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Nytt om akademisk og kulturell boikott

Amerikanske antropologer støtter akademisk boikott

Etter et opprop for akademisk boikott i USA, som vakte stor debatt i 
israelske medier, bestemte American Anthropological Association seg 
for å sende en undersøkelseskommisjon til Israel/Palestina. Rapporten, 
som ble levert i oktober 2015, er meget solid og konkluderer klart med 
å støtte akademisk boikott. Hovedkonklusjonene finner du i oppsum-
meringen først og i forslag til oppfølging s. 71 ff. Les rapporten 

-Vi vil ikke samarbeide med Israels universiteter, sier 343 britiske 
akademikere

Oppropet, som ble publisert i Guardian, fikk mer enn 500 signaturer 
første dag og internasjonal pressedekning. Professorer og forelesere, 
medlemmer av Royal Society og British Academy sier de ikke vil 
besøke Israels universiteter. Akademikere fra 72 institusjoner støtter 
dette. Les mer på BRICUPs nettside 

Akademikere i Sør-Afrika slutter seg til boikotten

Mer enn 200 akademikere i Sør Afrika følger eksempelet til 
britiske og irske akademikere og støtter den akademiske 
boikotten. Haaretz 16.12.15  

Vi danser ikke med apartheid 

I januar 2016 skal dansegruppa Batsheva opptre ved Paris Opera. 
Gruppa er finansiert av Israel og blir beskrevet som Israels beste 
ambassadør i utlandet. CAPJPO - EuroPalestine, en fransk solidaritet-
sorganisasjon, ber operadirektøren om å avlyse forestillinga: Den op-
pmuntrer ikke bare til okkupasjon og kolonisering, men også Israels 
boikott av palestinsk kunst og kultur. CAPJPO ber om at vi støtter 
aksjonen ved å skrive til ledelsen ved Paris Opera for at de skal forstå 
hvem som «blander kultur og politikk». Hit kan du skrive:  
slissner@operadeparis.fr -info@benjaminmillepied.com - service.
spectateurs@info.operadeparis.fr

Debattmøte 11.november i Oslo

Studieutvalget i NTL ved Universitetet i Oslo arrangerte sammen 
med Palestinakomiteen på Blindern debattmøte om akademisk 
boikott 11. november. Paneldeltakere var Vanja Alling (AKULBI), 
Anja Sletteland (SV-fakultetet) og Nils Butenschøn (Senter for men-
neskerettigheter). Les oppsummering fra møtet. 

Årsmøtet i NTL ved Universitetet i Oslo hadde i 2015 bevilget 
penger til AKULBI for å fremme debatt og skolering rundt temaet 
boikott. Natalia Zubillaga, nestleder i NTL ved UiO, deltok på møtet 
og syntes det var en god oppfølging av NTLs bevilgning.  
- Dette er en debatt man må ta og på møtet kom forskjellige stand-
punkter tydelig fram, sier hun og fortsetter. - Men NTL UiO har 
ikke fattet noe vedtak om akademisk og kulturell boikott, dette er 
en stor politisk diskusjon som må forankres i styret eller tas opp på 
årsmøtet.  
-NTL UiO har over lang tid støttet solidaritetsarbeidet for palestin-
erne, og det håper jeg foreningen vil fortsette med. Solidaritetsar-
beid er viktig for fagbevegelsen. 

Dialog med Israels anti-BDS representant   
Norges fredsråd inviterte i desember solidaritets- og hjelpeor-
ganisasjoner til et møte med Amir Ofek fra Israels utenriksdepar-
tement. Ifølge Fredsrådet jobber han med hvordan boikotten av 
israelske produkter påvirker Israel og hvilke effekter boikotten 
har – og han er svært interessert i å snakke med organisasjoner i 
Norge om dette. Invitasjonen har utløst forskjellige reaksjoner. 
 
AKULBI takket nei til invitasjonen:  
- Israel forsøker å komme på offensiven i spørsmålet om hvordan 
de best kan motvirke solidaritet med palestinerne. Det er helt feil 
av oss å bidra til  gi deres propagandapolitiske framstøt legitimitet. 
Dette vil bli brukt i Israel. 
-Dialog med Israels myndigheter har vist seg fåfengt i over 20 år 
etter Oslo-avtalen. Og i må ikke glemme at vel 170 palestinske siv-
ile organisasjoner ber oss boikotte. De har forsøkt “dialog” siden 
1994. Illusjonen om dialog har bare bidratt til at Israel har kunnet 
fortsette med sitt. Vi trur mye mer på å avvise statens represent-
anter. Er det noe Israels statlige representanter frykter, er det å bli 
utstøtt av «det gode selskap». 
-Vi foretrekker å utvikle dialogen med israelere som forsøker å 
få slutt på okkupasjonen, oppfordrer til boikott og støtter mot-
standen mot okkupasjonen. De trenger vår støtte, ikke minst fordi 
de faktisk risikerer ganske mye. Israel har gjort det straffbart å op-
pfordre til boikott. 
 
