leigh, filmregissør Ken Loach and musiker Brian
Eno tok offentlig avstand fra Israels propagandainitiativ. Palestinian BDS
National Committee 17.2.16
The Palestinian Performing Arts Network (PPAN) som representerer mesteparten av det palestinske kulturfeltet ba Oscar-nominerte ta avstand fra
Israels tilbud.De ser saken i sammenheng med Akademiets diskriminering
av svarte artister og solidariserer seg med #OscarsSoWhite-kampanjen.
Les uttalelsen fra PPAN De gir også eksempler på hvordan Israel angriper
palestinsk kunst og kulturproduksjon.
•

I 2009 forbød Israel alle kulturarrangement i Jerusalem i forbindelse med at Den arabiske liga og UNESCO hadde utnevnt Jerusalem til Hovedstad for arabisk kultur.

•

Nylig arresterte de sirkusartisten Mohamed Abu Sakha, uten tiltale
eller dom. AlJazeera 5.1.16

Akademisk og kulturell boikott er viktig fordi det får oppmerksomhet i
mediene. Den skyter nå fart. På kultursiden er det viktig å ikke delta i internasjonale festivaler der Israel er representert, eller festivaler i Israel. Boikott bidrar til at Israel taper moralsk og økonomisk, landet mister anseelse.
Akademikere bør løfte fram grusomhetene og diskrimineringen israelske
universiteter er medskyldige i:
•

Universitetet i Tel Aviv utviklet doktrinen om uproporsjonale angrep: Hvis vi angriper sivilbefolkninga vil de presse palestinske
styrker til å stoppe angrepene. Den ble brukt i Gaza.

•

Flere universiteter utvikler våpen som brukes mot palestinerne

•

Israel hindrer palestinerne i å få utdanning, men palestinerne får
ingen støtte fra israelske akademikere.

•

Akademikere som uttaler seg mot denne politikken blir kastet ut
av universitetet eller marginalisert og tvunget til å forlate undervisningen.

•

Israelske akademikere fremmer hat og rasisme gjennom uttalelser
som at vi burde voldta palestinske kvinner og drepe barna.

•

Gratis universitetsutdanning for soldater gjennom Programmes
of Merit, blant annet ved universitetene i Tel Aviv, Ben Gurion og
Haifa.
Nassar Ibrahim, Marxist og koordinator for
OPGAI. Han pekte på anbefalingene i Campbell-Bannermann Report fra 1907 som en kilde

til kaoset i Midt-Østen. Etter råd fra akademikere
innen forskjellige disipliner anbefalte europeiske
stormakter tiltak for å sikre europeiske interesser.
Det handlet i hovedsak om å splitte i den arabiske verden gjennom å etablere kunstige stater
styrt av kolonimaktene og etablere en bufferstat
i Palestina med sterkt utenlandsk nærvær. Det
ble også sett som viktig å bekjempe både intellektuell, religiøs og historisk enhet. Se f.eks.
TLAXCALA

Les kommentaren fra AKULBIs fungerende leder Øystein Grønning.
Klassekampen 12.2.16

Gaza-deltakere utestengt fra maraton i Betlehem
En AKULBI-aktivist deltok i det tredje årlige Palestine Marathon i Betlehem
nylig. Over 4000 mennesker var med. 700 fra Gaza hadde søkt om innreise
men ble nekta av israelske myndigheter fordi de var ”alt for mange”. Den
palestinske olympiske komité reduserte da antall søkere til 103, men fikk
da vite at det var for seint, over 1 måned før arrangementet. Se Palestinian
News & Info Agency 4.4.16

