
Kjære alle sammen 
 
Det er alarmerende det som nå skjer. Det er tydelig at Høyre er inne i en periode der de 
gjennomgående gjør knefall for Fremskrittspartiet. At det nå også ser ut til å skje i 
utenrikspolitikken er urovekkende. 
 
På den grønne linjen, ute i det som er palestinsk maritimt territorium utenfor Gaza 
ligger det i dag et stort gassfelt. Dette er i gang og skal drives fra israelsk side.  
 
I 2011 trådte delelinjen mellom Norge og Russland i kraft i Barentshavet. En 70 år lang 
diskusjon om grensen fikk en avklaring. Dette åpnet for muligheten til utvinning av 
ressurser på havbunnen. Frem til avklaringen hadde dette vært et område det var 
vanskelig å se for seg at vi skulle kunne utvinne olje og gassressurser. I dag fremstår det 
også ganske åpenbart at dersom der blir funnet felter som er delt av vår felles grense så 
må det samarbeides om hvordan utvinning skal foregå og ressursene fordeles.  
 
Det er ikke det som skjer på grensen mellom Gaza og Israel. Se for dere oppstyret det 
ville blitt i Norge om vi oppdaget at Russland uten an avtale med oss stakk sugerøret inn 
under grensen for å hente opp våre ressurser.  
 
Norge har hatt en tydelig holdning til at dette området utenfor Gaza er omstridt og har 
til og med avstått fra å gi bistand til palestinske myndigheter tidligere. Nettopp fordi det 
er uavklart. Nå kan det altså se ut som om den norske regjeringen har bestemt seg for å 
yte bistand til Israel i deres forsøk på å utvinne disse ressursene. Det er alvorlig og det 
bryter med det som har vært norsk linje.  
 
Jeg har tidligere stilt skriftlig spørsmål til utenriksministeren om han vil sørge for at 
norske myndigheter utarbeider en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder 
økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre 
folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Det har 
ikke skjedd. Til tross for at det i dag er 18 EU land som gjør akkurat det.  
 
Formålet med å publisere ens lik advarsel er å bevisstgjøre eget næringsliv om den 
juridiske -, økonomiske - og omdømmemessige risikoen man vil utsette seg for ved 
aktivitet i bosettingene eller ved aktivitet som kommer bosettingene til gode, for 
eksempel turisme.  Advarslene fungerer også som en markering overfor Israel om at 
man ikke anser bosettingene på okkupert land som en del av Israel.  
 
Arbeiderpartiet har på sitt landsmøte vedtatt at man ønsker at norske myndigheter må 
utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem 
som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts- og 
menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. 
 
Selv om Brende foreløpig ikke har laget en slik liste så er svaret jeg fikk av han i 
forbindelse med spørsmålet interessant.  
 
Han skriver at regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som 
folkerettsstridige, at dette synet er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs 
sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, samt vurderinger fra den internasjonale 



domstolen i Haag, og at for Norge innebærer dette både en forpliktelse til ikke selv å 
iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige 
bosettingene.  
 
Han skriver videre at regjeringen vil arbeide for at alle relevante avtaler som inngår med 
Israel inneholder en klausul om at disse kun vil ha gyldighet for det territoriet som var 
internasjonalt anerkjent og underlagt israelsk kontroll før 4.juni 1967. En slik 
avgrensning er i tråd med folkeretten. 
 
For egen regning kan jeg bare legge til at det også anses å være i strid med folkeretten å 
drive utvinning av naturressurser på okkupert land.  Spørsmålet blir da hvordan Norge, 
og de norske aktørene som skal samarbeide med Israel på dette har tenkt å sikre at 
deres kunnskap og teknologi ikke benyttes til å utvinne ressurser på okkupert grunn, og  
gjennom det støtte opp under en ulovlig okkupasjon.  
 
Brende og regjeringen har i andre diskusjoner, som anerkjennelse av en palestinsk stat, 
vært opptatt av Norges rolle som leder av AHLC (Giverlandsgruppen for Palestina).  For 
meg er det vanskelig å skjønne hvordan det å aktivt bidra med kunnskap og teknologi 
som kan brukes til utvinning av naturressurser som er på okkupert grunn, er forenelig 
med vår rolle i AHLC og som partner for fred i konflikten. Norge burde være helt tydelig 
på å ta avstand fra aktivitet på okkupert grunn, og i de tilfellene man måtte være i tvil, 
burde man åpenbart legge  et slags føre-var-prinsipp til grunn.  
 
Jeg vil oppfordre utenriksminister Brende, og statsminister Erna Solberg til å ta grep 
her. Dette er ikke i tråd med det som har vært norsk utenrikspolitikk tidligere. Dette er 
Fremskrittspartiet i fri dressur. Jeg oppfordrer Solberg til å kalle hjem oljeminister Tord 
Lien ta en ny runde å se på om dette er riktig for Norge å gjøre. Jeg mener det må være 
åpenbart at det ikke er det.  
 
Takk! 
 
 
Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i Finanskomiteen på 
Stortinget og er medlem av Palestinas venner på Stortinget. 
 
 