Fredsrådet sier i sitt svar til AKULBI: 
-Vi er ikke naive, men går til møtet med åpne øyne og en kritisk 
innstilling. Som representanter for fredsbevegelsen ønsker vi å 
være en arena hvor flere parter kan ytre seg, og vi tror på dialog 
for å løse konflikter. Dialog får man ikke til dersom en av partene 
nektes å snakke, eller andre parter nekter å snakke med dem. Net-
topp fordi vi ikke støtter arbeidet hans, må vi møte ham med over-
bevisende argumenter i stedet for. 
 
AKULBI mener besøket bekrefter betydningen av boikottarbeidet. 
Israels utenriksdepartement sender en mann som har som jobb å 
ta knekken på boikotten. Da er ikke dialog svaret. Han vil selvsagt 
dra vil dra nytte av møtene i sitt videre arbeid. Han registrerer 
argumenter og arbeidsmåte og temperatur, og stiller deretter inn 
skytset sitt så det treffer bedre. 
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Protester mot festivalen «Titans of Metal» i Israel 

Nesten 10 000 personer protesterte mot festivalen, som ble holdt 
17. desember. De israelske arrangørene ProgStage Productions, had-
de på forhånd daglige angrep på BDS-bevegelsen i pressen. De fik-
kartister til å gå ut mot BDS og brukte anti-BDS budskap for å selge 
flere billetter. ProgStage var i direkte kontakt med Israelsk regjering 
i kampanjen for å bekjempe BDS.  Les mer om protestene mot festi-
valen. Oppdatering 17.12.15  

Rett til utdanning 

Europeisk opprop for å forsvare retten til utdanning i Palestina: 
EU må handle nå!

AURDIP og BRICUP – solidaritets- og boikottorganisasjoner i Frank-
rike og England – sendte 16.november et brev til EU om den dram-
atiske situasjonen for palestinske studenter som rammes av Israels 
overgrep. Brevet var undertegnet av 399 akademikere. I brevet ber 
de innstendig om at EU må bryte avtalen om samarbeid med Israel, 
eller i alle fall fryser den inntil videre (EU-Israel Association Agree-
ment). Artikkel 2 i denne avtalen sier at et sentralt element i avtalen 
er respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.  
Les brevet  Les underskriftslisten 

Israelske soldater trener på universitetsområdet i Tulkarm

Palestinas tekniske universitet på Vestbredden har opplevd gjentatte 
angrep fra israelske styrker. Demonstrasjoner er møtt med kuler og 
tåregass. FNs høykommisær for flyktninger melder at fra 1. oktober 
til slutten av november ble 726 palestinske studenter skadet. Middle 
East Monitor, 15.12.15   

Appell fra Birzeit

Det palestinske Birzeit Universitetet på Vestbredden oppfordret 
8. oktober akademiske og menneskerettighetsorganisasjoner til å 
protestere mot de israelske okkupasjonsstyrkenes voldsbruk og ar-
restasjoner av studenter. 8.10.15 

Israel kutter støtten til palestinske, kristne skoler 

Ansatte og studenter ved 47 kristne palestinske skoler streiket fra 
1.september i flere uker i protest mot kutt i offentlig støtte. For seks 
år siden dekket regjeringen 75 % av totalbudsjettet, mens de i 2015 
bare dekket 29 %. De kristne skolene er et av de få fristedene for 
palestinsk politisk, kulturelt og økonomisk liv i Israel. Kuttene i of-
fentlig støtte blir oppfattet som er forsøk på å kvitte seg med disse 
skolene. NBC News 19.9.15

Rett til kultur

CAPJPO-EuroPalestina publiserer nå (delvis på fransk, engelsk og 
arabisk) en serie presentasjoner av artister som bor i Gaza, på Vest-
bredden og i diasfora. De er malere, fotografer, musikere, dansere 
og filmskapere. CAPJPO ber oss støtte dem ved å lese og distribuere 
videre deres tekster og illustrasjoner som viser kunstverkene: Vi må 
vise at talent ikke mangler i Palestina, men at kunstnerne kveles 
av okkupasjonen og av de i våre land som samarbeider med Israel. 
Flere presentasjoner kommer på CAPJPO - EuroPalestine 

Ilustrasjon: Larissas seier over Lacostes rasisme. 

