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Leder Line Khateeb 
på markering foran

 Stortinget i mai.

Hvilke partier på Stortinget 
har best Palestina-politikk? 
Finn det ut på side 8.
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LINE KHATEEB

Leder

E nten du har vært med oss lenge eller er et 
av de 1400 nye medlemmene som har 
meldt seg inn siden 10. mai, er din stemme 

viktig. Når palestinske hjem blir invadert av 
soldater og bosettere og familier i Gaza får 
bombet hjemmene sine, går det inn på oss. 
Palestinakomiteen har opplevd massiv støtte 
fra medlemmer og andre organisasjoner som 
vil bidra, og vi trengs! Det er uakseptabelt at 
et folk blir systematisk forskjellsbehandlet på 
bakgrunn av sin nasjonale tilhørighet. Likevel 
er dette tilfellet i Palestina og Israel. Ifølge den 
internasjonale menneskerettsorganisasjon 
Human Rights Watch kalles det apartheid. 

Forbrytelsen apartheid defineres av tre kriterier. 
Det første kriteriet er at en etnisk gruppe har som 
intensjon å dominere over en annen. Det oppfylles 
både av den israelske okkupasjonen med følgene 
denne har for palestinere som bor på Vestbred-
den eller i Gaza, og av et diskriminerende lovverk 
og rasisme overfor den palestinske befolkningen 
inne i Israel. 

Det andre kriteriet er systematisk 
undertrykking utført av en etnisk 
gruppe over en annen. Enhver 
som har vært på Vestbredden eller 
forsert blokaden av Gazastripen, 
har sett palestinernes begrensede  
bevegelsesfrihet, manglende 
mulighet til å bygge hus og fraværet av selv-
stendighet. Undertrykkingen skjer for eksempel 
ved at israelske bosettere angriper palestinske 
skolebarn, bønder, palestinske hjem, husdyr og 
avlinger. Alt under beskyttelse av den israelske 
hæren. 

Det tredje kriteriet for apartheid er inhumane 
handlinger, slik som bombingen av Gazastripen hvor 
flere familier ble drept. Infrastruktur, skoler, 
helsestasjoner og sykehus fikk store skader. I 
dette bladet kan du lese om hvordan to unge 
palestinere i Gaza opplevde den elleve dager 
lange krigen. Du kan også lese om hvordan 
palestinere under okkupasjon i Øst-Jerusalem 
blir drevet ut av hjemmene sine.  

Folk reagerer på disse inhumane handlingene, og 
vi i Palestinakomiteen skal være med og samle og 

løfte disse stemmene. I Palestina har motstanden 
hatt bred oppslutning, og det er et nytt samhold 
på tvers av de geografiske skillelinjene. Det har 
blitt organisert mye folkelig motstand uten det 
tradisjonelle lederskapet. De palestinske stem-

mene på bakken sier også at de 
trenger vår støtte. Vi må fortelle 
hva som skjer og kreve at Israels 
brudd på internasjonal lov møtes 
med boikott, deinvesteringer og 
sanksjoner. 

Jeg håper vårt arbeid får betyd-
ning nå når oppmerksomheten 

igjen er rettet mot Palestina og Israel. Jeg håper 
det får konsekvenser at stadig flere organisasjoner 
definerer israelske myndigheters systematiske 
forfølgelse og undertrykking som apartheid. Jeg 
vet at det ikke vil skje av seg selv. Vi må alle 
si ifra om hva som er realiteten på bakken og 
fortelle våre folkevalgte hva de kan og bør gjøre. 
Det er snart valg, og vi har laget en guide som 
viser hva de norske partiene vil gjøre for Pales-
tina i neste stortingsperiode. Vi fortsetter også 
å jobbe for at flere kommunestyrer skal gjøre 
vedtak om å ikke handle varer og tjenester som 
bidrar til okkupasjon og at vårt pensjonsfond ikke 
investerer penger i selskap som tjener penger på 
apartheid. Vi fortsetter å vise solidaritet og stå 
sammen for en rettferdig løsning. Din støtte og 
stemme er viktig, bruk den!

KJÆRE MEDLEM

«Det kan og må 
gjøres langt mer enn 
i dag for å stille Israel 

til ansvar for deres 
krigsforbrytelser»
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Mange spør etter boikottklistremerker 
om dagen. Vi sender på bestilling 

til medlemmer og lokallag. 
Send en e-post til 

post@palestinakomiteen.no

BESTILL KLISTREMERKER!
ADVARSEL !

Denne varen 
inneholder s

por 

av okkupasjo
n og aparthe

id. 

Ikke kjøp isr
aelske varer!

VIL DU VITE MER? GÅ INN PÅ PALESTINAKOMITEEN.NO

Uten navn 17   7Uten navn 17   7

25.05.2021   16:19
25.05.2021   16:19

BOIKOTT

ISRAEL!

Varen inneholder spor av 
okkupasjon og apartheid

Uten navn 17   1Uten navn 17   1
25.05.2021   16:1425.05.2021   16:14

PALESTINA PÅ SK JERMEN
Det finnes en rekke prisvinnende dokumentarer, 
spillefilmer og kortfilmer om Palestina, både fra filmskapere 
som selv er palestinere, og andre. Her er tre utvalgte. 

THE PRESENT (2020)
Regi: Farah Nabulsi
Kortfilmen forteller historien 
om Yusef som, sammen med 
sin datter, forsøker å kjøpe en 
gave til ektefellen Noor. Israel-
ske kontrollpunkter og endeløse 
køer gjør det som burde være et 
hyggelig og enkelt ærend til en 
nær uoverkommelig oppgave. 
Åpningsscenen, der Yusef og 
datteren forsøker å komme seg 
forbi Check-Point 300 ved Betle-
hem, er filmet i smug. Dette er 
altså den ekte og usminkede hver-
dagen til palestinerne vi får ta del 
i gjennom en fiktiv historie. Filmen 
ble nominert til Oscar. 

5 BROKEN CAMERAS (2011)
Regi: Emad Burnat og Guy Davidi
Denne 94 minutter lange doku-
mentarfilmen, regissert av pales-
tinske Burnat og israelske Davidi, 
følger Burnats familie gjennom 
fem år. Tittelen spiller på hans 
fem forskjellige kameraer, som 
blir knust etter hvert som Emad 
går fra å dokumentere sønnens 
oppvekst til å filme fremferden 

til bosetterne og de militære. Filmen ble nominert til 
Oscar, og fikk svært god omtale blant kritikere – også 
i Israel. 

THIS IS PALESTINE  
(2017) Regi: 
John McColgan
Dokumentarfi lm 
som i hoved-
sak baserer seg 
på intervjuer med 
mennesker på Vest-

bredden og Gaza som har mistet hjem, land og fami-
liemedlemmer som følge av Israels okkupasjon av 
Palestina. McColgan møter også palestinske og 
israelske aktivister som jobber for en ikke-voldelig 
løsning på problemet. Filmen kan sees gratis på 
www.vimeo.com. 

TEKST: HENNING SCHERER SKJØRSÆTER
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AKTUELT

SKRIV UNDER CAF-OPPROPET!
Gå inn på opprop.net og søk opp: Norge må ikke bidra til brudd på 
folkeretten i Palestina! Selskapet Norske tog AS, som er heleid av 
staten, skal i 2021 gå til innkjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på 
ytterligere 170 tog. To av selskapene som er prekvalifisert for å gå 
videre i anbudsprosessen bidrar til brudd på folkeretten i Palestina. 
Disse er spansk-baskiske CAF og franske Alstom Transport. Palestina-
komiteen er imot at selskaper som er heleid av den norske staten skal 
inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneske-
rettighetene i Palestina. Den norske staten må følge FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og norske selskaper 
har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til fol-
kerettsstridig virksomhet i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. 
Si nei til at den norske staten inngår kontrakter med selskaper som 
bryter folkeretten og menneskerettighetene! Si nei til krigsprofitører!

UTTALSELSE 
FRA ÅRSMØTET 
TIL PALESTINA-
KOMITEEN I 
TROMSØ

På årsmøtet i Palestinakomi-
teen i Tromsø i februar drøftet 
vi en bekymring i forhold til en 
tekst i forrige utgave av «Fritt 
Palestina». I artikkelen med 
takk til forrige leder i Palestina-
komiteen var det et utsagn om 
boka «Med vilje for rettferd» 
(som komiteen valgte å ikke 
gi ut), som lyder: «Kathrine 
var  med på å reise en svært 
viktig debatt om antisemit-
tisme knyttet til en illustra-
sjon i boka, og argumenterte 
sterkt for at boka ikke kunne 
gis ut som den var.» Vi opple-
ver at det er problematisk at 
noen kanskje kan forstå dette 
som at Palestinakomiteen ga 
uttrykk for at det var bidrags-
ytere til boka som fremmet 
antisemittiske synspunkter, 
og at dette var årsaken til at 
den ikke ble utgitt. Det er et 
sammensatt sakskompleks 
som førte til at boka ikke ble 
utgitt, og vi mener at det er 
viktig at ́ Palestinakomiteen i 
sin kommunikasjon omkring 
denne vanskelige saken 
understreker at det ikke har 
vært meningen å beskylde 
noen for å fremme antisemit-
tiske synspunkter.

Landsmøtet i 2020 tok 
evalueringen gjort i forrige 
periode og innspill til proses-
sen fra Palestinakomiteen i 
Tromsø til orientering. Ingen 
involverte anklages for å 
fremme antisemittiske syns-
punkter.

Line Khateeb, leder

SPAR MILJØET: 
MOTTA BLADET PÅ E-POST!
Er du medlem, og ønsker å få

 tilsendt bladet elektronisk istedenfor 
med post? Send en epost til 

medlem@palestinakomiteen.no
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KOORDINATOR FOR  
SOLIDARITETSARBEIDET 
I LIBANON
Vår prosjektkoordinator  for solidaritetsarbeidet i Libanon, 
Elisabet Sausjord,  går av etter 21 år, og vi søker hennes etter-
følger. Hovedoppgaven er å følge opp og ha ansvar for 
solidaritetsprosjektet vi har med den Palestinske Kvinneunionen 
i Rashedieh, Libanon.
• Vervet er ubetalt. 
• Søkere må være medlem av Palestinakomiteen. 
•  Prosjektkoordinator blir automatisk medlem av Solidaritetsutvalget, 
og må påregne minimum et møte i måneden, samt en del 
rapportering.

•  Prosjektkoordinator er sentral i utvelgelse av søkere til solidaritets- 
prosjektet i Rashedieh etter fastlagte rutiner. 

•  Prosjektkoordinator må ha en svært høy grad av tilgjengelighet, 
spesielt i periodene vi har solidaritetsarbeidere i Rashedieh. 

•  Prosjektkoordinator må påregne å reise til Libanon i alle fall en 
gang årlig.

Solidaritetsutvalget intervjuer og innstiller søkere til vervet.   
Sentralstyret i Palestinakomiteen står for den endelige 
avgjørelsen.

Praktiske spørsmål vedrørende vervet stilles til 
Elisabet Sausjord: esausjord@gmail.com
Søknad sendes til nasjonal koordinator: 
Morten Sortodden, morten@palestinakomiteen.no

AKTUELT

Vi søker ny

STØTT 
ARBEIDET 

VÅRT!
Palestinakomiteen er en 

organisasjon som i hovedsak 
drives på frivillig basis. Vi har et lite 
sekretariat ved Palestinakomiteens 
kontor i Oslo som server organi-
sasjonen og andre interesserte. 
Vi mottar ikke statsstøtte og er 
helt avhengige av frivillig innsats 
og økonomisk støtte gjennom 
medlemskontingent og gaver.

SLIK KAN DU STØTTE OSS! 
Gave på Vipps  #644099 

Gave på konto: 05302803112

AUTOGIRO:
Når du får en giro fra oss med KID-
nummer, ber vi om at du bruker det. 
Da blir betalingen registrert automa-
tisk enten det er til medlemskontin-
gent eller gaver. Autogiro - enten 

det gjelder medlemskontingent eller 
gaver  - sparer oss for administrativt 
arbeid og portoutgifter, og er bra for 
miljøet. For å opprette autogiro, se 

palestinakomiteen.no

SLIK FÅR DU SKATTEFRADRAG:
Hvis du ønsker skattefradrag, må 

du gi oss navn og adresse samt fullt 
personnummer. Les mer på nettsi-
dene våre under Støtt oss økono-
misk. Skattefradrag gis for beløp 

over 500 kr (gjelder ikke medlems-
kontingent). Gaver må betales til 

en bankkonto. Vi har ikke mulighet 
til å registrere skattefradrag for 

gaver sendt via Vipps. 

TUSEN TAKK for all støtte!

Palestinakomiteen samarbeider 
med den Palestinske Kvinneunionen 
i flyktningleiren Rashedieh i Libanon. 
Bli vår neste koordinator!
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•  Hvordan oppleves antisemittisme for den jødiske 
minoriteten i landet? 

•  Hvordan er det å være jødisk i Norge? Hva slags 
forhold har norske jøder til Israel og Palestina? 

•  Hvordan har antisemittismen utviklet seg, og hvem 
står for antisemittiske holdninger i Norge i dag? 
Hva mener ytre høyre om Israel? 

•  Hva er en god definisjon av antisemittisme? Er 
kritikk av Israel antisemittisme?

•  Hvordan brukes beskyldninger om antisemittisme 
til å kneble palestinernes kamp? 

•  Hvordan og hvorfor blir solidaritetsarbeid for 
palestinerne til beskyldninger om støtte til terror?

•  Hvordan utvikler nasjonalisme og rasisme seg i Israel? 
Hvordan påvirker rasismen mulighetene for fred?

•  I hvor stor grad har kirka endret syn på Israels 
okkupasjon av Palestina? Hva skjer med forholdet 
mellom Den Norske Kirke og kristensionismen?

Hvis dette er spørsmål som opptar deg, bør du legge 
turen til Ålesund i oktober. Vi satser på en bred og grundig 
konferanse der vi prøver å gå i dybden på spørsmåla over. 

Vi har ei stjernerekke av innledere som vil være til 
stede i Ålesund: 
•  Amira Hass, journalist i den israelske avisa Haaretz. 
en klar representant for den jødiske venstre- 
opposisjonen i Israel. 

•  Nina Grünfeld, forfatter av boken «Frida - min 
ukjente farmors krig», og dokumentarfilmskaper, 

blant annet «Ninas barn» - om jødiske barnehjems-
barn og deres skjebne under krigen.

