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Den internasjonale BDS-kampanjen - Boycott – Desinvestment – Sanctions – 
oppfordret fra 2004 også til boikott av kultur og akademia finansiert av staten 
Israel. Dette kom på initiativ fra et femtitals palestinske organisasjoner med 
blant annet akademikere, fagorganiserte, journalister, leger, ingeniører, kun-
stnere og kvinnekomitéer.  Nå står drøyt 170 palestinske organisasjoner bak 
BDS-kampanjen

Kampanjen tar ikke stilling til statsløsning, men har som mål at okkupasjonen 
skal avsluttes og at alle borgere i Israel skal ha like rettigheter.

Siden 1947 har palestinerne gradvis blitt fordrevet eller blitt annenrangs 
borgere i Israel. Kilde: http://www.ifamericansknew.org/



Forestillingen «5 morgen» er Stuttgarts bidrag til et internasjonalt teater-
samarbeid kalt «TERRORisms», der Israels nasjonalteater Habima deltar. 

Samarbeidet har fått massiv kritikk i Norge og internasjonalt. Til tross for det fort-
setter både Nationaltheatret og Stuttgart å samarbeide med Habima.

«Brand Israel» bruker kultur, vitenskap og idrett 
Kritikken av Israels okkupasjonspolitikk og terror mot palestinerne bekymrer 
landets ledere. De bruker enorme ressurser på hvitvaskingskampanjen «Brand Is-
rael». Strategien er å samarbeide om kultur, vitenskap og idrett for å knytte bånd 
til Vesten og unngå diskusjoner om overgrepene mot palestinerne; brudd på men-
neskerettigheter og internasjonal rett. I 2009 uttalte Arye Mekel, Israels utenriks-
departement: 

-Vi skal sende kjente forfattere og skribenter til utlandet, teaterselskap og utstill-
inger. På denne måten viser Israel et vakrere ansikt, så de ikke bare tenker oss i 
sammenheng med krig.

Avisa Haaretz dokumenterte i 2008 at kunstnere og skribenter som får støtte til in-
ternasjonalt samarbeid må skrive under på kontrakter der de binder seg til å være 
positive ambassadører for Israels politikk, samtidig som de ikke må fortelle at de 
gjør dette. Følger de ikke opp, kan de miste den økonomiske støtten. 

TERRORisms er en del av Israels hvitvaskingskampanje 
Samarbeidet med Israels nasjonalteater Habima har skapt stor debatt i Norge. 
Rundt 1 250 teaterfolk, kunstnere og kulturinteresserte signerte på kort tid et 
åpent brev med tittelen: «Nationaltheatret, ikke støtt Israels okkupasjonspolitikk 
gjennom samarbeidet med Habima!»

Likevel fortsetter Nationaltheatret samarbeidet, med begrunnelsen at dialog 
er viktig og at Habima er et kritisk teater. Kritiske israelske teaterfolk mener at 
Habima er et vanlig underholdningsteater som følger regjeringas politikk Habimas 
bidrag i prosjektet TERRORisms God waits at the station, er et sterkt forsvar for 
Israels syn på konflikten: Palestinerne er terrorister Israel er nødt til å forsvare seg 
mot. Mens palestinerne mener problemet er okkupasjon og fordriving.

Spiller i de illegale bosettingene  
Teatersjef Hanne Tømta uttalte først at de ikke ville samarbeide med Habima hvis 
de fortsatte å spille i de ulovlige bosettingene på Vestbredden. Men Habima spiller 
fortsatt i bosettingene, av teatersjef Ilan Ronen omtalt som en del av «hele Israel».

Habima misbruker UTE  
Habimas leder Ilan Ronen er også leder for UTE - den europeiske teaterunionen. 
Habima var vertskap for UTEs årsmøte i november 2014, som ble holdt i Tel Aviv. I 
tilknytning til årsmøtet arrangerte de også et seminar om terrorisme sammen med 
International Institute for Counter-terrorism (ICT), et privat, høyreorientert uni-
versitet som er involvert i Israels militær-industrielle kompleks. Deltakere var også 
tidligere ledere fra Israels etterretning (Mossad, Shin Beth) og militærvesen. 

Seminaret var finansiert med kulturmidler fra EU. AKULBIs søsterorganisasjoner i 
England og Frankrike protesterte skarpt på dette. En lang rekke europeiske teatre 
og kulturarbeidere sendte et åpent brev til deltakerne på årsmøtet, der de kritis-
erte møteprogrammet.

AKULBI mener  
• Bryt samarbeidet med Israels nasjonalteater Habima

• Israel ut av UTE – Den europeiske teaterunionen

Om akademisk og kulturell boikott av Israel  
AKULBI startet i 2010 startet en underskriftskampanje med dette grunnlaget:

• Den israelske staten nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter.

• Til tross for brudd på internasjonal lov går Israel fri fra internasjonale sanksjoner. 

• Norsk samarbeid med israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle   
 institusjoner bidrar til å legitimere undertrykkinga av palestinerne.

• Forskerne, studentene, kunstnerne og kulturarbeiderne i Israel som forsøker å mot-  
 arbeide Israels okkupasjonspolitikk, trenger internasjonal støtte.  

AKULBI oppfordrer til akademisk og kulturell boikott for å legge press på Israel. Vi 
oppfordrer samtidig til å samarbeide med organisasjoner og enkeltpersoner i Israel 
som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskeret-
tigheter. 

Vi ønsker ikke å bryte dialogen, men forklare kulturarbeidere og akademikere i 
Israel hvorfor vi mener Israels behandling av palestinerne er uakseptabel. Framtida 
for både palestinere og israelere er avhengig av at okkupasjonspolitikken tar slutt, 
og at grunnleggende menneskerettigheter sikres for alle som bor i området. Dette 
tror vi ikke vil komme uten press utenfra.