Larissa Sansour, palestinsk fotograf og filmskaper som nå bor i Eu-
ropa. Men hun betaler en pris for sin palestinske nasjonalitet, sier 
hun. Les mer 

•	 Abdullah Alrozzi i Gaza, maler og skulptør. Han lager også 
innstallasjoner av israelsk krigsmateriell i Gaza. Les mer 

•	 Mohamed Alsusi, musiker fra Gaza, som ikke har kunnet rei-
se ut på 8 år. Les mer 

•	  Muhannad Al_azzeh fra Betlehem, maler, fengslet i 3 år uten 
tiltale og dom. Les mer

•	 Sharif Sarhan i Gaza, fotograf, maler og skulptør. Før 
blokaden av Gaza stilte han ut i Paris, Amman, Ramallah, Je-
rusalem. Han deltok i internasjonale utstillinger for å vise et 
annet bilde av Gaza enn det media gir. Les mer

Mer om BDS:  
Boikott – Deinvesteringer - Sanksjoner

Kampanjen Apartheidfrie soner  
Palestinakomiteens nye boikottkampanje, APARTHEIDFRIE SONER, 
er en langsiktig ampanje med et stort mål. Israels måte å behandle 
palestinerne på, kommer inn under FNs definisjon av hva som er 
apartheid, vedtatt av FNs generalforsamling i 1973. Se artikkel II i 
konvensjonen. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Vol-
ume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf 

Kampanjen har som målsetting å opprette apartheidfrie soner som 
er frie for israelske varer, tjenester og samarbeid. En apartheidfri 
sone kan være ei gate, et sted, et nabolag, en bydel eller en kom-
mune. Sonene opprettholdes helt til Israel retter seg etter internas-
jonal lov og FN-resolusjoner som bidrar til at okkupasjonen, under-
trykking og diskriminering av palestinerne opphører. Det fungerte 
mot Sør-Afrikas apartheidregime. Boikott er det eneste middelet 
Israel lar seg presse av - boikott virker!

Les mer om kampanjen og hvordan DU kan bidra.  
Palestinakomiteen.no 

Danske «Boykot Israel» aksjonerte foran forsvarsdepartementet 
Boykot Israel gjennomførte den 7. november en aksjon foran Fors-
varsministeriet og på Christiansborg i København. På løpeseddelen 
som ble delt ut, sto det blant annet:

Stop våbenindkøb fra det israelske firma Elbit Systems

Forsvarsminister Peter Christensen (V) og partierne bag forsvarsfor-
liget truer med at igangsætte en ny udbudsrunde vedrørende mil-
lionindkøb af selvkørende haubitsere til hæren, der vil omfatte den 
omstridte israelske våbenproducent Elbit Systems.

Det er en skandale at den danske stat overhovedet kan overveje ind-
køb af våben fra Elbit Systems, der længe har stået på den internati-
onal boykotbevægelse BDS’s boykotliste.  Dette skumle firma leverer 
overvågningsteknologi til de ulovlige israelske bosættelser og til den 
ulovlige apartheidmur, ligesom Elbit Systems har leveret militært ud-
styr til bl.a. Israels angreb på Gaza og Libanon. Flere pensionskasser 
i Skandinavien har trukket deres investeringer ud af Elbit Systems. 

https://www.causes.com/posts/968220-last-chance-to-take-action-and-support-the-titans-of-metal-bds-campaign?conversion_request_id=330266420&ctag=f80c9084746cc141625e61d2b5fa1bed20&ctoken=1Qye6iAkFWUmSZ4MlQNHz3648XpQ0fQB0AwFzIN9meFTGhKMDzvn_isVKJpZz911Eab5NFhod_0F3JXElCo_Mb8avBTzl1P_&message_id=7daba7cac1340b8f19906cc979202d87%40causes.com&uid=74961436&utm_campaign=post_mailer%2Fcampaign_update.cb_70632&utm_medium=email&utm_source=causes 
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Det samme har Danske Bank og Tysklands største bank Deutsche 
Bank gjort. Også Norges Oliefond har trukket investeringer ud af El-
bit Systems. Begrundelser går bl.a. på Elbits involvering i de ulovlige 
bosættelser og den ulovlige apartheidmur. 