•  Majed Abusalama, menneskerettsaktivist og skri-
bent fra Gaza. Majed er styremedlem i We Are Not 
Numbers og var en av tre aktivister i Humboldt 3 
som måtte møte i retten i Berlin. 

•  Yonatan Shapira, BDS-aktivist og tidligere   helikop-
terpilot i den israelske hæren

•  Lars Gule, førsteamanuensis på OsloMet, med lang 
erfaring fra ekstremismeforskning.

•  Sindre Bangstad, sosialantropolog og forsker ved 
KIFO (Institutt for Kirke-, Religion og Livsynsforskning) 
i Oslo.

• Kjetil Braut Simonsen, forsker ved Jødisk Museum i Oslo.
• Henriette Westrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
• Berit Hagen Agøy fra Den Norske Kirke. 
•  Det blir muligens deltakelse via videolink fra 

Storbritannia eller USA.

Lørdag kveld blir det stor konferansemiddag med 
mat fra Midtøsten.

ARRANGØR: Norsk Folkehjelp i Ålesund og omegn, 
Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi og Palestina-
komiteen på Sunnmøre. Påmeldingsskjema med alle 
praktiske opplysninger blir presentert på hjemmesida 
og på Facebook like etter sommerferien, men send 
en e-post til  kjell.stephansen@gmail.com dersom 
det er noe du lurer på.

Den anerkjente israelske 
journalisten Amira Hass 
kommer til Ålesund i 
oktober. Gjør du? 
Foto: Privat

NASJONAL KONFERANSE

ANTISEMITTISME,
RASIME OG 

SOLIDARITET
Ålesund 

23.-24. oktober
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TEKST: REDAKSJONEN OG KRISTINE MARTINSEN, FELLESUTVALGET FOR PALESTINA 
FOTO: STORTINGET OG PARTIENE

XXX

Til høsten er det stortingsvalg. 
Vi har tatt pulsen på partiene når 

det gjelder Palestina-saken. 

USIKKER 
PÅ HVA DU SKAL 

STEMME?

xxx
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VALGSPESIAL

Å tte år med Solberg-regjering har satt preg 
på norsk Palestina– og Israel-politikk. 
I Granavolden-plattformen er det et 

mål å øke samarbeid og handel med Israel, noe 
FrP og KrF har ivret sterkt for. Det har vært en 
kontinuerlig økning i handelen mellom Israel og 
Norge. Fra 2018 til 2019 økte importen med 12,5 
prosent til 990 millioner kroner. Norsk eksport 
til Israel økte med 67 prosent i samme periode.      

Da Palestinakomiteen og Fellesutvalget for 
Palestina kontaktet partiene med spørsmål i 
forbindelse med det forestående stortingsvalget, 
var Høyre det eneste partiet som unnlot å svare 
på de seks spørsmålene som ble stilt. Isteden 
sendte de oss en overordnet tekst, der de fastslår 
at «Norge har hatt et langvarig og konstruktivt 
engasjement i denne konflikten. Høyres mål er 
å opprettholde gode relasjoner til partene med 
mål om å bidra til en fremforhandlet og perma-
nent fredsavtale og tostatsløsning.» For Palesti-
nakomiteen er det vanskelig å se at økt samarbeid 
med Israel bidrar til en fredsavtale når kolonisering 
og okkupasjon får fortsette uhindret. 

FNs spesialrapportør for Palestina, Michael 
Lynk, oppfordrer både stater og selskaper til 
å holde Israel ansvarlig 
for brudd på internasjonal 
lov, blant annet ved ikke å 
handle varer og tjenester 
med selskaper som tjener på 
og bidrar til okkupasjonen. I 
et brev til utenriksminister Søreide 19.juni, viser 
Lynk til Albert Einsteins definisjon av galskap: Å 
repetere den samme handlingen og tro at man vil 
få et annet resultat enn før. Vi kan ikke forvente 
endringer i Israels handlinger som bryter med 
internasjonal lov så lenge disse bruddene ikke får 
faktiske konsekvenser for Israel. 

Siden Oslo-avtalen ble signert, har Norge 
ledet giverlandsgruppen (AHLC) som samler 
representanter for de palestinske myndighetene 
på Vestbredden og den israelske regjeringen, 
samt topper i amerikansk og europeisk UD. Her 
diskuteres primært økonomisk bistand og koor-
dinering. Verdensbanken, IMF, leverer rapporter 
om tilstanden i Palestina til møtene. Der kan du 
lese at okkupasjonen, som betyr stengte veier 
og timer med venting, ødeleggelser av hjem og 

avlinger, stadige utvidelser av de ulovlige boset-
tingene med mer, hindrer utviklingen av en selv-
stendig palestinsk økonomi. Norske regjeringer, 
styrt av både Høyre og Arbeiderpartiet, har 
prioritert bistand til Palestina og «økonomisk 
utvikling», fremfor å stille krav til okkupanten 
og forsøke å endre maktstrukturene på bakken. 
Slik blir det norske engasjementet ikke et bidrag 
til selvstendighet og frihet for palestinerne, men 
snarere til å opprettholde status quo. 

Hva kan gjøres? Grove brudd på internasjonal 
lov er dokumentert i tiår av palestinske, israelske og 
internasjonale rettighetsorganisasjoner. Human 
Rights Watch mener Israel er skyldig i apartheid 
og forfølgelse. De fleste partiene, med unntak 
av Frp, mener at bosettingene er ulovlige og et 
hinder for fred. Flertallet mener også at norske 
selskaper og staten bør følge FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettighe-
ter. Samtidig sier både Venstre og Senterpar-
tiet at det er ensidig å innføre sanksjoner mot 
Israel. Arbeiderpartiet sier de vil bruke «sterke og 
målrettede virkemidler», men ønsker en merke-
ordning for israelske varer fra de okkuperte 
områdene fremfor et forbud. Dette er stikk i 

strid med anbefalingene fra 
FNs spesialrapportør. 

Et tydelig signal om at 
vi ikke anerkjenner Israels 
okkupasjon av Vestbredden 
og Gaza vil være å stoppe all 

handel av varer og tjenester fra okkuperte områder. 
Rødt og SV er  klare på at sanksjoner mot Israels 
folkerettsbrudd er en naturlig konsekvens av vår 
forpliktelse til internasjonal lov og folkeretten. 
LO-kongressen vedtok i 2017 at de støtter den 
palestinske grasrotens ikke-voldelige motstand 
som ber om boikott, sanksjoner og deinvesterin-
ger av Israel. Dette er et virkemiddel på den lange 
veien mot en rettferdig løsning. 

Norske folkevalgte har et ansvar, og det finnes 
rom for påvirkning. De må være tydelige på at 
internasjonal lov og folkeretten også gjelder for 
palestinerne. Snakk med partiet du vil stemme 
på til høsten. Vi håper vår oversikt over parti-
enes standpunkt om sanksjoner, bosettinger og 
anerkjennelse av Palestina som stat kan være 
nyttig. Godt valg!

«Norske folkevalgte har et 
ansvar, og det finnes rom 

for påvirkning»

VALGSPESIAL
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DETTE MENER 
PARTIENE OM 
PALESTINA

SPØRSMÅL

Vil ditt parti støtte sanksjoner 
mot Israel for deres brudd på 
folkeretten og menneske- 
rettighetene?

Vil ditt parti kreve at Israel 
stanser utbyggingen av ulovlige 
bosettinger på palestinsk land?

Vil dere jobbe for at Statens 
Pensjonsfond Utland (SPU) trek-
ker ut investeringer fra selskap 
og virksomheter som profitterer 
på eller bidrar til folkerettsbrudd 
i det okkuperte Palestina?

Vil dere offisielt fraråde norsk 
næringsliv å engasjere seg 
i handel og investeringer i 
selskaper som bedriver aktivi-
teter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og 
folkeretten?

Vil ditt parti støtte opp om den 
uavhengige granskingen av krigs-
forbrytelser i Israel og Palestina 
som er igangsatt av den interna-
sjonale straffedomstolen ICC?

Vil dere gå inn for at Norge 
anerkjenner Palestina som stat?

I samarbeid med Felles-
utvalget for Palestina har 
Palestinakomiteen kontaktet 
de ni største partiene og det 
nye partiet Sentrum for å 
høre deres synspunkter på 
Palestina/Israel-saken. Alle 
partiene fikk tilsendt seks 
spørsmål på e-post. Høyre 
valgte å ikke svare på våre 
spørsmål, men sendte isteden 
en overordnet, generell tekst.
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SPØRSMÅL

Vil ditt parti støtte sanksjoner 
mot Israel for deres brudd på 
folkeretten og menneske- 
rettighetene?

Vil ditt parti kreve at Israel 
stanser utbyggingen av ulovlige 
bosettinger på palestinsk land?

Vil dere jobbe for at Statens 
Pensjonsfond Utland (SPU) trek-
ker ut investeringer fra selskap 
og virksomheter som profitterer 
på eller bidrar til folkerettsbrudd 
i det okkuperte Palestina?

Vil dere offisielt fraråde norsk 
næringsliv å engasjere seg 
i handel og investeringer i 
selskaper som bedriver aktivi-
teter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og 
folkeretten?

Vil ditt parti støtte opp om den 
uavhengige granskingen av krigs-
forbrytelser i Israel og Palestina 
som er igangsatt av den interna-
sjonale straffedomstolen ICC?

Vil dere gå inn for at Norge 
anerkjenner Palestina som stat?

� Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

✅ Ja. Vi gjentok dette sist i forbindelsene med angrepene 
i Øst-Jerusalem og Gaza, og vil fortsette å kreve dette.

� Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

✅ Ja. I Rødts arbeidsprogram står det «Rødt vil 
legge internasjonalt press for å oppheve blokaden 
av Gaza og mot Israels planer om annektering av 
deler av Vestbredden». Dette innebærer selvfølge-
lig også de ulovlige bosettingene på palestinsk land. 

� Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

✅ Ja. Det norske folks pensjonsformue skal ikke 
bygges på okkupasjon og etnisk rensing. Vi gjentok 
dette kravet nylig og stilte dette forslaget til Stortingets 
årlige gjennomgang av Oljefondet: «Stortinget ber 
regjeringen om å endre atferdskriteriet for observa-
sjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at SPU trek-
ker sine investeringer ut av selskaper knyttet til folke-
rettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd».

� Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere 
seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver 

aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
(heretter  forkortet  UNGP) og  folkeretten?

✅ Ja, dette bør være et minimumskrav. I Rødts arbeids-
program skriver vi at «Rødt vil støtte det palestinske 
folkets kamp og arbeide for økonomisk, akademisk og 
kulturell boikott av Israel. Statlige og kommunale innkjøp 
av israelske varer og tjenester skal ikke skje. Kjøp av varer 
som er produsert i strid med folkeretten, må generelt 
forbys.». På Stortinget har vi stilt forslag som at «Stortin-
get ber regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å 
kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske 
områder i strid med folkeretten» og «Stortinget ber regje-
ringen utarbeide en ordning for merking av israelske varer 
produsert på okkupert land i strid med folkeretten.»

	 Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?

✅ Ja. Vi har nylig vært ute og krevd dette i forbin-
delse med angrepene i Øst-Jerusalem og Gaza.

� Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Pales-
tina som stat?

✅ Ja. Det er på høy tid at Norge følger etter. Aner-
kjennelse vil være et viktig steg på veien for å unngå 
at Israel setter alle premissene i fredsforhandlingene. 

RØDT

«Rødt vil støtte det palestinske 
folkets kamp og arbeide for 
økonomisk, akademisk og 
kulturell boikott av Israel»

Bjørnar Moxnes,
 leder av Rødt.

VALGSPESIAL
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 Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

✅  Ja, SV støtter opp om ulike former for boikott, 
deinvestering og sanksjoner, i Norge og internasjo-
nalt, som virkemiddel for å få Israel til å respektere 
folkeretten. Det innebærer ikke nødvendigvis en 
støtte til alle former for boikott til enhver tid, men 
konkrete boikottaksjoner rettet mot Israels okku-
pasjonspolitikk mener vi er nødvendig for å presse 
Israel til å oppheve okkupasjonen. SV arbeider både 
nasjonalt og lokalt for at anskaffelsesregelverk skal 
reflektere at norske penger ikke kan gå til selskaper 
som er involvert i folkerettsbrudd.  

� Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

✅  Ja. SV mener at okkupasjonen av palestin-
ske områder og blokaden av Gaza må opphøre, 
og de ulovlige bosettingene på Vestbredden må 
tilbakeføres til palestinerne. Senest denne våren 
har SV utfordret regjeringen på hvorfor Israels 
folkerettsbrudd ikke ser ut til å få konsekvenser for 
det norsk-israelske samarbeidet.
  

� Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

✅ Ja, SV mener at Oljefondets investeringer ikke skal 
bidra til okkupasjon eller andre brudd på folkeretten, 
og vil arbeide systematisk for at regelverket som Olje-
fondet er underlagt sørger for at dette ikke skjer.  

� Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selskaper 
som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og folkeretten?

✅  Ja, SV tar til orde for at norske myndigheter skal 
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 pales-
tinske områdene. Import av produkter fra folkeretts-
stridige israelske bosetterkolonier bør forbys.  

� Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?

✅  Ja, det vil vi. 

� Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

✅ SV har programfestet en norsk anerkjennelse av 
Palestina som stat. Vi har også fremmet forslag om 
anerkjennelse i Stortinget.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 

«SV har programfestet 
en norsk anerkjennelse 
av Palestina som stat»

Audun Lysbakken
leder av Sosialistisk Venstreparti.
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�  Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

⚠ MDG har ikke tatt stilling til om vi støtter boikott 
av Israel.

� Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

✅ Ja, og de må trekke ut eksisterende bosettinger.

 Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland 
(SPU) trekker ut investeringer fra selskaper og virk-
somheter som profitterer på eller bidrar til folke-
rettsbrudd i det okkuperte Palestina?

✅  Ja. MDG krever at Statens Pensjonsfond Utland 
selger seg ut av selskaper som direkte medvirker 
til alvorlige brudd på folkeretten og menneskeret-
tighetene, herunder selskaper som tjener penger på 
okkupasjonen av Palestina.

" Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å enga-
sjere seg i handel og investeringer i selskaper som 
bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er 
uforenelige med UNGP og folkeretten?

✅ Ja. MDG vil utrede kriminalisering av handel 
med selskaper og andre aktører som opererer i 

okkuperte områder.
 

$ Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?

✅ Ja.
 

& Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

✅  Ja.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

«MDG krever at Statens 
Pensjonsfond Utland 

selger seg ut av selskaper 
som direkte medvirker 

til alvorlige brudd 
på folkeretten og 

menneskerettighetene»

Une Bastholm,
leder av Miljøpartiet De Grønne.

VALGSPESIAL
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( Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

⚠ Arbeiderpartiet vil ta i bruk sterkere og målrettede 
virkemidler mot okkupasjonen og de ulovlige boset-
tingene. Norge bør gjøre som en rekke andre land i 
Europa og innføre en merkeordning for varer tilvirket 
i de ulovlige bosettingene for å gi norske forbrukere 
mulighet til å ta opplyste valg. Israelsk verdiskapning 
på okkupert land er heller ikke omfattet av handels-
avtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel. Vi 
vil at norske myndigheter utarbeider en skriftlig anbe-
faling til norsk næringsliv om fraråding av økonomisk 
samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirk-
somhet og andre folkeretts- og menneskerettighets-
brudd i de okkuperte palestinske områdene, på 
samme måte som den rødgrønne regjeringen i 
2007 gjorde for det okkuperte Vest-Sahara.
 

+ Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

✅ Ja, den israelske okkupasjonen av Vestbredden 
må ta slutt. Selv om normaliseringsavtalene mellom 
Israel og arabiske land satte en stopper for Netany-
ahu-regjeringens planer om å annektere store deler 
av Vestbredden, pågår okkupasjonen for fullt. Nye 
folkerettsstridige bosettinger planlegges og bygges. 
Allerede etablerte – og etter israelsk lov ulovlige boset-
ninger – godkjennes retroaktivt i det israelske rettssys-
temet. Palestinske hus på Vestbredden og i Jerusalem 
rives på tvilsomt juridisk grunnlag. Bosettervolden er 
omfattende. Palestinske landeiendommer overtas og 
olivenlunder ødelegges i stort omfang.
 

- Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

✅  Ja, allerede i 2010 besluttet Arbeiderpartiets finans-
minister Sigbjørn Johnsen å utelukke to selskaper for 
bygging av folkerettsstridige bosettinger på Vestbred-
den. Beslutningen var basert på Etikkrådets tilråding, 
med henvisning til de etiske retningslinjenes formule-
ring om «alvorlige krenkelser av individers rettigheter 
i krig eller konfliktsituasjoner». Norges Banks hoved-
styre har overtatt ansvaret fra Finansdepartementet 
for utelukking av selskaper, men vi vil fortsatt arbeide 

for at Norges Bank utelukker selskaper involvert i 
de ulovlige bosettingene på palestinsk land.

/  Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selskaper 
som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og folkeretten?

✅ Ja, vi vil at norske myndigheter utarbeider en 
skriftlig anbefaling til norsk næringsliv om fraråding 
av økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig 
bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og mennes-
kerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områ-
dene, på samme måte som den rødgrønne regjerin-
gen i 2007 gjorde for det okkuperte Vest-Sahara.

1 Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC? 

✅  Ja, vi støtter på prinsipielt grunnlag opp om 
uavhengigheten til Den internasjonale straffedom-
stolen (ICC) og ICCs hovedanklager.

3 Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

✅  Ja, siden 2015 har det vært Arbeiderpartiets 
posisjon at en endelig fredsavtale ikke lenger er et 
premiss for å anerkjenne Palestina som stat. Fra 
regjeringsposisjon er vi rede til å anerkjenne en pales-
tinsk stat når en stabil palestinsk samlingsregjering 
er på plass og på et tidspunkt hvor en anerkjennelse 
kan skape framgang i fredsprosessen. Vi vil arbeide 
for bredest mulig europeisk støtte til denne posisjo-
nen. Arbeiderpartiet mener at sluttstatusforhandlin-
gene kan foregå mellom to stater, Israel og Palestina, 
og inkludere alle utestående spørsmål.

«Den israelske 
okkupasjonen 
av Vestbredden 

må ta slutt»

Jonas Gahr Støre,
leder av Arbeiderpartiet.

            ARBEIDERPARTIET
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5 Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

⚠ Som en internasjonal humanitær stormakt 
skal Norge alltid støtte opp under folkeretten, 
menneskerettighetene og andre internasjonale 
avtaler som skal sikre alle et verdig og trygt liv. 
Hvis sanksjoner skal brukes, må det gjøres på en 
svært forsiktig og gjennomtenkt måte som ikke 
rammer befolkningen som selv ikke kan stilles til 
ansvar for det staten Israel gjør. For å sørge for 
langvarig fred og stabilitet i området er derimot 
diplomatiske prosesser den eneste bærekraftige 
løsningen. 

8 Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

✅   Utbygging av israelske bosettinger på palestinsk 
land bidrar direkte til at fred, en rettferdig fordeling 
av land og en mulig tostatsløsning blir vanskeligere. 
Partiet Sentrum vil kreve at Israel, som det eneste 
demokratiet i Midtøsten, endrer bosettingspolitik-
ken og trekke seg ut av okkuperte områder.

:  Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

✅  Partiet Sentrum mener at SPU har et tungt etisk 
og moralsk ansvar for hvor de investerer sine midler. 
Det å bidra til, eller å profittere på folkerettsbrudd 
er ikke ting som er forenelig med investeringer fra 
SPU. SPU må gjøre en helhetlig vurdering av hvilke 
selskap de vil investere i, hvor slike brudd bør tilleg-
ges stor tyngde i beslutningsprosessen. 

<  Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selskaper 
som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og folkeretten?

✅   Norge skal alltid støtte opp under folkeret-
ten. Norske selskaper burde derfor på grunn av 
sitt eget etiske og moralske ansvar, samt sin egen 
økonomiske interesse og posisjon innenlands og 
utenlands, ikke bidra til brudd på folkeretten. Hvis 
investeringer kan gjennomføres på en måte som 
ikke bryter med folkeretten, er dette positivt etter-

som det kan bidra til en bedring av befolkningen 
sin livssituasjon. 

>  Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?

✅ Som en internasjonal humanitær stormakt skal 
Norge alltid støtte opp under folkeretten, mennes-
kerettighetene og andre internasjonale avtaler som 
skal sikre alle et verdig og trygt liv. Det å støtte en slik 
uavhengig granskning faller under det prinsippet.

@ Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

✅ Partiet Sentrum anerkjenner både Israel og 
Palestina som suverene stater, med rett til selvstyre, 
juridisk handleevne til å inngå avtaler med andre 
land, og handlefrihet i forhold til andre stater slik at 
de kan selge og kjøpe varer med andre land.

        SENTRUM

Geir Lippestad,
leder av Sentrum.
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B Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

❌ Konflikten mellom Israel og Palestina er en av de 
vanskeligste konfliktene i moderne tid. Senterpartiet 
mener at dialog mellom Israel og Palestina er det 
eneste som vil kunne legge grunnlaget for bære-
kraftige løsninger på denne konflikten. Senterpartiet 
støtter ikke ensidige norske sanksjoner mot Israel.

D Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

⚠ Senterpartiet mener bygging av bosettinger på 
okkupert land er i strid med folkeretten og gir ufred.

G Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på  eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

⚠  Senterpartiet mener at selskaper det investeres i må 
oppfylle internasjonale prinsipper og standarder foran-
kret i OECD og FNs Global Compact samt FNs veile-
dende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 

J Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å enga-
sjere seg i handel og investeringer i selskaper som 
bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er 
uforenelige med UNGP og folkeretten?

⚠ Senterpartiet mener at norsk næringsliv bør forholde 
seg til internasjonale prinsipper og standarder forankret 
i OECD og FNs Global Compact samt FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

L Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige gran-
skingen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina 
som er igangsatt av den internasjonale straffedom-
stolen ICC?

✅  Senterpartiet støtter en uavhengig og upartisk 
gransking igangsatt av straffedomstolen ICC av 
krigsforbrytelser på begge sider. 

N Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

⚠ Senterpartiet mener at tidspunktet for anerkjennelse 
av en palestinsk stat må vurderes i forhold til fram-
driften av forhandlinger om en fredsavtale som 
grunnlag for en tostatsløsning.

«Senterpartiet støtter ikke 
ensidige norske sanksjoner
mot Israel»

Trygve Slagsvold Vedum,
leder av Senterpartiet.SENTERPARTIET
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P Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene? 

❌  Nei, vi mener at sanksjoner ikke er det rette 
virkemiddel for å komme til en løsning i denne 
konflikten. Det må skje gjennom samtaler mellom 
de to partene, ikke gjennom tiltak som vedlikehol-
der fiendebildet. 

R Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen 
av ulovlige bosettinger på palestinsk land? 

✅  Ja.

T Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på  eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina? 

❌   Vi mener at fondets retningslinjer må være gene-
relle og at det er opp til Etikkrådet å vurdere hvilke 
selskap fondet må selge seg ut av på bakgrunn av 
en vurdering av hvordan det enkelte selskap forhol-
der seg til rådets etiske regler. 

V  Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selskaper 
som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og folkeretten? 

❌  Nei.

X Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC? 

✅  Domstoler opptrer og skal opptre selvstendig. 
Når ICC har igangsatt en slik gransking noterer vi 
oss det, og avventer resultatet av granskingen med 
interesse. Påstand om krigsforbrytelser er alvorlig 
og skal selvsagt belyses.

Z Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat? 

⚠ KrF har lenge tatt til orde for en tostatsløsning. 
Det internasjonale samfunn må medvirke til dialog 
og fredelig løsning.

KRISTELIG FOLKEPARTI

«Vi mener at sanksjoner 
ikke er det rette virkemiddel 
for å komme til en løsning 

i denne konflikten»

Kjell Inge Ropstad,
leder av Kristelig Folkeparti.
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❌ Istedenfor å svare på spørsmålene, valgte 
Høyre å sende en overordnet tekst:
Norge har hatt et langvarig og konstruktivt engasje-
ment i denne konflikten. Høyres mål er å opprett-
holde Norges gode relasjon til partene, med mål 
om å bidra til en fremforhandlet og permanent 
fredsavtale og tostatsløsning.
Vi er fullt kjent med hvordan situasjonen for øyeblikket 
gjør dette arbeidet vanskelig. Norge møter på spørs-
målet i flere sammenhenger, både som leder av giver-
landsgruppen, gjennom vår plass i FNs sikkerhetsråd 
og gjennom våre bilaterale møter med partene.
Arbeidet Norge leder i giverlandsgruppen (AHLC) 
verdsettes høyt av palestinerne, så vel som av Israel. 

Det har dessuten bred støtte og oppslutning fra 
både vestlige og arabiske land.
Høyre ønsker ikke å støtte forslag om boikott, 
deinvestering eller andre sanksjoner rettet mot 
staten Israel. Vi kommer til å fortsette å kommuni-
sere vårt kritiske syn på en del av bosettingspolitik-
ken som har vært ført senere år, og rette kritisk 
søkelys mot oppfordringer til vold og antisemit-
tisme som har vært avdekket i blant annet pales-
tinsk skolemateriell.
Det viktige for oss, er å ivareta et godt forhold, 
både til palestinske selvstyremyndigheter og til 
Israel, for slik å kunne bidra konstruktivt til den 
langsomme – men nødvendige – fredsprosessen.

] Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

❌  Vi fordømmer brudd på folkeretten og mennes-
kerettighetene i alle sine former, uavhengig av hvilket 
land som begår slike brudd. Vi ønsker å bidra til en 
tostatsløsning for Israel og Palestina, men det er ingen-
ting som tyder på at det vil være mulig å få gjennom-
slag for et sanksjonssystem som vil kunne bidra til å 
bringe partene nærmere et framforhandlet resultat.

_  Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggin-
gen av ulovlige bosettinger på palestinsk land? 

✅  Vi har alltid fordømt de ulovlige bosettingene, og vil 
fortsette med det. Bosettingene er ikke et bidrag til sikker-
het og fred, verken for israelerne eller palestinerne. 

a  Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

⚠ Vi vil at Oljefondet skal forvaltes på en forsvarlig 
måte, men med tydeligere holdninger som gjenspeiler 
seg i investeringer både når det gjelder land og bedrif-
ter knyttet til skatteparadis, skatteflukt, okkuperte 
områder, klimaendringer og menneskerettigheter.
 

c  Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selskaper 
som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina 

som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

✅ Vi vil fraråde alle næringslivsaktører fra å gjøre 
investeringer som bryter folkeretten eller UNGP.

e Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?

⚠  Vi støtter rollen til den internasjonale straffe-
domstolen ICC, men for oss er det viktigste å finne 
en fredelig løsning på konflikten mellom israelerne 
og palestinerne som resulterer i en tostatsløsning.

h Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

✅ Vi støtter Palestinas kamp for selvstyre, og 
ønsker en tostatsløsning i konflikten mellom Israel 
og Palestina. Vi vil anerkjenne Palestina, slik en 
rekke andre FN-land har gjort.

Guri Melby,
leder av Venstre.

VENSTRE

HØYRE
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j  Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres 
brudd på folkeretten og menneskerettighetene? 

❌  Handel og økonomiske relasjoner er det frem-
ste virkemiddelet vi har til å få økonomisk vekst 
og til å skape relasjoner mellom land. Sanksjoner 
og boikott som virkemiddel internasjonalt bør kun 
benyttes unntaksvis og i ekstreme tilfeller. FrP ser 
for øvrig med bekymring på den manglende balan-
sen i fremstillingen av konfliktlinjene i Midtøsten.
 

l  Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggin-
gen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?   

❌  Bosettingenes fremtid skal avgjøres i forhandlin-
ger mellom partene.

n  Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper 
og virksomheter som profitterer på eller bidrar til 
folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina? 

❌  Nei. Boikottforkjempere bør tenke på at det ofte 
er palestinske ansatte og deres familier som rammes 
hardest hvis handel og investeringer opphører.

p  Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å 
engasjere seg i handel og investeringer i selska-
per som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina 
som er uforenelige med UNGP og folkeretten? 

❌  Politikere bør ikke gi råd til næringslivet om 
handel og investeringer. Vi forutsetter at nærings-

livsaktører forholder seg til relevante lover og regler.

r Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige 
granskingen av krigsforbrytelser i Israel og Pales-
tina som er igangsatt av den internasjonale straf-
fedomstolen ICC?  

❌  FrP har ikke noe tro på at internasjonale orga-
nisasjoner vil håndtere konflikten mellom Israel og 
palestinerne på en god måte. Det svært upropo-
sjonale fokuset og fordømmelsen av Israel i ulike 
FN-organer viser dette tydelig.

t  Vil dere gå inn for at Norge anerkjenner Palestina 
som stat?

❌ Nei. En fremforhandlet løsning mellom partene 
er den eneste farbare vei hvis målet er varig fred. Å 
anerkjenne en palestinsk stat nå vil være å foregripe 
forhandlingene. En anerkjennelse vil signalisere til det 
palestinske lederskapet at de ikke trenger å forhandle.

«Høyre ønsker ikke å
 støtte forslag om boikott, 

deinvesteringer og sanksjoner 
rettet mot staten Israel»

Erna Solberg,
leder av Høyre.

Sylvi Listhaug,
leder av 
Fremskrittspartiet.

VALGSPESIAL

FREMSKRITTSPARTIET



 20 FRITT PALESTINA

TEKST: PETER M. JOHANSEN FOTO: AHMAD A. MUSLEH

ET VEIVALG FOR 
PALESTINERNE 

Vil USA og EU presse Israel til 
å la palestinerne avholde valg i 
Øst-Jerusalem etter Gaza-krigen?

Et palestinsk valg kan endre status quo. 
Derfor oppleves det som truende både for Israel 

og den palestinske eliten.
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VALG I PALESTINA

V alget til ny lovgivende forsamling 
(PLC) skulle vært avholdt 22. mai, men 
det ble avlyst av president Mahmoud 

Abbas. Offisielt fordi Israel la hindringer i 
veien for å gjennomføre valget i det annekterte 
Øst-Jerusalem. 

Nå hviler det et tungt ansvar på FNs sikker-
hetsråd, USA og EU om å følge opp krigen i 
Gaza. De må kreve at Israel lar den palestinske 
valgkommisjonen gjennomføre valget i Øst-Jeru-
salem. Der bor det rundt 360.000 palestinere. 

Palestinske partier og grupper som er i opposi-
sjon til president Abbas og hans Fatah-fraksjon, 
ser det å gjennomføre valget i Øst-Jerusalem 
– i konfrontasjon med israelske myndigheter – 

som del av strategien med folkelig motstand og 
fornyelse av den palestinske ledelsen. 

ABBAS VIL BEHOLDE MAKTA
Abbas prøver å beholde makta ved å ville 
opprette en enhetsregjering sammen med frak-
sjoner som ønsker det, inkludert Hamas. I så fall 
vil statsminister Mohammad Shtayyeh tre til 
side, opplyser Ahmad Majdalani, en nær medar-
beider av Abbas i PLOs eksekutivkomité. 

Det betyr at Abbas-fraksjonen ikke vil bli 
utfordret av valglistene som går inn for ny kurs 
med ny ledelse. Valg framstår som truende for 
den palestinske eliten – og for Israel – og dermed 
også for den sementerte ordningen som springer 

«Valg framstår som truende 
for den palestinske eliten 
– og for Israel – og dermed 
også for den sementerte 
ordningen som springer 
ut av Oslo-avtalen»
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ut av Oslo-avtalen. Valg kan sette i gang beve-
gelser for å endre status quo, og det vil bety 
fortsatt israelsk kolonisering, mer annektering 
og splittelse mellom enklavene på Vestbredden 
og det beleirede Gaza. 

Forholdene skifter kontinuerlig til palestiner-
nes disfavør, konstaterer Ha’aretz-skribenten 
Amira Haass. Den fysiske atskillelsen mellom 
Vestbredden og Gaza har for eksempel gjort 
at Israel har kunnet kontrollere begge deler på 
hvert sitt hold. 

PÅ ISRAELSKE PREMISSER 
EUs utenrikssjef Josep Borrell sa at han var 
«dypt skuffet» over at Abbas avlyste de plan-
lagte palestinske valgene. Men denne gangen 
brukte ikke EU det økonomiske riset bak speilet 
mot selvstyremyndighetene (PA) – slik de gjorde 
før valget i januar 2006. 

Valget i 2006 førte til 
den overraskende seieren 
til Hamas og dermed full 
vestlig boikott, også fra 
Norge, inntil den kortva-
rige samlingsregjeringen 
kom på plass. 

Splittelsen og boikotten av Hamas har vært 
retningslinjene for israelsk og vestlig politikk. 
Presset mot Abbas og PA består i all vesentlig-
het i å ikke foreta seg noe overfor Israel – utover 
standardiserte bekymringsmeldinger om utbyg-
gingen av koloniene på Vestbredden og i Øst-
Jerusalem og den snikende annekteringen. 

Israel har for lengst lært seg teksten utenat. 
Vestens unnfallenhet går igjen i reaksjonene på 
avlysningen av valgene. USA, EU og Norge retter 
skytset mot Abbas, ikke hindringene Israel la i 
veien, slik at Abbas kunne bruke «Intet valg 
uten Jerusalem» som påskudd umiddelbart etter 
at valgkampen åpnet 30. april. 

Å holde valg uten al-Quds (Jerusalem) er 
«forræderi» og «forbrytelse», mener Fatahs 
nestleder Mahmoud Aloul. 

OMGJØRE ELLER PROTESTERE 
Palestinerne har to muligheter, mener Mahmoud 
Dudin, jussprofessor ved Bir Zeit-universitetet, 
nord for Ramallah. Den ene er å gå til høyeste-

rett for å få omgjort beslutningen om å utsette 
eller annullere valgene. Avlysningen bryter med 
«Basic Law», den palestinske «grunnloven», 
siden en slik beslutning skal tas av valgkom-
misjonen, påpeker Dudin. Den rettslige veien 
er imidlertid smal, siden hele rettsvesenet er 
utnevnt av og lojale til Abbas-fraksjonen. 

Den andre muligheten er sivile ulydighetsak-
sjoner som kan skape det Dudin kaller «revolu-
sjonær legitimitet, på linje med konstitusjonell 
legitimitet». Å kjempe for at valget blir avholdt, 
blir dermed knyttet til den folkelige motstanden. 

Abbas og Fatah avviste opposisjonens alter-
nativ om å drive aktiv valgkamp uten israelsk 
samtykke ved å sette opp valglokaler i konto-
rene til FN og internasjonale organisasjoner, i 
al-Aqsa-moskeen og Gravkirken over Golgata 
og andre moskeer og kirker. Da ville «verden 

se hvordan det israelske 
regimet avlyser et demo-
kratisk valg», påpekte 
Ismail Haniyeh – leder 
for Hamas og tidligere 
statsminister etter valget 
i januar 2006 – over-
for Abbas før valget ble 

avlyst. 
Det ville utfordre israelske myndigheter – 

og dermed «det internasjonale samfunnet» – i 
drønnene etter bombene mot Gaza. 

Her trer de sammenfallende interessene 
mellom Israel, Abbas og Vesten tydelig fram. 

FORENT KAMP OM JERUSALEM 
Abbas har gitt Israel veto i valget, selv om 
«folkelig motstand» skulle ligge godt innenfor 
konseptet til Fatah-ledelsen som alternativ til 
væpnet kamp, konstaterer Amira Haass. 

Israel sitter med universalnøkkelen til valget, ikke 
Abbas. Valg skal foregå på israelske premisser, og 
Vesten lar det mumlende skje, som om det var 
Israels «interne anliggende». 

Overvåkingsorganisasjonen Shin Beth blan-
det seg åpent inn i nominasjonsprosessen og 
arresterte 20 Hamas-ledere på Vestbredden 
22. februar, mens det ennå var aktuelt å danne 
fellesliste mellom Fatah og Hamas. 

Hamas, opposisjonen i Fatah og de sekulære 

«Abbas og hans Fatah-
fraksjon har monopolisert 

beslutningsprosessen og tømt 
PLO for relevant innhold»
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VALG I PALESTINA

VALG I PALESTINA:
•  22. mai skulle det ha vært valg til den 

lovgivende forsamlingen PLC – en institusjon 
som springer ut av Oslo-avtalen fra 1993. Presi-
dent Mahmoud Abbas avlyste valget 30. april.

•  Abbas begrunnet avlysningen med at Israel 
hadde hindret palestinerne i Øst- Jerusalem 

i å gjennomføre valget.
•  Israel annekterte Øst-Jerusalem i 1980, 

og de anser det derfor som en del av Israel.
•  Valget ville ha vært det første palestinske valget 

siden 2006 – da Hamas vant en valgseier 
som endte med en politisk splittelse 
mellom Hamas-kontrollerte Gaza og 

Fatah-kontrollerte Vestbredden.

venstrefrontene trodde de hadde enhet i kampen 
om Jerusalem. Før krigen mot Gaza var spørs-
målet om det finnes noen enhet med Abbas-
fraksjonen om «folkelig motstand». Det var 
grunnlaget for Den forente nasjonale ledelsen for 
folkelig motstand (United National Leadership for 
Popular Resistance) som ble dannet i Ramallah 
3. september, med hovedoppgave å holde valg. 

Den folkelige motstanden kom likevel med 
protestene i Øst-Jerusalem. Dette skjedde fordi 
Hamas, opposisjonen i Fatah og de sekulære 
venstrefrontene hadde enhet i kampen om 
Jerusalem. 

PALESTINSK SKLEROSE 
Utsettelsen av PLC- og presidentvalget vil 
forsinke gjenreisingen av Palestinas nasjonal-
råd (PNC). Dette er «nasjonalforsamlingen» til 
PLO, og det er PNC som velger organisasjonens 
eksekutivkomité. PNC blir sammensatt ved valg 
blant alle palestinere, enten de befinner seg i 
eksil eller i de okkuperte og beleirede områdene. 
De valgte medlemmene til PLC får automatisk 
plass i PNC. 

Å gjenreise PNC og få gitt nytt liv til PLO er 
for mange palestinere det viktige sluttproduktet 
i prosessen med å legge ut en ny strategi for den 
nasjonale kampen. Den står over andre politiske 
uenigheter og vil gi PLO ny legitimitet. 

Fatah framstår som en fossil som holder fast 
på sine økonomiske, politiske og administrative 
posisjoner i enklavene som ligger under selvsty-
remyndighetene. De pleier sine interesser i privat 
sektor og omgir seg med slekt og venner og et 
sikkerhetsapparat. De sørger for å holde seg til 
sikkerhetsavtalen med Israel, iført lenkene fra 
Oslo-avtalen og de økonomiske føringene som 
ligger i bistanden fra donorlandene, USA og EU. 

I dag har Abbas og hans Fatah-fraksjon mono-
polisert beslutningsprosessen og tømt PLO for 
relevant innhold. Situasjonen gjør det lettere 
for Israel å vedlikeholde splittelsen. Det gjør 
det dessuten lettere for USA og europeiske land 
å gjøre Abbas-fraksjonen til gissel, fullstendig 
avhengig av internasjonal bistand. 

peterm@klassekampen.no 
Trykt i Klassekampen 27.05.21

PETER M. JOHANSEN
• Utenriksjournalist i 

Klassekampen
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OKKUPASJONEN 
PÅ GATEPLAN

 En gate med små tomannsboliger i 
Øst-Jerusalem er et mikrokosmos for 

israelsk politikk gjennom 70 år.



FRITT PALESTINA 25

#SAVESHEIKHJARRAH

30 palestinere i Sheikh Jarrah står i 
fare for å bli kastet ut av sine hjem i 
Øst-Jerusalem. I årevis har de flere hundre 

innbyggerne i disse boligene levd med trusselen 
om utkastelse, og med israelske bosettere som 
fysisk har invadert hjemmene deres. I ett av 
husene har bosettere tatt over halve huset, og 
gjennom årene har flere familier blitt kastet ut. 
 Palestinerne som bor i Sheikh Jarrah er 
flyktninger fra krigen i 1948 da Israel ble etablert. 
To tredjedeler av den palestinske befolkningen ble 
da statsløse og flyktninger. For å hjelpe dem, bygde 
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger 
(UNRWA) disse små husene på 1950-tallet, og 
den jordanske staten ga land. Hvert hus hadde to 
soverom, et kjøkken, bad og en liten hage. Målet 
med prosjektet var å bosette noen flyktninger slik 
at de kunne bli selvhjulpne ved å få jobb i byen, 
og ikke bo i fattigslige flyktningleire. I starten 
betalte de husleie, men de var lovet eierskap. 
Øst-Jerusalem var altså under jordansk kontroll 
på dette tidspunktet. Så kom krigen i 1967, og 
siden 1970-tallet har israelske bosettergrupper 
gjort krav på husene i Sheikh Jarrah. De har 
påstått at landet der ble kjøpt av jøder i 1885 
da Jerusalem var del av Det osmanske riket. I 
hånden har bosetterorganisasjonene en israelsk 
lov fra 1970 som sier at israelere kan kreve tilbake 
eiendom som var eid av jøder i Øst-Jerusalem 
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før krigen i 1948. Under krigen flyktet jøder fra 
Øst-Jerusalem inn i den nye staten Israel, men de 
fleste har fått kompensasjon. Dette er en eksklusiv 
lov for israelere. Palestinere har ingen rettslig 
vei for å kreve tilbake de hundretusener hus og 
eiendommer de måtte forlate under krigen i 1948. 
De ble konfiskert av staten, og har i mange tilfeller 
blitt leid ut eller solgt til israelske innbyggere. 
Flyktningene har heller 
aldri fått kompensasjon 
for sine kolossale 
tap under krigen. I 
tomannsboligene har 
beboerne kjempet 
for rettferdighet i flere tiår. For palestinere, 
representerer Sheikh Jarrah en fortsettelse av 
1948. Varaordfører i Jerusalem, Fleur Hassan-
Nahoum, uttalte ifølge New York Times at 
«dette er et jødisk land. Det er kun ett, og det 
er selvfølgelig lover som noen vil oppfatter 
favoriserer jøder – det er en jødisk stat. Staten er 
her for å beskytte det jødiske folket.» 
  Utkastelsene fra Sheikh Jarrah er klare brudd 
på internasjonal lov. Øst-Jerusalem er definert 
som okkupert, og det er for eksempel forbudt å 

konfiskere eiendom, bosette og å «overføre» 
innbyggere fra okkupert område. 
 
VIL ERSTATTE PALESTINSK BEBYGGELSE   
Kort tid etter okkupasjonen i 1967, innlem-
met  Israel Øst-Jerusalem i Israel. Siden dette har 
målet vært å opprettholde jødisk befolkningsfler-
tall. Med statens velsignelse har omtrent 200 000 

israelske bosettere flyt-
tet inn i Øst-Jerusalem. 
Bosettingene i gater som 
Sheikh Jarrah er en del av 
en mer spesifikk religiøs 
«Holy Basin»-strategi, der 

bosetterorganisasjoner søker å erstatte palestinsk 
bebyggelse nær Gamlebyen. Andre palestinske 
nabolag som  Silwan og Ras al ’Amud har 
lenge stått i lignende press. Sheikh Jarrah kaster 
lys på et mønster i Øst-Jerusalem, med systema-
tiske brudd på internasjonal lov. Det som skjer i 
denne gaten går inn i statistikken under kategorien 
utkastelse. De fleste palestinere i Øst-Jerusalem 
har ikke israelsk statsborgerskap, men permanent 
oppholdstillatelse. Denne statusen gjør at deres 
rett til å bo i byen er usikker. En palestiner fra Øst-

«Det er en jødisk stat. 
Staten er her for å beskytte 

det jødiske folket.»

Den amerikanske 
bosetteren Jacob Fauci ble 
verdenskjent etter at Muna 
Al Kurd delte videoen der 

han han fastslo at «Hvis  
ikke jeg stjeler det [huset], 
vil noen andre gjøre det».

Huset til familien Al Kurd har vært 
delvis overtatt av bosettere i  en årrekke.
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#SAVESHEIKHJARRAH

Jerusalem må regelmessig bevise sin tilknytning 
til byen gjennom omfattende dokumentasjon, og 
det er mange måter å  miste retten til å bo i byen. 
Ifølge tall fra Human Rights Watch  mistet 14.595 
palestinere sin Jerusalem ID-status mellom 1967 
og 2016. Byplanlegging og byråkrati er en annen 
måte Israel diskriminerer palestinerne på. Det er 
sjelden en palestiner får tillatelse til å utbedre bolig 
eller bygge hus, og en palestinsk familie som bygger  
ulovlig, risikerer nedriving. Selv om de betaler skatt, 
blir bare en liten del av budsjettet brukt i Øst-Jeru-
salem. Øst-Jerusalems potensiale for å bli en pales-
tinsk hovedstad er brutt systematisk ned. Denne 
delen av byen kveles gradvis. Etter at muren ble 
bygget (fra 2002), mistet Øst-Jerusalem de pales-
tinske forstedene. Palestinerne her opplever politisk 
avmakt, isolasjon og mangel på representasjon. 
Deres okkupanter er også deres kommunale repre-
sentanter. Når palestinere med ujevne mellomrom 
protesterer i gatene i Jerusalem, er det et resultat 
av denne politikken. Israel har kunnet fortsette sin 
politikk i Øst-Jerusalem uten å holdes ansvarlig. 

IKKE EN EIENDOMSTVIST
Det israelske utenriksministeriet avviser Sheikh 

Jarrah som en «eiendomstvist»mellom private 
parter. Dette er ikke en eiendomstvist. Palesti-
nere har i mange år beskrevet Israels politikk 
som apartheid og kolonialisme. De siste måne-
dene har ulike organisasjoner som Human 
Rights Watch og B’Tselem grunngitt hvorfor de 
ser på Israels politikk overfor palestinerne som 
apartheid. Det som skjer i tomannsboligene 
i Sheikh Jarrah bør sees som et mikrokosmos 
av en langvarig politikk som fratar palestinere 
både hjem, land og framtid. 

Tidligere trykt  i Klassekampen.

Tvillingparet Muna og Mohammed 
Al Kurd er i fronten for 

kampanjen #savesheikjarrah.

Nabil Al Kurd dekker
 til  mellom husene slik at 

bosetterne ikke kan se inn i 
hagen til Al Kurd-familien.

K JERSTI G. BERG       SARAH TOBIN
• Forskere ved Chr. Michelsens institutt i Bergen 



OSLO

NORGE RUNDT
Vi er med dere i kampen 

for et fritt Palestina!

ÅLESUND
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Nouran Al Telbani (24) 
studerer medisin og bor i 
Zawaida på Gazastripen. 
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GAZA

NOURAN AL TELBANI (24),
MEDISINSTUDENT, BOR I ZAWAIDA I GAZA
Hvordan har situasjonen i Gaza vært siden 
våpenhvilen trådte i kraft 21.mai?
Siden 2007 har Gaza lidd under den israel-
ske blokaden, som begrenser bevegelsesfriheten, 
transport av nødvendige varer og stenger Gazas 
befolkning inne. Med full israelsk kontroll over 
matforsyninger, medisin, vann og elektrisitet, har 
situasjonen i Gaza vært uholdbar lenge. Etter 
bombingen i mai har situasjonen blitt verre, og 
blokaden er blitt strammet inn ytterligere. 
Karni-grenseovergangen (en grenseovergang 
utelukkende for varer, red. anm.) ble fullsten-
dig stengt i over en uke, ikke engang medisiner 
ble sluppet inn. Etter hvert åpnet de overgan-
gen i en kortere periode for å slippe inn enkelte 
medisiner, mat og drivstoff. Men strømkrisen 
og begrensningene på elektrisitet vedvarer. 
Etter våpenhvilen er det altså innført strengere 
begrensninger på vareinnslippene. Erez-grense-

overgangen og Beit Hanoun-grenseovergangen, 
som er de eneste overgangene for folk fra Gaza 
til Vestbredden eller omverdenen, er fortsatt 
stengt for sivilbefolkningen. Noen kreftpasienter 
og internasjonale delegasjoner får passere, men 
dette tar gjerne lang tid å koordinere.
  Eksport av landbruksvarer og industrivarer har 
blitt stengt etter at våpenhvilen trådte i kraft. I 
tillegg har det blitt innført ytterligere innstrammin-
ger på hvor langt ut fiskerne kan dra med båtene 
sine. Enkelte områder får de ikke dra lenger ut enn 
to nautiske mil (ca 3,75 km, red.anm.). Dette blir 
håndhevet av det israelske militæret, som ikke nøler 
med å skyte på palestinske fiskere. Alt dette har 
ført til at Gazas økonomi befinner seg på gren-
sen til kollaps.

Kan du beskrive hvordan dagene var for deg 
under bombingen i mai?
Min families historie er bare en av mange histo-
rier fra Gaza. Da bombingen startet, holdt vi pusten 

 Skremmende. Ikke til å holde ut. Slik beskriver 
Nouran Al Telbani (24) og Mohammad Dwema (36) 

dagene i mai da bombene regnet over Gaza. 
TEKST: LINE SNEKVIK  FOTO: BELAL KHALED OG PRIVAT

STEMMER FRA 
GAZA
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«Vi er redde for å dø 
hver eneste dag»

ved hvert angrep og håpet at det ikke ville smelle i 
nærheten av oss eller noen av menneskene rundt 
oss. De israelske angrepene økte både i styrke 
og frekvens om natten. Vi samlet oss inne på 
ett rom hver natt, klemte hverandre og holdt 
hender mens vi ba om at dersom vi ble angrepet 
eller døde, ville vi alle dø sammen, og ingen bli 
etterlatt alene.  Akkurat sånn var det også for 
de mange familiene som ble fullstendig utslet-
tet. Disse familiene klemte også hverandre og 
prøvde å beskytte seg mot de barbariske angre-
pene som var rettet mot uskyldige sivile, men 
tragisk nok klarte de ikke å overleve.
Dette skjedde blant annet i Al Wehda-gata, hvor 
en massakre førte til at 42 sivile, inkludert ti 
barn og tolv kvinner, ble drept. Dr. Ayman Abu 
Al Ouf, som ledet avdelingen for indremedisin 
ved Shifa-sykehuset og som var læreren min i 
indremedisin og et stort forbilde 
for meg, var en av dem som ble 
drept i Al Wehda-massakren 
sammen med tolv andre fami-
liemedlemmer. Sønnen hans Omar på 16 år er 
den eneste overlevende fra dette ondskapsfulle 
angrepet.  Dette marerittet fryktet vi hver natt; 
at vi ville bli de neste ofrene, og at alle historiene 
vi hørte fra venner, kolleger, lærere og til og med 
slektninger, ville ramme oss også.

Det var skremmende, og det  var ikke til å holde 
ut. Sånn var dagene mine under bombingen.

Hva mener du at det internasjonale samfunnet 
må gjøre for å holde Israel anvarlig?
Det internasjonale samfunnet må holde Israel 
ansvarlig for de vedvarende bruddene på inter-
nasjonal lov, som anerkjenner at hvert individ 
har rett til å bevege seg, jobbe, opprettholde 
en viss levestandard, ta en utdanning og ha 
tilgang til tilfredsstillende helsehjelp. Israel må 
også ansvarliggjøres for bruddene på den fjerde 
Genèvekonvensjonen, som omhandler beskyt-
telse av sivilbefolkningen i krig. Det interna-
sjonale samfunnet er både et vitne og en delta-
ker i disse konvensjonene, og de kontinuerlige 
bruddene på internasjonal lov er å regne for en 
krigsforbrytelse. Av den grunn må de presse 
Israel til å stanse disse angrepene, som rammer 
barn, kvinner og sivile innbyggere.

De internasjonale konvensjonene, inkludert 
den fjerde Genèvekonvensjo-
nen, forbyr bombing av sivile 
institusjoner og forsvarsløse 
mennesker. Slike handlinger 

kvalifiserer til krigsforbrytelser i henhold til 
internasjonal lov, og er noe Israel må bli straf-
fet for. Handlingene må fordømmes og den 
internasjonale domstolen i Haag må snarest 
etterforske israelske brudd på menneskerettig-
hetene, inkludert det som skjedde med famili-
ene Abu Al Ouf og Al Kolak under massakren i 
Al Wehda-gata.

Barn leker i ruinene.

Ødeleggelsene er store på 
bygninger og infrastruktur.
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Kan du si noe om hvordan det er å være barn 
eller ung voksen i Gaza? Mange må være dypt 
traumatiserte. Får de noen form for hjelp?
Som en 24 år gammel kvinne som har levd 
hele livet i Gaza, vil jeg påstå at bare det å 
prøve å ha et normal liv her er vanskelig. 
Så lenge jeg kan huske, har israelsk aggre-
sjon vært en del av livet mitt, og begrenset 
og påvirket hvert eneste aspekt ved det. De 
gjentagende bombingene har ført til at vi lever 
med posttraumatisk stressyndrom og angst. Vi 
er redde for å dø hver eneste dag. Bare lyden 
av fyrverkeri kan få hjertet til å hoppe over et 
slag. Etter det siste angrepet i mai, erklærte 
mange UNICEF-representanter at halvpar-
ten av barna i Gaza,  det vil si rundt en halv 
million barn, har akutt behov for psykologisk 
hjelp. Dessverre har vi bare sett lokale initia-
tiv fra ungdomsgrupper og ufaglærte frivillige 
så langt.

Gaza ville ifølge FN være ubeboelig innen 
2020, blant annet på grunn av dårlig kvali-
tet på drikkevannet og elendige økonomiske 
forhold. Hva tenker du om dette i dag?
Når det gjelder vannsituasjonen i Gaza, så 
vet både lokale styresmakter og internasjo-
nale organisasjoner at vannet i Gaza ikke 
egner seg som drikkevann. Ikke bare er 
kvaliteten dårlig, det er ikke nok vann til 
å dekke folks behov. I tillegg har saltnivået 
i vannet økt og næringsinnholdet er lavt, 
noe som ødelegger den tradisjonelle land-
bruksøkonomien som blant annet omfat-
ter sitrus- og jordbærdyrking. Situasjonen 
forverres ytterligere ved at kraftnettet er 
ødelagt og det er strenge begrensninger på 
strømbruk. Lokale myndigheter tvinges til 
å pumpe avløpsvann og kloakk ut i sjøen. 
Alt dette har skapt en miljøforurensing som 
befolkningen på Gazastripen lider under 
daglig. Samtidig pumper israelske myndig-
heter kloakk fra de israelske bosettingene ut 
ved østsiden av Gazastripen, mer spesifikt 
det tett befolkede nabolaget Al Shajaaya. 
Dette igjen har ødelagt tusenvis av hektar 
med jord. Det forurensede vannet torpederer 
både landbruk, miljø og mennesker. 

Nouran Al Telbani og en 
venninne foran det istyk-
kerbombede hjemmet til 
Dr. Ayman Abu Al Ouf. 

xxxx Belal Khaled er kalligrafist 
og maler her en udetonert 
bombe etter angrepene.
Foto: Mustafa Hassona
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MOHAMMED IBRAHIM DWEMA (36),  
LEDER FOR PROTESEVERKSTEDET ALPC 
(ARTIFICIAL LIMBS AND POLIO CENTRE),
BOR I TAL AL HAWA I GAZA
Hvordan har situasjonen i Gaza vært siden 
våpenhvilen trådte i kraft 21.mai?
Etter at våpenhvilen trådte i kraft har den akutte 
nødsituasjonen stoppet opp, men Gazas befolk-
ning lider fortsatt. La oss ikke glemme at Gaza 
har vært underlagt en streng blokade siden 2007. 
Menneskene her lever miserable liv. Situasjonen 
fortsetter som før, med mer stengning og mer 
blokade. På toppen av dette har du all ødeleggel-
sen og alle de tapte menneskelivene som den siste 
bombingen førte med seg. Situasjonen er alarme-
rende. Det verste er at det ikke er håp om bedre 

tider å spore hos noen her; i alle fall ikke i den 
nærmeste fremtiden.

Kan du beskrive hvordan dagene var for deg 
under bombingen i mai?
I løpet av bombingen opplevde jeg mange ulike 
følelser. Som helsepersonell kjente jeg på en 
sterk moralsk forpliktelse til å bidra der jeg 
kunne og støtte helsesektoren, som har vært på 
randen av kollaps lenge. Samtidig var korona-
viruset inne i en andre bølge, jeg uroet meg for 
familien min og for at noe skulle skje med dem 
eller omgivelsene deres, og jeg bekymret meg for 
hvordan jeg kunne beskytte dem. Jeg uroet meg 
for venner og slektninger som var truet og måtte 
evakuere, og lurte på hvordan jeg kunne bistå 

Gaza ble bombet dag og natt 
i elleve dager før partene 

inngikk våpenhvile.

Mohammed Ibrahim Dwema 
er leder for proteseverkstedet i Gaza.
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dem. En rekke alvorlige avgjørelser måtte tas i 
en veldig merkelig tid. 