Palestinske stemmer om BDS og Midt-Østen
AKULBI deltok i mars på en studiereise på Vestbredden, der vi møtte palestinske aktivister og intellektuelle. Utsagnene nedenfor er på basis av
notater. Men aller først:
I Hebron spiste vi nydelig lunsj hos
Zleikha Muhtaseb, som både driver barnehage
og er «mor» for Youth Against Settlements.
Hun bor i gamlebyen, omgitt av settlere, og
gjør motstand gjennom å bli boende. Se reportasjen i AlJazeera 25.3.16: En oase av fred for
palestinske barn i Hebron
Sergio Yahni, The Alternative Information Center (AIC)
alternativenews.org
AIC, som ble etablert i 1984, fremmer en felles palestinsk-israelsk kamp.
De er mot alt som «normaliserer» Israels okkupasjonspolitikk - og at konflikten framstilles som manglende forståelse, som kan løses ved at man blir
bedre kjent med «den andre». Etter Oslo-avtalen ble det opprettet flere
palestinsk-israelsk initiativ. De fleste kollapset fordi de bare handlet om å
snakke sammen, men ikke om okkupasjonen.
Hvorfor israelerne bryter internasjonal rett? De føler at de har rett til
det og de fortsetter å gjøre det siden de ikke blir straffet. Hvis det internasjonale samfunnet ikke reagerer, må folk gjøre det. BDS er det eneste
ikke-voldelige verktøyet vi har, men det er ikke lett. Hvis du er utenlandsk
BDS-aktivist kan du bli nektet å komme inn i Israel. Er du israelsk aktivist
kan du bli tiltalt. Selskaper kan også rettsforfølge israelske aktivister for tap
de lider pga BDS. Israelske soldater som nekter å tjenestegjøre blir sett på
som forrædere, men de bidrar til endring. Fortellinger fra soldater i Breaking the silence er viktige, men skaper ikke forandring.
Bishaw Mitri – OPGAI, Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative
OPGAI er en menneskerettighetsorganisasjon og
representert i den palestinske styringskomiteen for
BDS – med 180 organisasjoner er det den største
koalisjonen i Palestina. Også islamistpartier deltar.
Palestinere i Israel lever med 52 diskriminerende
lover og rett til familiegjenforening er viktig. Sju
mill. palestinere er flyktninger og rett til retur eller
kompensasjon er et hovedkrav. Boikott vil være et
kampmiddel til Israel følger internasjonal rett, inkludert å avslutte okkupasjonen av Vestbredden.
All støtte til palestinerne går via Israel, som gjennomtoll og konfiskering
sikrer seg verdier; av pengeoverføringer til PA tar de 60 %. Kampanjer mot
selskaper som profiterer på eller bidrar tll okkupasjonen finnes her: http://

whoprofits.org/

Ibrahim mener at å få fred handler om motstand, ikke diskusjon. Det handler om makt, ikke om forhandlinger. Siden i Madrid-konferansen i 1991
har forhandlingene bare handlet om Israels sikkerhet, ikke om FN-resolusjonene (194: rett til retur, 242: tilbaketrekking fra okkuperte områder).
Med Oslo-avtalen ble palestinernes rettigheter ofret for forhandlinger om
en stat. PLO må fornye seg og få en ny strategi. Men både de palestinske
selvstyremyndighetene (PA), USA og Israel har interesse av å opprettholde
dagens avtaler.
Jamal Jumaa, Stop the wall – stopthewall.org:
BDS er metoden for å legge politisk press på Israel.
Det pågår også BDS-aktiviteter blant palestinerne.
Koordinering av sikkerhet med Israel må stanses.
BDS er sivilrettslig bevegelse. Den handler ikke om
statsløsninger, det kan vi drøfte etter at våre krav
er innfridd.
Jamal, Jalazon flyktningeleir:
Folk er lei av diskusjoner om en- eller tostatsløsning. Vi spør: «Har dere menneskerettigheter?
Palestinere her det ikke.» Kampen for rettigheter er en kamp mot sionismen. Forhandlinger er ikke aktuelt så lenge styrkebalansen er feil.
Mahmoud Subuh, lærer i Nablus, jobbet tidligere på Yafa Center i flyktningeleiren Balata:
BDS er en av de få tingene her som kan gi håp,
det er vår viktigste metode for motstand og
den rammer Israel hardt. Akademisk boikott
handler om humanisme og rettferdighet. Vi vil
ikke ha noen ny intifada, det går bare ut over
oss. Volden vi har sett i det siste er ikke organisert; den handler om unge som er frustrerte
og ikke ser noen framtid. Men det er forferdelig å se dem begå sjølmord; de vet at de vil bli
skutt.

Bakgrunn
Norges Oljefondvokser i Israel
Det norske oljefondet har økt sine investeringer i både den israelske staten
og banker som kritiseres for å bidra til okkupasjonen av Palestina. Fondet
har investert 10,2 mrd. kr i israelske statsobligasjoner og har eierandeler i
82 israelske aksjeselskaper. Les mer i Klassekampen 22.3.16

FNs menneskerettighetsråd lister selskaper
som opererer i bosettingene
FNs menneskerettighetsråd (UNHCR) forplikter seg til å lage en liste over
alle israelske og internasjonale firma som opererer direkte eller indirekte
på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Golanhøydene. Dette ble vedtatt
til tross for febrilsk aktivitet fra USA og flere europeiske land for å svekke
resolusjonen.

