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Kjære medlem.

Takk
for at du støtter palestinernes rettferdige
kamp for frihet og rett til selvbestemmelse.
Takk for at du styrker Palestinakomiteens
gjennomføringsevne og bidrar til at vi som
organisasjon får større politisk tyngde.
Mange av dere som nå sitter med bladet i
hendene gjør det fordi dere i løpet av året
har meldt dere inn i Palestinakomiteen.
Det er en stor glede å ønske dere varmt
velkommen til Palestinakomiteen og
arbeidet for et fritt Palestina.
Det er medlemmene som er Palestinakomiteens ryggrad. Sammen er vi sterke
og det trengs i et politisk landskap hvor
representanter fra et av våre regjeringspartier tar til orde for ekstreme tiltak som å
flytte Norges ambassade i Israel fra Tel
Aviv til Jerusalem eller begynne med direkte salg av våpen til Israel.
For oss i Palestinakomiteen er det menneskeverd, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som ligger til grunn for
vår støtte til palestinerne.
Israel krenker palestinernes menneskeverd
ved å ikke behandle dem som medmennesker.
Israel bryter menneskerettighetene når de
fengsler palestinere uten lov og dom. De
bryter barnekonvensjonen når de arreste

Kathrine Jensen,
Leder i Palestinakomiteen i Norge

rer unger. Siste uken i oktober ble sågar en
toåring arrestert for å ha kastet stein. To år.
Det er så vanvittig at en ikke skulle tro det
var sant.
Israels demokratiske karakter fikk seg nok
et skudd for baugen da parlamentet nylig
besluttet å utestenge et medlem av Knesset og truer med å frata henne statsborgerskapet.
Haneen Zoabis forbrytelse er å ha kritisert
sommerens angrep på Gazastripen samt å
ikke ønske å stemple gjerningsmennene
som er drepte tre israelske tenåringene i
juni som terrorister.
Hadde Israel vært en rettsstat ville mennesker mistenkt for kriminelle handlinger
blitt stilt for retten. I stedet blir mistenkte
palestinere utenomrettslig henrettet og
andre palestinere utsettes for kollektive
avstraffelser.

Det er påfallende hvordan hjemlig media
lader nyheter fra Israel og Palestina med
ordene de benytter.
En israeler som i slutten av september ble
skutt og skadet på Haram al-Sharif, eller
Tempelhøyden som jøder og kristen kaller
området, ble omtalt som aktivist.
I tilfeller der palestinske tenåringer som
blir skutt og drept, omtales disse som demonstranter dersom det i det hele tatt blir
rapportert om.
”Aktivist” er et positivt ladet ord,
mens ”demonstrant” gir en mer negativ
gjenklang.
For ikke å snakke om at det meldes at”
demonstrantene” har kastet stein og skapt
opptøyer gatene. Som om det på noen måte skulle legitimere at israelske soldater
dreper dem med skarp ammunisjon som
de ikke engang har lov å benytte i slike situasjoner.
På den andre siden har samtlige nyhetsformidlere foruten én, unnlatt å informere
om at den israelske ”aktivisten” er en høyreekstrem fundamentalist som står i spissen for ”The Temple Mount Heritage
Foundation” som forbereder Messias’ tilbakekomst, og dermed jordens undergang.
Dette innebærer at han bidrar til å krenke
muslimenes helligdom Al Aqsa-moskeen,
som ligger Haram al-Sharif, og hittil i år
har Israel hindret tilgang til området for
muslimer hele 76 ganger. To år tidligere
skjedde dette 3 ganger.
Det er ikke mulig å forhandle på politisk
nivå med mennesker som opererer med et
apokalyptisk perspektiv.