Som alle andre, var jeg redd mens bombingen 
pågikk. Det finnes ingen trygge steder i Gaza. 
Jeg kjente på sinne da jeg så døde kvinner og 
barn, og høyhus som var jevnet med jorda. Jeg 
kjente på tristhet for de 
menneskene som ikke 
lenger er blant oss, og 
tristhet for de mennes-
kene som overlevde 
bombingen, men som mistet hele familien.  
Da jeg var på jobb og ble vitne til hvordan det 
vi gjorde hadde en effekt, og var til hjelp og 
støtte, kjente jeg på motivasjon. Det jeg utrettet 
ga folk litt trøst i en ekstraordinær situasjon. 
Dette gjorde at jeg ble motivert til å gjøre mer.

Hva mener du at det internasjonale samfunnet 
må gjøre for å holde Israel ansvarlig?
Alle mennesker, inkludert det internasjonale 
samfunnet, er nødt til å handle mot alt inhu-
mant. Det er mye som kan gjøres. Man kan 
stanse den finansielle støtten til Israel, stanse 
våpenhandelen, stille folk for retten for krigs-
forbrytelser, et cetera, et cetera. Det er masse 
som kan gjøres dersom det internasjonale 
samfunnet ønsker å være en del av løsningen.

Kan du si noe om hvordan det er å være barn 
eller ung voksen i Gaza?
Å være barn her betyr at du ikke har noe trygt 
sted å leke. Du vil være traumatisert størstepar-
ten av barndommen din, og du blir ført inn i en 
mørk fremtid. Du vokser opp omringet av vold og 
aggresjon, noe som vil påvirke personligheten din 
for resten av livet - hvis du er så heldig å få leve.
Som voksen fortsetter tilværelsen under okku-
pasjon, men i løpet av denne tiden begynner du 
vanligvis å se ting klart, tenke på fremtiden din, 
og ha drømmer. I Gaza får du ingen sjanse til å 
realisere drømmene dine. De fleste her oppdras 
til å ta på seg mye ansvar tidlig i livet, sånn at 
de kan være bedre forberedt på aggresjon, tap av 
familiemedlemmer og overlevelse. Alt dette skjer 
på grunn av alle årene med okkupasjon, hvor 
generasjoner på generasjoner med palestinere har 
levd med den samme situasjonen.

Mange barn må være dypt traumatisert. Får de 
noen form for hjelp?
Alle er traumatisert her, unge, eldre, barn og 
voksne. Alle trenger en pause. Noen klarer 
å hente seg inn, andre klarer det ikke. Det er 
mange hjelpeorganisasjoner her som jobber med 

traumatiserte mennesker, 
men de klarer ikke å nå 
alle som trenger hjelp. Det 
vil kreve enorme ressur-
ser å diagnostisere alle 

sammen og tilrettelegge for oppfølging, som 
bør være individuell og langvarig. Jeg er ingen 
psykolog, men så vidt jeg forstår, kan ikke et 
årelangt problem løses ved hjelp av noen uker 
med terapi.

Gaza ville ifølge FN være ubeboelig innen 2020, 
blant annet på grunn av dårlig kvalitet på 
drikkevannet og elendige økonomiske forhold. 
Hva tenker du om dette i dag?
Jeg skal svare veldig kort på dette spørsmå-
let. Ja, det stemmer. Men vi tilpasser oss raskt 
ettersom vi ikke har noe håp om at situasjonen 
skal endre seg. Når jeg sier «tilpasse», mener 
jeg egentlig: Hva annet kan vi gjøre? 

«Alle er traumatisert her, unge, 
eldre, barn og voksne»

ANGREPET PÅ GAZA I MAI 2021
•  Krigen mot Gaza i mai førte til 256 drepte, 
inkludert 66 barn og 40 kvinner (129 sivile, 
62 medlemmer av væpnede grupper, 66 ikke 
sikkert).

•  2000 palestinere ble skadd i løpet av krigen, 
600 av disse er barn. 

•  141 skoler og utdanningsinstitusjoner ble 
skadet under krigen.

•  1128 bolighus ble helt ødelagt under krigen, 
15129 hus fikk større og mindre skader.

•  10 sykehus ble delvis ødelagt, 22 helseklinikker ble 
delvis ødelagt, en helseklinikk ble totalt ødelagt. 

•  Under krigen ble 113 000 mennesker 
drevet på flukt. 8500 er i juni fortsatt internt 
fordrevne fordi husene deres er ødelagt eller 
sterkt skadet. 

•  Fiskere er begrenset til 6 nautiske mil fra kysten. 
•  400 000 mennesker mangler stabil tilgang til 
vann på grunn av ødeleggelsene etter krigen.

   KILDE: FN-OCHA
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TEKST: TORA SYSTAD TYSSEN

 Oljefondet vil trekke seg ut av to selskap fordi 
dei bidreg til israelske busetnadar på Vestbreidda. 

Det burde få Oljefondet til å og trekke seg ut 
av CAF – som får stadig meir kontroll over 

kollektivtransportmarknaden i Noreg.

OLJEFONDET 
TENER PÅ 

OKKUPASJONEN
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«Om Oljefondet ikkje vil
 investere i krigsforbrytingar, 

burde dei trekke seg ut»

I november 2020 tilrådde Etikkrådet at 
Statens Pensjonsfond Utland, betre kjend 
som Oljefondet, burde trekke seg ut av 

Shapir og Mivne Real Estate grunna den 
uakseptable risikoen for at selskapa medvirkar 
til alvorlege krenkingar av individar sine rettar 
i krig eller konfliktsituasjonar. Det står nemlig 
i retningslinene til Oljefondet at det ikkje skal 
investere i slike selskap. Eit halvt år seinare, 19. 
mai 2021, kom meldinga om at Oljefondet følgde 
rådet og ville trekke seg ut av selskapa. I Shapir 
hadde Oljefondet investert 19 millionar kroner, 
ein eigardel på 0,1 prosent, medan dei i Mivne 
hadde investeringar på 103,6 millioner, ein 
eigardel på 0,53 prosent.

BIDREG TIL KRIGSFORBRYTINGAR
Det er ikkje tvil om at Shapir og Mivne er 
selskap som er nødvendige for at Israel skal få 
halde fram med si ulovlege busetnadsverksemd. 
Shapir har ferdigstilt eit større bustadprosjekt i 
busetnaden Maale Adummim, kor dei har bygd 
fire bustadblokker og 22 einebustadar. Dei driv 
og steinbrotet Natuf Quarry ved busetnaden 
Nilil, i tillegg til at dei har eit anlegg for betong-
produksjon ved Migdal Oz. Ifølge Etikkrådet 
har Shapir og bygd bustadar og infrastruktur 
i Gilo og Pisgat Ze’ev i Aust-Jerusalem og i 
Maale Adummin og Beit Horon på Vestbreidda. 
Selskapet Mivne Real Estate driv med utleige av 
eigedom i industriområder knytta til busetna-
dar. 

Når Etikkrådet tilrår 
uttrekk frå eit selskap 
skriv dei ei utfyllande 
grunngjeving om kvifor. 
Når det gjeld Shapir 
og Mivne er Etikkrådet heilt kategorisk på 
«at de israelske bosettingene på Vestbredden 
er oppført i strid med folkeretten, og at deres 
eksistens og stadige utvidelser påfører den 
palestinske befolkningen i området betydelig 
skade og ulempe.» Dei syner til den fjerde 
Genevekonvensjonen som fastset kva plikter og 
rettar ein okkuperande stat har på eit okkupert 
territorium. I artikkel 49 i konvensjonen står 
det at «okkupasjonsmakten kan ikke deportere 
eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til 

det område som den okkuperer». Etikkrådet 
syner og til at det etter Roma-statuttene er ei 
krigsforbryting. 

Selskap, som Shapir og Mivne, som bidreg til 
at busetnadane vert bygd og utvida er difor med 
på dei krigsforbrytingane busetnadane er. Men 
dei er sjølvsagt ikkje dei einaste. Det er eit vell av 
både israelske og internasjonale selskap, bankar 
og andre aktørar som er med på å bygge ut 
infrastruktur og eigedom – den faktiske fysiske 
utvidinga av busetnadane. Oljefondet investe-
rerr framleis i mange av desse selskapa, nærare 
bestemd 63 selskap og bankar. Om Oljefondet 
ikkje vil investere i krigsforbrytingar, burde dei 
trekke seg ut. 

FORSTADSBANA JERUSALEM LIGHT RAIL
Eit godt eksempel er selskapa og bankane som 
er involvert i utbygginga av forstadsbana Jeru-
salem Ligth Rail. Det er det baskiske selskapet 
CAF som har fått kontrakt til å utvide og drifte 
forstadsbana som skal knyte ulovlege buset-
nadar i Aust-Jerusalem med Vest-Jerusalem. 
Dette skal CAF gjere saman med Shapir, som 
då Oljefondet alt har trekt seg ut av. FN sitt 
menneskerettsråd har uttalt at prosjektet er 
ulovleg fordi det strir med internasjonal lov 
og relevante FN-resolusjonar. Oljefondet har 
over 535 millionar investert i CAF, ei investe-
ring som sjølvsagt burde trekkast ut. Jerusalem 
Light Rail, som vil frakte israelske busetta-

rar frå Vest-Jerusalem 
direkte inn i dei ulov-
lege busetnadane, må vel 
kunne seiast å vere sjølve 
definisjonen på å «flytte 
en del av sin egen sivil-

befolkning til det område som den okkuperer». 
CAF er viktige i ein norsk samanheng og 

fordi dei er i ferd med å ta delar av markna-
den innan kollektivtransport i Noreg. Selska-
pet skal levere trikkar til Sporveien i Oslo, nye 
togsett til Flytoget og dei driv vedlikehald gjen-
nom dotterselskapet EuroMaint. Selskapet har 
og gjeve bod på ei større levering av tog til det 
statlege selskapet Norske Tog. Kven som vinn 
anbudsrunden skal offentleggjerast hausten 
2021. 
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TEKST OG FOTO: IXXXXX

xxx

Faksimile fra NBIM 
(Norges Bank Investment 

Management).  

«Heldigvis er det val til hausten 
og det er mogleg å stemme på 
dei partia som ønskjer å gjere 

noko med dette»

KREV TYDELEGARE RETNINGSLINER
Oljefondet har og tilsaman 1,125 milliardar 
kroner investert i konsortiumet av israelske 
bankar (Bank Hapoalim, First International 
Bank of Israel, Altshuer og Migdal) som skal vere 
med å finansiere bana. Investeringar som og er 
med å bidra til den krigsforbrytinga som Jerusa-
lem Light Rail er. Tilsaman har altså Oljefondet 
1,660 milliardar kroner investert i selskap og 
bankar som skal drive og 
tene pengar på utvidinga 
av forstadsbana. 

Når ikkje Etikkrådet 
førebels tilrår uttrekk 
frå alle desse syner det at 
retningslinene dei opere-
rer etter ikkje er gode nok. Diverre er det lite 
politisk vilje til å gjere dei betre. Då Stortinget 
i byrjinga av juni handsama årets Oljefonds-
melding gjekk SV, Raudt og MDG inn for at 
«Stortinget ber regjeringen endre atferdskrite-
riet for observasjon og utelukkelse av selskaper 
for å sikre at Statens pensjonsfond utland trek-

ker sine investeringer ut av selskaper knyttet til 
folkerettsstridig okkupasjon og andre folkeretts-
brudd». Forslaget fekk ikkje støtte frå andre 
parti. Heldigvis er det val til hausten og det er 
mogleg å stemme på dei partia som ønskjer å 
gjere noko med dette. 

Ei heilt nødvendig brikke er og aktivistar 
og sivilsamfunn som held fram å lyssette kor 
hårreisande det er at Oljefondet bidreg til okku-

pasjonen. Nett no har 
Fagforbundet og Norsk 
Folkehjelp gåande ein 
kampanje direkte vinkla 
på dette, gå inn på 
deira nettsider og støtt 
den. Palestinakomiteen, 

Fellesutvalget for Palestina og 25 andre orga-
nisasjonar har og ute eit opprop mot at Norske 
Tog skal signere kontrakt med CAF. Gå inn på 
nettsidene til Palestinakomiteen og sjå kva du 
kan gjere for å støtte den. 

KJELDER: PALESTINAKOMITEEN.NO, PALESTINA.NO, STORTINGET.NO, 
ETIKKRADET.NO, NBIN.NO, GLOBES.CO.IL
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Fadderordningen Beit Atfal Assumoud 
(BAS) arrangerer turer for barna i leirene. 
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Siden høsten 2019 har Libanon opplevd 
devaluering, mangedoblede priser på 
varer og manglende politisk styring. 

Eksplosjonen som inntraff i Beirut i 2020 
åpenbarte utbredt korrupsjon i den politiske 
ledelsen, og det siste året har pandemien forverret 
situasjonen ytterligere. Som alltid er det de 
fattigste som bærer den største byrden. Antall 
fattige i Libanon har økt til det tredobbelte, mens 
fattigdommen blant innbyggerne i de palestinske 
flyktningleirene nå er oppe i 80 prosent, ifølge 
UNRWA. Arbeidsløsheten blant palestinere var 
høy fra før, men har nå økt til 90 prosent. 

LITE Å STILLE OPP MED 
Folket i Libanon protesterer mot avgifter, økte 
priser, korrupsjon og manglende politisk styring. 
Den politiske ledelsen har lite å stille opp med 
når det gjelder økonomisk støtte til bedrifter. 
Det foregår hyppige og omfattende demon-
strasjoner i gatene, de største veiene blokkeres 
ofte og kriminelle handlinger øker i omfang. 

De siste rapportene fra Beit 
Atfal Assumoud beskriver 
et Libanon i dyp krise. 
TEKST: GRETE THUNOLD, KOORDINATOR FOR FADDERORDNINGEN
FOTO: BEIT ATFAL ASSUMOUD 

DE 
FATTIGSTE 
BÆRER DEN 
STØRSTE 
BYRDEN
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Matmangelen er stor, og mange av de ekstremt 
fattige klarer ikke å skaffe nok mat til familien. 
Nøden fører til at matvarebutikkene utsettes for 
stadig flere tyverier.  Konflikter mellom ulike 
grupperinger eskalerer, og det er også trefninger 
med våpenbruk. Risikoen for attentat mot poli-
tiske mål er stor. 