Hvis den danske stat handler med Elbit Systems, er den med til at 
legitimere bosættelserne og apartheidmuren og Israels krænkelser 
af palæstinensernes menneskerettigheder. 

www.boykotisrael.dk – facebook.com/boykotisrael.dk

Merking av bosetterprodukter – et steg i riktig retning

EU har bestemt nye retningslinjer for merking av varer fra israelske 
bosettinger. Men hvordan skal det gjennomføres? Vil det ha noe ef-
fekt? Og hva skjer i Norge? Fellesrådet for Palestina har kommentert 
vedtaket 30. november 
 

National Women’s Studies Association i USA støtter BDS  
NWSA har 2000 medlemmer og 350 medlemsinstitusjoner som job-
ber for kvinners rettigheter på universiteter i USA og øvrige verden.

Forslaget var utarbeidet av Feminists for Justice in/for Palestine 
(FJP), en ad hoc-gruppe etablert innen NWSA i 2014i. 35 % av med-
lemmene stemte og av dem støttet 88,4 % BDS-forslaget, totalt 653 
stemmer. Vedtaket ble godkjent av eksekutivkomiteen 27. 11.15. 
Vedtak og begrunnelse (Recommendation 1):   

Mindretallet mente imidlertid at det ikke gikk riktig for seg, her er 
innvendingene.

Israel koordinerer med YouTube og Google 

Israels utenriksminister og medlem av Knesset, Tzipi Hotovely, har 
hatt møter med representanter for YouTube og Google for å finne 
måter å samarbeide på for å sensurere palestinske videoer fra ok-
kupert Palestina. Hun mener de «oppfordrer til vold og terrorisme». 
I en pressemelding på hebraisk forteller hun at Google ønsket et 
nærmere samarbeid med Israel. Dette har Google dementert. Inter-
national Middle East Media Center, 27.11.15 

Undervannskrigen – gassfunn utenfor Egypt og Gaza 

Et stort gassfunn utenfor Egypt kan endre økonomien i de im-
portavhengige landene øst i Middelhavet. Samtidig truer uklare 
havgrenser med å vekke til live gamle konflikter, spesielt mellom 
Israel og Libanon. 

Gaza Marine-feltet er en annen kilde til strid i dette høyrisikoom-
rådet. Israel anerkjenner offisielt De palestinske selvstyremyn-
dighetenes rettigheter til feltet, men hindrer dem i å bygge ut. Ingen 
leteaktivitet har så langt funnet sted. Le Monde Diplomatique, okto-
ber 2015 med kart over gassfunn og konsesjoner.  

Israels boreplattformer skal vernes med anti-rakett skjold

Israel skal installere IronDome anti-rakett batterier ombord på 
krigsskipene for å beskytte boreplattformene som brukes til gassut-
vinning. Dette er en midlertidig ordning fram til Israel får nye krigss-
kip fra Tyskland I 2019, skriver den israelske avisa Haaretz 13.12.15 

AKULBI har tidligere skrevet om samarbeidsavtalene mellom Techn-
ion og universitetene i Agder og Stavanger innenfor petroleumsse-
ktoren (lenke til artiklene eller nyhetsbrevet). Se AKULBI Aktuelt 
september 2015 (side 2)  http://www.akulbi.net/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2014/11/Akulbi_Aktuelt_sept2014.pdf 
 
Hvordan pro-Israelske studenter må bekjempe BDS 

Glem støtteorganisasjoner, motdemonstrasjoner og annen skryte-
kitsch. Få slutt på at BDS fanger opp det moderate venstre og bygg 
en bred front av allierte og partnere, står det i et innlegg i den israel-
ske avisa Haaretz 8.10.2015. 

Kultur

Nytt kulturhus i sionistkolonien Ma’ale Adomim

Ma’ale Adomim på Vestbredden åpner et stort kulturhus, George & 
Irinas Cultural Centre. Trolig vil de invitere internasjonale kunstnere 
til å opptre der, som et ledd i å legitimere at dette er en del av Israel. 

Ma’ale ADomim, som har ca 60 000 bosettere, ligger langs motor-
veien som går til Jerusalem og Tel Aviv og fungerer som en forstad til 
Øst-Jerusalem.

MFO vil boikotte israelske kulturinstitusjoner på Vestbredden

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) vedtok på landsmøtet i okto-
ber 2014 å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i 
ulovlige bosettinger på Vestbredden. De vil også styrke samarbeidet 
med israelske og palestinske artister og kulturorganisasjoner som 
driver fredsskapende arbeid i regionen.  Nå har de utarbeidet råd 
til kunstnere som er invitert til å opptre i Israel. Blant annet gjør de 
oppmerksom på at invitasjoner i realiteten kan være til å opptre i 
kulturhus på okkupert land. Les mer på MFO’s nettside:  
http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_2156/israel-palestina-konf-
likten-noen-rxd 