Det som nå skjer i Jerusalem er skremmende og Israels fremferd vitner om et
samfunn som er i ferd med å gå av hengslene.
Forsøkene på å undergrave andres helligdom og endre stedets status er farlig for
Israel. Det er et angrep på palestinerne, og
det er et angrep på andre religioner i verden som anser området som hellig.
Det har vært en rekke sammenstøt mellom
israelere og palestinere i Jerusalem den
siste tiden, og flere palestinere har blitt
utenomrettslig henrettet. Vi er redd vi
kommer til å se mer vold i tiden fremover.
Det palestinerne nå trenger er
anerkjennelse.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström

Som Sveriges utenriksminister sa i forbindelse med at Sverige anerkjente Palestina
som en stat: Det finnes et område, det finnes et folk og det finnes en regjering.
Nå får vi bare presse på for at våre egne
politikere samler nok politisk vilje og mot
til å følge broderfolket.

-

Russeltribunalet:

Israel har begått folkemord
Russell Tribunal for Palestina hadde sitt 5.
og avsluttende møte i Brussel 16. mars
2013 etter å ha etterforsket og holdt tribunaler etter hvert av møtene i henholdsvis:
London i 2010, Barcelona og Cape Town i
2011 og New York i 2012.
Av Trine Eklund, t-eklun@online.no

Tribunalet ønsket å vurdere hva det internasjonale samfunn har gjort for å løse
konflikten Palestina/Israel i EU og FN og
om apartheid begrepet kan brukes mht. Israels adferd. De konkluderte med at
Apartheid systemet utøves på en verre måte i Israel enn i Syd Afrika.
Etter at Israel igjen bombet Gaza i sommer, kom Tribunalet sammen igjen 24 og
25 september for å undersøke motivene,
graden av krigsforbrytelse, og kriminaliteten mot menneskeheten som Israel har begått og evt. om Israels krig kan forståes
som folkemord. Hvilken type våpen som
er blitt brukt og konsekvensene av bombingen. Tribunalet består av internasjonale jurister og dommere, fhv. fredsprisvinnere, fred- og miljø aktivister og kultur
personligheter, i alt 12 personer fra det sivile verdenssamfunnet, som har kalt inn
15 vitner til et Tribunal over to dager, for
å belyse Israels adferd under Gaza krigen i
sommer, bla. Mads Gilbert.

*

Juryen stadfestet i sin pressekonferanse 25
september at i følge internasjonal folkerett
så har Israel denne gangen nesten begått
det «Rules of Laws» karakteriserer som
Genocide/Folkemord. Israel har fremdeles «frihet for straffeansvar» (impunity),
noe juryen og mange av vitnene stiller
spørsmålstegn ved. Hvordan er det mulig
at disse grusomhetene som her bevitnes
fra flere hold fortsatt har «frihet for straff»
fra det internasjonale samfunn?
Vi står overfor et nytt folkemord hvis ikke
det internasjonale samfunn straks griper
inn – sier UK juristen og mangeårig medlem av Russell Tribunalet Michael Mansfield.
Gå inn å hør selv de 15 vitnene og pressekonferansen fra Brussel 25 september.
Meget sterke vitneutsagn fra palestinere så
vel som israelere, leger, journalister, jurister og historikere. Vi representerer «verdens befolkning» sier Michael Mansfield
og adresserer pressemeldingen og vitneutsagnene til EU parlamentet og FNs generalforsamling – og til hele verden gjennom
video opptakene du selv kan høre på. Det
er tøfft, det er sant og verdens politikere
tier stille – nok engang og juryen ble mottatt av EU parlamentet samme dag, samt
sendte sin pressmelding til FNs General
Assembly til åpningen av FNs generalforsamling i samme uke.

Russeltribunalet:
Ekstraordinær sesjon om Gaza
May this tribunal prevent the crime
of silence? Bertrand Russel, London, 13. November 1966.

medisinske fasilitetar og arbeidarar, journalist Martin Lejeune om angrep på industrielle soner og fabrikkar, og Ashraf
Mashharawion om målretta angrep på
energikjelder og infrastrukturen for avfall.

Rapport frå Kathrine Jensen
og Berit Aaker

Basert på desse og andre vitne, la juryen
fram funna sine - først på pressekonferanse 25. september, deretter på høyring same
dag for EU-parlamentarikarar i EUparlamentet. