
SULTESTREIKENDE PALESTINERE!   
Over 1300 palestinske fanger sultestreiker AKKURAT NÅ i israelske fengsler. 

Hva skjer videre?  

Sultestreiken ble påbegynt 16.april, og forventes å bli langvarig. De langt over tusen fangene (det 

hevdes at kanskje opptil 15oo fanger deltar) reagerer kraftig på behandlingen i israelske fengsler, og 

ønsker å rette fokus på Israels folkerettsstridig praksis og menneskerettighetsbrudd overfor den 

palestinske befolkningen, både i Israel og i okkuperte områder (Vestbredden og Gaza). Ofte er de 

fengslet i Israel selv om de ikke er israelske borgere.    

Den israelske forsvarsministeren har erklært at han ser for seg at «Maggie Thatcher-løsningen» vil bli 

brukt overfor de sultestreikende (sikter til Thatchers håndtering av nord-irske fanger i 1981), noe 

som innebærer å stå steilt mot alle ønsker og krav. Sikkerhetsministeren støtter forsvarsminister 

Lieberman, og de varsler med dette at planen er å la palestinerne sulte seg til døde.   

Det har stadig vært gjennomført sultestreik-aksjoner av palestinere i fangenskap, men omfanget av 

sultestreiken er denne gang oppsiktsvekkende. Initiativet er også tatt av ledende skikkelser i den 

palestinske bevegelsen, blant annet Marwan Barghouti.       

     Hvorfor går palestinerne til sultestreik?   

Bakgrunnen for sultestreiken er den vedvarende rettssituasjonen for palestinerne under israelsk 

okkupasjon, med spesielt fokus på palestinske fanger i israelsk fangenskap. I et åpent brev til verden 

via New York Times legger M. Barghouti 16.april vekt på følgende:  

• Sultestreik er den fredeligste motstandsform som kan anvendes  

• Du påfører deg selv (og dine nærmeste) en smertefull og mulig livstruende 

situasjon, som et offer for å rette fokus mot urett og undertrykkelse, og håper med 

aksjonen at «skrikene fra den tomme magen har gjenlyd langt utenfor den mørke 

cellens vegger»  

• Palestinske fanger har i årtier blitt utsatt for tortur, fornedrende, nedbrytende og 

inhumane metoder for å tvinge fram underdanighet og bryte ned motstand 

• Israel har vedvarende opprettholdt en praksis som bryter med internasjonal lov og 

folkerettsprinsipper, grunnleggende rettsprinsipper og menneskerettigheter – blant 

annet praksisen med «administrativ forvaring» (bl a fengsles barn ned til 12 år, 

uten lov og dom)  

• De siste femti årene har opp mot 800 tusen palestinere blitt arrestert og/eller 

fengslet, og det har rammet journalister, akademikere, kvinner, barn, aktivister, 

parlamentarikere mm           

• Rettspraksis i Israel fungerer rettslig som et apartheid-system 

• Med sultestreiken ønsker vi å sette en stopper på disse overgrepene!  

“En enkel sannhet: våre lenker vil bli ødelagt før oss, fordi det er i den menneskelige natur 

å kjempe for friheten - koste hva det koste vil!” (M. Barghouti)  

https://www.nytimes.com/2017/04/16/opinion/palestinian-hunger-strike-prisoners-call-for-justice.html?_r=0 

https://www.nytimes.com/2017/04/16/opinion/palestinian-hunger-strike-prisoners-call-for-justice.html?_r=0


FREE MARWAN BARGHOUTI!  
Fra en støttemarkering i Hebron, 17.april 2017 – dagen etter at sultestreiken begynte.  

 

Hvem er Marwan Barghouti?  

En av de som har initiativet til sultestreiken er Marwan Barghouti. Dette gir sultestreiken en ekstra 

tyngde i manges øyne: Barghouti er i noen sammenhenger omtalt som «palestinernes Mandela». 

Dette pga lange fengselsopphold, og pga utrettelig aktivisme i motstandskampen mot okkupasjonen 

(blant annet en ledende rolle når den andre intifadaen brøt ut i år 2000).  

Barghouti nyter stor respekt i den palestinske befolkningen, og anses som en lederskikkelse som 

kanskje kan fylle tomrommet etter Arafat. I mange år har han vært iherdig talsmann for to-

statsløsningen nedfelt i Oslo-avtalen 1993. De neste årene brakte skuffelse over alle «kjepper i 

hjulene» for Oslo-avtalen, og den stadig forverrede situasjonen på Vestbredden og i Gaza, som 

vanskeliggjør oppbyggingen av den palestinske staten. Han overlevde et attentat-forsøk fra israelske 

myndigheter i 2001, før han ble arrestert og dømt til fem livstidsdommer i 2004.  

Han har av flere blitt betraktet som en lederskikkelse med den nødvendige autoritet i det palestinske 

folket, og dermed som en mulig nøkkelperson med tanke på å kunne nærme seg løsninger i den 

fastlåste konflikten. En internasjonal kampanje til støtte for Barghouti, med krav om hans løslatelse, 

ble igangsatt i 2013. Kampanjen ble lansert i en symbolmettet aksjon fra Nelson Mandelas celle på 

Robben Island! Aksjonen ble lansert på initiativ og med støtte fra åtte nobelprisvinnere, deriblant 

anti-apartheid-aktivisten og forsonings-arkitekten Desmund Tutu og forhenværende president Jimmy 

Carter (arkitekten bak Camp David-avtalen 1978, den gjensidige fredsavtalen mellom Israel og Egypt).               

Barghouti har fått smuglet ut et «manifest for sultestreiken», trykket i New York Times ved oppstart 

16.april – på det palestinerne kaller «Prisoners Day». Deler av innholdet gjengis på baksiden av 

denne flyeren!     