Resolusjonen nevner ikke bare bygging av bosettinger, men også leveranse
av bygningsmaterialer, overvåkingsutstyr for muren, utstyr for å ødelegge
hus, sikkerhetstjenester og -utstyr til bosettingene og banktjenester som
hjelper bosettingene. Lista skal oppdateres årlig. Haaretz 24.3.16
Les mer om Israels reaksjon på resolusjonen i Forward 25.3.16

Oslo Arbeiderparti: Norsk næringsliv må ikke investere
i koloniene på Vestbredden
Oslo AP vedtok på årsmøtet 12.3.16: “Konflikten Israel/Palestina og Israels
brudd på folkeretten blir nå glemt med de andre konfliktene i regionen.
Oslo Arbeiderparti mener at en varig og rettferdig løsning går gjennom
anvendelse av folkeretten. Oslo Arbeiderparti mener vi må få retningslinjer
for en merking av varer fra de ulovlige bosettingene. Norsk næringsliv må
oppfordres til ikke å investere i områder med folkeretts- og menneskerettsbrudd på den okkuperte Vestbredden.”
Oslopartiet har vedtak om anerkjennelse av Palestina fra tidligere årsmøte.

Fra AKULBI
Ad konferansene i Jerusalem om folkemord og mental helse

Kjenner du organisasjoner eller personer som kan ha interesse av informasjon om disse konferansene eller kan vurdere å delta? Informér dem og
tips oss!
Les mer om konferansene på side 1 under «Akademia».

Følg oss på Facebook: AKULBI
Vi trenger flere aktivister - kontakt oss!
God lesing!
Hilsen Kirsti, Ebba og Øystein

Si nei til apartheid – boikott Israel
Palestinakomiteens landsmøte vedtok 13.3.16 en uttalelse der de viser til
FNs definisjon av apartheid. Les mer på Palestinakomiteen.no

Mobilisering MOT BDS

SISTE
Fagforeninga NTLs årsmøte ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppfordrer
til full boikott av Israel, også akademisk.
Khrono 6.4.2016 der du også kan lese hele uttalelsen.

Israelsk minister oppfordrer til drap på menneskerettsaktivister

Etterretningsminister Yisrael Katz argumenterer for ”sivil eliminering” av
lederne for BDS-bevegelsen og ingen vestlige regjeringer har protestert.
Omar Barghouti, som er en av lederne, reagerer på opptrappingen av trusler fra Israel. Dette betyr faktisk oppfordring til drap.
Les kommentaren fra AURDIP og Barghoutis grundig gjennomgang av
truslene. AURDIP 6.3.16

Angrep på BDS er angrep på ytringsfriheten
Israel og landets sionistiske støttespillere forsøker å bekjempe boikotten
gjennom direkte angrep på ytringsfrihet og lokaldemokrati – Lover som
forbyr og kriminaliserer Israel kritikk er blitt vedtatt blant annet i USA, England og Frankrike. Les uttalelsen fra Palestinakomiteens landsmøte
15. mars.

Israels regjering bruker store penger på å bekjempe
BDS-bevegelsen
Men et møte i Knesset avslører at Departementet for strategiske saker har
blitt tildelt 32,8 mill. dollar for å bekjempe boikottbevegelsen mot Israel,
mens Utenriksdepartementet bare fikk 10 mill. dollar. Haaretz 3.2.16

Jødisk verdenskongress (WJC) kaller BDS-bevegelsen
antisemittisk
En jødisk verdenskongress (WJC) i Buenos Aires vedtok en resolusjon der
BDS-bevegelsen ble kalt antisemittisk. Presidenten for WJC uttalte: Vi er
ikke jødene fra 1930-åra. Vi har innflytelse, stor makt, enorme ressurser og
en kreativitet verden misunner oss. Jeg vil bruke alt i vårt arsenal og jeg vil
ikke tie. (AKULBIs sammendrag). Forward 17.3.16

New York-republikanere kutter bevilgning til universitet
som de hevder ikke bekjemper antisemittisme
Det republikanske flertallet i senatet I NY vedtok nylig å kutte 485 mill dollar av finansieringen til universitetene fordi de ikke har gjort nok for å bekjempe antisemittisme på campus. Andre mener det er Israel-kritikk som
blir kalt antisemittisme. Forward 25.3.16 og 31.3.16

Sverige benekter at de er mot BDS
Sveriges utenriksminister Margot Wallström møtte i uke 10 Tzipi Livni, tidligere utenriksminister i Israel. Etter møtet skrev israelske medier at Wallström lovte å ta avstand offentlig fra BDS-bevegelsen og støtte Israels rett
til selvforsvar.
På spørsmål fra Electronic Intifada svarer utenriksministerens talsperson:
Sverige står fast ved en to-statsløsning. Når det gjelder BDS er dette en
bevegelse i sivilsamfunnet og regjeringer skal ikke blande seg opp i deres
synspunkter. Electronic Intifada 16.3.16
Sverige skiller seg positivt fra andre europeiske regjeringer. I Norge rettet
utenriksminister Børge Brende offentlig kritikk mot filmfestivalen Human
Rights Human Wrongs, fordi en israelsk film ble avvist. Filmen passet ikke
inn i festivalens tema, men Brende oppfattet avslaget som ledd i kulturboikotten, som han kritiserte. Se AKULBI Aktuelt sept 2015.

  