Debatt om kulturboikott  

Israel trenger kulturell brobygging, ikke boikott skriver J K Rowling 
og 150 kulturarbeidere i et åpent brev. The Guardian, 22.10.15 
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/22/israel-needs-cul-
tural-bridges-not-boycotts-letter-from-jk-rowling-simon-schama-
and-others

Flere har kommentert dette initiativet: Kulturell brobygging med Is-
rael har mislyktes. The Guardian 26.10.15 
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/cultural-bridg-
es-with-israel-have-failed

Israel vil stenge det eneste palestinske teatret i Jerusalem

Direktør Amer Khalil ved det palestinske nasjonalteatret “Al Hak-
awati” fikk 26. november en telefon fra israelske myndigheter for 
gjeldsinnkreving, Israeli Enforcement and Collection Authority (ECA), 
om at de ville stenge teatret innen 48 timer. Teatret publiserte en 
appell, gjengitt I mange medier, for å redde teatret. En insamling-
saksjon er nå igang.

Al Hakawati, grunnlagt i 1984, er en av de få palestinske kulturinsti-
tusjoner som fortsatt finnes i Jerusalem. Ifølge ledelsen for teatret 
har Israel stengt aktiviteter ved Al Hakawati mer enn 35 ganger. 
Bloggeren Abirkopty, 25.11.15   

Akademia

Ikke ytringsfrihet for palestinernes støttespillere på USAs univer-
siteter

Center for Constitutional Rights har laget en rapport om angrep på 
palestinaaktivister i USA (122 sider): «The Palestine exception to 
free speech». Les rapporten 

Professor Steven Salaita mistet jobben ved University of Illinois etter 
å ha twitret kritisk om Israels angrep på Gaza i 2014. Hør intervju på 
DemocracyNOW 7.10.15

Reis på studietur

Palestinakomiteen: Studieturer i 2016 – planer så langt

5. mars – 13. mars: Palestina.  
Turleder: Journalist Peter M. Johansen 
30. juli – 10. august: Ungdomstur (16-27 år) til Palestina. 
Turleder fra Palestinakomiteen 
Les mer om studieturene  http://palestinakomiteen.no/solidaritet-
sarbeid/studieturer/

Fellesutvalget for Palestina: Om studieturer http://www.palestina.
no/studietur/

Bakgrunn: Opprøret som måtte skje

– Vi kan ikke slåss med Israel militært, men vi kan ta opp kampen 
om rettferdighet, dokumentering, folkelig og internasjonal støtte. 
Folk skjønner ikke hva det vil si å leve under okkupasjon, sier den 
palestinske analytikeren Hani al-Masri. Klassekampen 24.11.2015. 
Av Peter M. Johansen http://palestinakomiteen.no/opproret-som-
matte-skje/
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Hva skjer i AKULBI

Vi har bidratt på en rekke konferanser og møter:

22. oktober: BDS konferanse i regi av Palestinakomiteen og Fellesut-
valget for Palestina, med bred deltakelse fra andre organisasjoner. 

24.-25. oktober: Palestinakomiteens ungdomskonferanse, der 30 
ungdommer deltok. AKULBI snakket om boikott og forklarte Israels 
kulturfelt og akademias rolle i okkupasjonen. 
 
11. november: Deltok i panelet på debattmøte arrangert av fag-
foreninga NTL ved UiO og Palestinakomiteen på Blindern.  
 
12. november: Åpent møte om boikott i Palestinakomiteen i Oslo.

AKULBI vil gjerne bli invitert til liknende møter.

AKULBIs leder Vanja Alling tar barselpermisjon fra februar. Øystein 
Grønning fungerer som talsperson og svarer på e-post til  
leder@akulbi.net  

Full boikott – eller bare litt boikott?

AKULBI oppfordrer til generell akademisk og kulturell boikott mot 
Israel, slik det står i oppropet som er grunnlaget vårt. Vi støtter 
også aksjoner med mer begrenset siktemål som kan bidra til økt 
kunnskap og motstand mot Israels okkupasjon her hjemme, og som 
det kanskje er lettere å ta stilling til. Vi støtter også boikotten som er 
begrenset til aktivitet på Vestbredden, i Gaza og Jerusalem, selv om 
vi mener at det er urealistisk å tro at disse kan rammes uten at man 
også boikotter tilsvarende aktiviteter i Israel. (Fra diskusjon på AKUL-
BI-møte 17.11.15.) Les AKULBIs opprop http://www.ipetitions.com/
petition/akulbi 

God jul og solidarisk nytt år!

Vanja, Ebba og Kirsti

PS Beklager problemer med å få lagt lenkene i teksten.

Illustrasjoner: Mira © AKULBI
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