Situasjonen for innbyggerne i de palestin-
ske leirene er nå svært alvorlig. Krisen i Liba-
non kommer i tillegg til forholdene flyktnin-
gene lever under, med trangboddhet i dårlige, 
helsefarlige hus, fattigdom og mangel på jobber 
som er tilgjengelige for palestinere. De over-
fylte leirene har siden 2011 også huset syriske 
flyktninger og palestinere som har flyktet fra 
Syria. Dette har vært årsak til konflikter etter-
som konkurransen om få jobber blir større og 
trangboddheten øker.  Flyktningene fra Syria 
har også behov for støtte til livets opphold, og 
dette har økt presset på UNRWAs budsjett, som 

har blitt betydelig redusert de siste seks årene. 
Under pandemien tvinges derfor mange til å 
finne strøjobber for å skaffe mat til familiene 
fremfor å bli hjemme eller å bruke penger på 
hygieneartikler, håndsprit og munnbind. Antall 
innbyggere i leirene som har blitt syke og dødd 
av Covid-19 er omtrent det dobbelte av tilfel-
lene i den libanesiske befolkningen. Dødelig-
heten har vært størst blant de eldre og de med 
kroniske sykdommer. Når det gjelder vaksine-
ring, rapporterer UNRWA at helseministeren i 
Libanon garanterer at de palestinske flyktnin-
gene skal bli inkludert i den nasjonale planen 
for vaksinering, og at det skal være gratis. 

URO OG VOLD I LEIRENE
Med tanke på at situasjonen er svært alvor-
lig både nasjonalt og lokalt i leirene, er det 
ikke rart at konfliktnivået øker internt. Det 
er økende forekomst av depresjon og mental 

«Det er økende forekomst 
av depresjon og mental 
ubalanse blant folk i 
leirene, og de palestinske 
flyktningene er frarøvet 
fremtidsutsikter og håp»
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LIBANON

ubalanse blant folk i leirene, og de palestin-
ske flyktningene er frarøvet fremtidsutsikter 
og håp. Dette gjelder spesielt ungdom som 
opplever håpløsheten i tilværelsen, dropper 
ut av skolen og lett blir fristet til å bruke dop 
og kan bli innblandet i kriminelle handlinger. 
Det er også tilfeller der ungdommer forsøker 
å begå selvmord. Konflikter og vold er økende 
i familier, og det er økning i antall skilsmis-
ser. I gatene er det mange tilfeller av voldelige 
sammenstøt og flere drap har funnet sted. Ofte 
er det forårsaket av tyveri, konflikter mellom 
doplangere og kjøpere, eller som følge av fami-
liekonflikter.  
  Beit Atfal Assumoud (BAS) garanterer at de vil 
gi nødvendig hjelp for å redusere nøden til de 
palestinske flyktningene i Libanon. Den viktigste 
støtten i den aktuelle situasjonen, er psykososial 
hjelp, familierådgivning og matpakker til de som 
er hardest rammet av krisen. 

FADDERPROSJEKT I LIBANON
BEIT ATFAL ASSUMOUD

The National Institutution of Social Care and 
Vocational Training (NISCVT), bedre kjent 
som Beit Atfal Assumoud (BAS), ble grunn-
lagt i 1976 etter massakren i den palestinske 
flyktningleiren Tal Al Zaatar. BAS opererer 

uavhengig av politiske eller religiøse gruppe-
ringer og har 12 sentre i Libanon. 

Palestinakomiteen gir støtten fra sponsorene 
i Fadderordningen til to leire, Shatila i Beirut 
og Burj El Shemali i Tyr. Fadderordningen 
er et representativt fadderskap, det vil si at 
støtten gis til sentrenes tilbud til de fattigste 
barna og deres familier. Tilbudet består ikke 
kun av økonomisk hjelp, men hovedsakelig 
av helse- og psykososiale tjenester, fami-
lierådgivning og tilbud ved sentrene i form 
av barnehager, leksehjelp, musikk, sang, 
danse- og speidergrupper. Sentrene tilbyr 

også seminarer for barn, unge og familier om 
viktige temaer i samfunn- og familieliv. BAS 
har en viktig funksjon for å hjelpe barn og 

unge å finne håp i en håpløs tilværelse, få en 
utdanning og å bli en positiv ressurs for sitt 
folk. Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet, 

kan du gå inn på 
palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/

fadderbarn
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Du har meldt deg inn i 
Palestinakomiteen, hva nå?

SLIK ENGASJERER 
DU DEG FOR 
PALESTINA

VERV, FORTELL OG MOBILISER 
Verv familie, venner og arbeidskolleger. Mobi-
liser støtte i din fagforening, politiske partier, 
solidaritetsorganisasjoner, kirken og ungdoms-
organisasjoner. Husk å følge oss på Facebook, 
Twitter og Instagram. Lik og del innhold om 
Palestina, og snakk om det som skjer! 

ENGASJER DEG I LOKALLAGET
Vi har lokallag spredt utover hele landet. Her 
kan du være med på lokale aktiviteter og enga-
sjere deg i styrearbeid. Kanskje du blir kjent 
med noen nye folk også?
gram.
BUTIKKAKSJONER – BOIKOTT ISRAEL
Coop og Bama er de største leverandørene av 
israelsk frukt og grønt. Mens Coop importe-
rer varer til sine egne butikker, leverer Bama 
varene til NorgesGruppen, som eier butikkene 
Meny, Kiwi, Spar, Joker, og til Rema1000. Meld 
ifra til fruktsjef eller daglig 
ledelse i butikken om at det er 
ugreit med varer som kommer 
fra okkupasjonsmakten og 
apartheidstaten Israel. 
Bruk forbrukermakten din! 
Palestinakomiteen har utarbeidet en mal for 
brev som du kan overlevere til daglig ledelse i 
din nærbutikk - ta kontakt med oss, så sender 
vi deg denne.  

KLAG TIL MEDIER
Leser du saker som er feil fremstilt i media, kan 
du sende en e-post til journalisten eller  en saklig 
klage til nyhetsmediet. Vær presis og poengter 
hvorfor du sender klagen.

ENGASJER DEG I LOKALPOLITIKKEN
Stadig flere kommuner og fylkesting vedtar at de 
ikke vil kjøpe varer og tjenester som er produsert 
på okkuperte områder i strid med folkeretten. 
Bli med og oppfordre din kommune og fylkes-
kommune til å gjøre det samme! Ta kontakt 
med dine lokale politikere for å sjekke ut om 
de tar samfunnsansvar og ønsker å drive etisk 
handel. Palestinakomiteen kan være behjelpelig 
med informasjon om hvordan du bør gå frem.

STØTT KAMPANJER OG OPPROP
•  Kampanjen Apartheidfrie soner: Kampanjen 

er både nasjonal og internasjonal. I Norge 
er det flere kafeer, butikker, 
organisasjoner, foreninger som 
har erklært seg apartheidfrie. 
En «Apartheidfri sone» er et 
sted som forblir fritt for isra-
elske varer og tjenester helt til 

Israel retter seg etter folkeretten og slutter å 
okkupere, undertrykke og diskriminere pales-
tinerne. En sone kan være alt fra en butikk, en 
kafé, en institusjon, en organisasjon, en bydel 

TEKST: XXX

«Husk å følge oss på 
Facebook, Twitter og 

Instagram»

TEKST: REDAKSJONEN
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NYE MEDLEMMER

eller et nabolag, til ditt private hjem. Send 
e-post til BDS@palestinakomiteen.no for mer 
informasjon.

•  Oljefondet investerer i okkupasjonen: Dette er 
underskriftskampanjen til Fagforbundet og 
Norsk Folkehjelp. Signer kampanjen og les 
mer om den på nettsidene til Fagforbundet, 
Norsk Folkehjelp eller Palestinakomiteen.

•  CAF-kampanjen: Støtt kampanjen mot det 
baskiske transportselskapet CAF som har virk-
somhet på okkuperte palestinsk jord. Les mer 
om kampanjen på side 5 og side 36-38 i dette 
bladet eller på nettsidene til Palestinakomiteen.

TJENER BANKEN DIN PÅ OKKUPASJONEN?
Sparepengene vi har i banken kan havne i 
selskaper som bidrar til brudd på folkeretten og 
menneskerettighter i Palestina. Er banken din 
med på dette? Sjekk ut kampanjen til Fagfor-
bundet og Norsk Folkehjelp på https://wtools.
fagforbundet.no/bank/

HANDLE SOLIDARISK
Shopping = solidaritet! Palestinabutikkene i 
Oslo og Bergen er ikke bare butikker. Salg av 
palestinske varer gjør en forskjell for mennesker 
som lever under okkupasjon. Dette er solidaritet 
og engasjement i butikkform! Sjekk ut Palesti-
nabutikkene  Al Quds i Oslo på palestinabutik-
ken.no og  Handala i Bergen på facebook.com/
palestinabutikken

STORTINGSVALGET 2021
Stem fram politikere som stiller opp for folkeretten! 
Se sak på side 8.

LES DEG OPP PÅ SAKEN
Kunnskap er makt. Les deg opp på temaet.
Her er tre gode tips til bøker å lese:
• Ilan Pappe: The Ethnic Cleansing of Palestine  
•  Sidsel Wold:  Landet som lovet alt - min israel-

ske reise 
•   Norman Finkelstein: Gaza: An Inquest Into Its 

Martyrdom
Følgende rapporter anbefales og ligger 
ute på nettsidene til Palestinakomiteen:  
•   A Treshold is Crossed av Human Rights Watch 

April 2021 

•   This is apartheid av den israelske menneske-
rettsorganisasjonen B’Tselem, januar 2021

REIS TIL PALESTINA!
Palestinerne sier selv at noe av det vik-
tigste vi kan gjøre, er å reise til Palestina. 
Palestinakomiteen arrangerer studieturer 
til både Palestina og Libanon. Det er også 
mulig å være solidaritetsarbeider i Rash-
edieh i Libanon eller Jayyous i Palestina.  
Les mer på palestinakomiteen.no 

STØTT OSS ØKONOMISK
Palestinakomiteens arbeid er i all hovedsak 
basert på medlemskontingent og gaver fra 
enkeltpersoner og organisasjoner. Les mer på 
side 6 om hvordan du kan støtte oss økonomisk. 
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HODA IMAD (24)
• Internasjonal ansvarlig i AUF

• Fra Kristiansund
• Studerer Lektorprogrammet 

ved Universitetet i Oslo

AKTIVISME FOR 
PALESTINA

Vi tok en prat med Palestina-aktivister 
om håp, engasjement og drømmer.

TEKST:REDAKSJONEN
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AKTIVISME FOR FREMTIDEN

Hvorfor ble du engasjert? 
Jeg ble engasjert fordi jeg som 16-åring ikke klarte 
å sitte og se på all elendigheten på nyhetene. Den 
arabiske våren 2011 var en oppvekker også for 
meg, og da de fredelige demonstrasjonene ble 
besvart med skarpe geværskudd av mennesker 
som skulle beskytte demonstrantene, fikk det 
blodet mitt til å bruse. Internasjonal solidaritet er 
grunnen til at jeg lever det livet jeg lever, og det var 
også det som fikk meg inn i ungdomspolitikken. 
Den urettferdigheten som jeg så ute i verden var så 
sterk at jeg sleit med å sove ordentlig om nettene. 
Jeg klarte rett og slett ikke å forstå hvordan politi-
kere i Norge og i resten av verden kunne sitte og se 
på at uskyldige mennesker ble drept. 

Hvorfor brenner du spesielt for Palestina? 
Okkupasjonen av Palestina er for meg selve defini-
sjonen av urettferdighet, og beviset på at så lenge du 
har mektige venner, så kan du komme unna med hva 
som helst. Vi har ett sett med spilleregler som samt-
lige land i verden skal respektere, rett og slett for å 
kunne gi alle mennesker de samme grunnleggende 
rettighetene til trygghet og frihet. Dersom du bryter 
disse spillereglene, så skal det reageres. Jeg så hvor-
dan det ble reagert i Irak, Afghanistan, Libya, Rwanda, 
Kosovo, lista er lang. Men jeg klarte ikke å se noen som 
helst form for reaksjoner mot 
Israel, selv om de har rekord i 
menneskerettighetsbrudd. 

I begynnelsen gråt jeg 
veldig mye for palestinerne, 
fordi jeg klarte virkelig ikke å 
forstå at verdenssamfunnet 
kunne akseptere en så brutal ufrihet. Jeg husker 
veldig godt Israels lynangrep på Gaza sommeren 
2014. 51 dager med bombing, flere tusen uskyl-
dige mistet livet,hvor rundt 500 av dem var barn. 
Da bestemte jeg meg for at hverken jeg eller familien 

min skulle støtte okkupasjonen; vi skulle bruke vår 
forbrukermakt, og jeg skulle bruke enhver anledning 
jeg hadde på skolen, i vennegjengen og i AUF til å 
sørge for at de 500 barna som ble drept sommeren 
2014 ikke skulle bli glemt. 

Hva tenker du om status quo? 
Status quo er en ulovlig okkupasjon. Blokaden av 
Gaza er ulovlig. Muren på Vestbredden er ulovlig. 
Bosettingene på Vestbredden er ulovlige. Israel 
driver fortsatt med sin aggressive ekspansjonspo-
litikk, og koronakrisa har gitt dem flere muligheter 
til å undertrykke palestinerne. I skrivende stund har 
Joe Biden og Kamala Harris blitt erklært som presi-
dent og visepresident i USA, noe som kan bety en 
liten endring i Palestina-politikken til USA. Forhå-
pentligvis fører det til at USA ikke legger ned veto i 
FNs sikkerhetsråd når Israels brudd på folkeretten 
og menneskerettighetene blir diskutert. 

Hva tenker du om hvordan du best kan bidra med i 
fremtiden? 
Jeg skal bidra til at Norge får en ny regjering som 
setter Palestina og folkeretten på agendaen. De 
siste sju årene har vi hatt en Høyre-regjering som 
i Stortinget har stemt mot anerkjennelse av Pales-
tina i FN og mot merking av varer produsert på 

okkupert jord, og som har 
jobbet aktivt mot at kommu-
ner og fylker innfører lokale 
boikotter og som har reagert 
for lite og for seint når isra-
elske myndigheter har brutt 
folkeretten. Norge må også 

bruke sin posisjon i verdenssamfunnet og i FNs 
sikkerhetsråd til å sørge for at den ulovlige okkupa-
sjonen oppheves, blokaden av Gaza endes, muren 
på Vestbredden rives og Palestina blir anerkjent 
som et fritt og selvstendig land. 

«Jeg skal bidra til at 
Norge får en ny regjering 
som setter Palestina og 
folkeretten på agenda»
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XX

Hvorfor ble du engasjert? 
De brutale militære angrepene på Gaza i 2008/09 

gjorde meg så opprørt at jeg følte at jeg måtte gjøre 
noe, så jeg meldte meg inn i Palestinakomiteen. 

Hvorfor brenner du spesielt for Palestina? 
Fordi det som skjer der er det mest 

urettferdige i hele verden! 

Hva tenker du om status quo? 
Det er verre enn noensinne. Det har aldri vært 

farligere å vokse opp og leve under den brutale 
militære okkupasjonen enn det er i dag. Nå har de 
i tillegg koronasituasjonen, og de mangler masse 

medisinsk utstyr for å behandle de syke. Karantene 
og isolasjon på et sted som Gaza er tilnærmet umulig 
på grunn av nød, fattigdom og at folk bor så utrolig tett. 

Hva tenker du om hvordan du best kan bidra i fremtiden? 
Jeg kommer til å fortsette å reise til Gaza i 

solidaritet med venner og kolleger. Det tror jeg 
betyr mye. I tillegg kommer jeg til å jobbe for at vi i 
Norge skal tilstrebe langsiktige politiske rettferdige 

løsninger, slik at et palestinsk liv blir like mye 
verdt som et norsk liv.

HANNE EDØY HESZLEIN-LOSSIUS (40)
• Utdannet journalist og lege

• Anestesilege og kommunelege i Berlevåg. 
 • Bosatt i Bergen. • Har blant annet jobbet i 

flyktningleiren Moria på Lesvos.

AFK 
• Anonym 
kunstner

• Har laget 
mange politiske 
kunstverk om 

Palestina

Hvorfor ble du engasjert i 
okkupasjonen av Palestina? 
Jeg pleide å ha et feil inntrykk av Israel/
Palestina-konflikten. Da sannheten gikk 
opp for meg, følte jeg at jeg hadde blitt 
ført bak lyset. Jeg kjente at jeg måtte gjøre 
det jeg kunne for å skape bevissthet. 

Hvorfor brenner du spesielt for Palestina?
I motsetning til hvordan vi reagerte overfor 
Sør-Afrikas apartheidregime, har vi blitt blitt 
avledet når det gjelder undertrykkelsen 
av palestinerne. Dette er grunnen til at de 
trenger stemmene våre, og det er derfor jeg 
engasjerer meg i denne saken.
 
Hva tenker du om hvordan du best kan 
bidra i fremtiden?
Jeg vil fortsette å skape kunst som har 
til hensikt å bevisstgjøre og fremme 
empati.  

HANNE HESZLEIN-LOSSIUS (40) 
• Lege med doktorgrad i
krigsamputasjon i Gaza

• Har reist mye til Gaza som 
helsearbeider



FRITT PALESTINA 49

AKTIVISME FOR FREMTIDEN

Hvorfor ble du engasjert? 
Min far er første generasjon født i Israel fra sin familie. 
Jeg har derfor tilbrakt mye tid i regionen helt siden jeg 
var barn og har selv bodd der over lengre perioder. 
Jeg tror nok engasjementet mitt så smått begynte å 
vokse da jeg forstod at ingen av besteforeldrene mine 
var født i Israel. Når jeg som 17-åring flyttet til Israel for 
første gang, gikk jeg på hebraisk-kurs. Det å bli kjent 
med besteforeldrene mine og deres historier gjorde at 
jeg utviklet en bedre forståelse for ikke bare mine egne 
forfedre i Marokko, Spania og Polen, men også deres 
historier om flukt som ble erstattet med skam og en 
ny nasjonalisme som israelere. De fleste i Israel ankom 
som flyktninger, så smerten de bærer er bygget på 
mye generasjonstraumer og apartheid-propaganda fra 
sionistene. Når man først begynner å stille spørsmål, 
er det vanskelig å stoppe. Jeg undrer meg enda over 
veldig mye.  

Hvorfor brenner du spesielt for Palestina? 
Selv om jeg forsvarte Israel mer da jeg var yngre, har jeg 
alltid være bevist på palestinernes kamp. Jeg kommer 
fra en familie på begge sider som er mer eller mindre 
sosialistiske. I 2019 bestemte jeg meg for å dra på en 
organisert tur til Hebron sammen med organisasjonen 

MIA SOL STØLEN (27)
• Norsk-israelsk Palestina-aktivist 

• Bodd flere år i Israel 
• Medgrunnlegger av 

     @EmbassyOfUnity

Breaking the Silence. Dette skulle vise seg å bli et 
vendepunkt i mitt liv. Å se en gate - Shuhada Street 
- som bokstavelig talt er forbudt å spasere på for ett 
folk, men ikke for et annet... det ble veldig symbolsk 
og  fikk blodet mitt til å koke. Jeg havnet i ordklinsj 
med konfronterende nybyggere som både er bevæp-
net og beskyttet av bevæpnede soldater. Jeg fikk 
klemmer av flere palestinske barn, vi snakket sammen 
på hebraisk og de hadde ikke noe hat mot meg. Det 
knuste hjertet mitt. Jeg tror jeg gråt hver dag i to uker 
da jeg returnerte hjem til leiligheten min i den rosa 
boblen Tel Aviv. Like etter bestemte jeg meg for å 
flytte hjem til Norge, jeg hadde ikke lenger samvit-
tighet til å betale skatt til et land som opprettholder 
en okkupasjon og et kolonistisk apartheidregime.  

Hva tenker du om status quo? 
Jeg tenker at det er veldig komfortabelt for israelerne, 
veldig ille for palestinerne, og veldig uholdbart for 
begge parter. Det er ikke en bærekraftig løsning: 
se på dødstallene, se på voldssakene som aldri når 
rettssystemet, se på diskrimineringen i arbeidslivet, se 
på segregerte skoler der barn fra ulik bakgrunn aldri 
møter hverandre og lærer forskjellige pensum. Det 
er absurd.  Personlig tror jeg det er viktig at israelerne 
tar et ordentlig oppgjør med sin egen fortid. Vi er 
ikke lenger et offer. Det er en slags syklus av misbruk 
som repeteres, og de fleste israelere er ikke klare 
for å tolerere denne sammenligningen. Det er i slike 
tilfeller de desperat tyr til forsvarsmekanismer som 
forferdelige anklager om antisemitisme. De klarer 
ikke å separere verdens kritikk av staten Israel fra det 
jødiske folk. Spør du meg, så er det mer antisemittisk.  

Hva tenker du om hvordan du best kan bidra med 
i fremtiden? 
Jeg har gjennom Instagram blitt kjent med to pales-
tinske jenter fra Haifa og sammen ønsker vi å arran-
gere ulike pro-bono panel/konferanser og eventer til 
inntekt for palestinske NGOs. Ved slike arrangemen-
ter håper vi å kunne bryte barrierer og bygge brorer 
ved å sette fokus på BDS og mangfold i form av å 
fremeheve aktivister innnfor musikk, kunst-, kultur- 
og utelivsbransjen. Jeg har også store planer for 
fremtiden, og til høsten begynner jeg på studier som 
jeg håper kan hjelpe meg til å utgjøre om så bare 
en minimal forskjell ved  å hjelpe andre til å se ulike 
perspektiv, og til å akseptere både seg selv og andre. 
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BDS-utvalget Mali Frøshaug Rossland mali.rossland@gmail.com 976 36 549
Faglig utvalg Petter Thoresen petter2resen@yahoo.no 975 79 177
Kunst - og kulturutvalget Marius Kolbenstvedt mkolbenstvedt@hotmail.com 980 77 906 
Solidaritetsutvalget Morten Sortodden morten@palestinakomiteen.no 936 47 736
AKULBI Øystein Grønning oysteingronning@gmail.com 928 66 921
Sol.arb. Palestina Hege Gotteberg Eide jayyous@palestinakomiteen.no 474 44 187
Sol.arb. Libanon Morten Sortodden rashedieh@palestinakomiteen.no 936 47 736
Studieturer Eldbjørg Holte studietur@palestinakomiteen.no 482 12 214
Medlemsansvarlig Arne Apold medlem@palestinakomiteen.no 995 21 565
Fadderprosjekt Grete Thunold grthun@online.no 906 94 868

ANDRE KONTAKTPERSONER 

  

Troms Eva Nordnes eva.nordnes@live.no 944 99 064
  Vara Siri Moe siri.moe@uit.no 917 71 995
 Nordland Randi Nymo ranymo@online.no 970 35 744
  Vara Ayah Mustafa ayah98mustafa@gmail.com 939 64 270
Trøndelag Anna Mørseth anna-mo@online.no 415 59 288
  Vara Svein Johansen sveinsveinsvein@gmail.com 988 39 087
Møre og Romsdal Sissel Mordal Hilde smhilde@broadpark.no 990 34 166
  Vara Odd Erling Vik Nordbrønd oddevn@online.no 950 78 362
Vestland Ingrid Almquist Lien ingrid2008@hotmail.no 480 63 622
  Vara Alexander Ø. Gram alexander.overland.gram@gmail.com 453 80 595
Rogaland Ingebreth Forus ingebreth.forus@lyse.net 982 96 728
  Vara Steinar Eraker steinar.eraker@lyse.net 405 20 486
Vest-Agder Øyvind Sagedal oyvind.sagedal@gmail.com 950 23 848
  Vara Steinar R. Berge srberge@online.no 488 81433
Aust-Agder Anne Lie Nordberg annenordberg12@gmail.com 934 87 906
  Vara Mohammed Chkontana m.chkontana@gmail.com 905 52 652
Telemark Gerd von der Lippe gerd.v.d.lippe@usn.no 480 36 842
  Vara Anne Karin Kasin akkasin@gmail.com 905 131 05
Buskerud Audun Bakkerud bakkerud@hotmail.com 918 65 494
  Vara Arne Birger Heli heper@online.no 900 63 116
Oppland Arngrim Ytterhus ar-ytter@online.no 907 59 012
  Vara Mohammad Alkordi alkordi12@hotmail.no 458 11 442
Hedmark Svein Hanssen svein.hanssen@gmail.com 907 37 915 
  1. vara Yngvild Fagerheim fagerheim.yngvild@bbnett.no 414 75 019
  2. vara Kirsti Hougen Kirsti@egneord.no 482 48 741
Vestfold Grete Thunold grthun@online.no 906 94 868
  Vara Øyvind Wistrøm oyvind.wistrom@hbv.no 971 79 079
Østfold Knut Jarl Rødje kjrodje@hotmail.no  907 21 391
 Vara Inger Fjeldbraaten imfjeld@hotmail.com 930 38 639
Oslo Anine Wiesner Barg anine@barg.no 909 98 912
 1.Vara Marte Svendal Olsen marte_svendal@hotmail.com 476 40 279
2.vara: Aram Zaheri aramru94@gmail.com 950 00 587

FYLKESREPRESENTANTER

PALESTINAKOMITEEN I NORGE  Adresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo, e-post: post@palestinakomi-
teen.no, mobil 95969874 Leder: Line Khateeb Politisk nestleder: Morten Heszlein-Lossius Organisatorisk 
nestleder: Anne Merete Bull Sekretariat : Line Snekvik, e-post: post@palestinakomiteen.no, mobil 959 69 874 
og Birte Bødtker, e-post: birte@palestinakomiteen.no, mobil 41187547



KONTAKTER
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Vest-Finnmark Synnøve Thomassen sthomassen009@gmail.com 976 04 103 
Tromsø Knut Borud tromso@palestinakomiteen.no 415 66 418
Finnsnes Tove Lie tovekullerud@gmail.com 907 32 149
Narvik Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 992 98 203
Bodø Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@gmail.com 915 25 882
Trøndelag Svein Johansen sveinsveinsvein@gmail.com 988 39 087
Romsdal Lars Oltedal loltedal@online.no 908 65 484
Sunnmøre Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 977 41 035
Voss Ruth Jørgensen rutjoerg@online.no 982 82 995
Bergen Claus Møller bergen@palestinakomiteen.no 936 45 184
Haugalandet og Stord Raed Abdalsalam raed-khaled@hotmail.com 96739022
Stavanger Ingebreth Forus ingebreth.forus@lyse.net 982 96 728
Vest-Agder Steinar R.Berge srberge@online.no 488 81 433
Aust-Agder Mohammed A. Chkontana palestinaaustagder@gmail.com 905 52 652
Telemark Aasta Kravik aasta.kravik@gmail.com 411 78 405
Larvik og Sandefjord Grete Thunold grthun@online.no 906 94 868
Horten og Tønsberg Øyvind Wistrøm oyvind.wistrom@hbv.no 971 79 079
Østfold Knut Jarl Rødje kjrodje@hotmail.com 907 21 391
Hedmark Helge Bjørnsen hedmark@palestinakomiteen.no 90671433
Oppland Martin Været martin.vaeret@live.no 954 450 98
Ringerike Audun Bakkerud abakkerud@hotmail.com 918 65 494
Drammen Arne Birger Heli heper@online.no 900 63 116
Oslo Anine Wiesner Barg oslo@palestinakomiteen.no 909 98 912

OVERSIKT OVER LOKALLAG 

Leder Line Khateeb leder@palestinakomiteen.no 950 90 938
Politisk nestleder Morten Heszlein-Lossius heszlein@gmail.com 991 50 813
Org. nestleder Anne Merete Bull annemeretebull@hotmail.com 901 48 042
Økonomiansvarlig Karoline Stensdal karolinestensdal@hotmail.com 976 81 926
Styremedlem Eddie Whyte Eddie@palestinakomiteen.no 902 77 166

ARBEIDSUTVALGET I PALESTINAKOMITEEN

  

Leder Line Khateeb leder@palestinakomiteen.no 950 90 938
Politisk nestleder Morten Heszlein-Lossius heszlein@gmail.com 991 50 813
Org. nestleder Anne Merete Bull annemeretebull@hotmail.com 901 48 042
Økonomiansvarlig Karoline Stensdal karolinestensdal@hotmail.com 976 81 926
Styremedlem Eddie Whyte Eddie@palestinakomiteen.no 902 77 166
Styremedlem Svein Olsen skola3004@hotmail.no 906 30 837
Styremedlem Kristin Foss kristin.foss75@gmail.com 483 96 072
Styremedlem Mustafa Jayyousi mustafasamha@gmail.com 462 68 233
Styremedlem Erik Jørgensen erikjoer@online.no 452 70 169
Styremedlem Celestyna Hamad celestynahamad@gmail.com 414 50 797
Styremedlem Baard Thorkildssen baard@thorkildssen.com 916 50 010
1. vara Åse Vaksinen Sælensminde ases1603@gmail.com 977 72 557
2. vara Mali F. Rossland mali.rossland@gmail.com 976 36 549
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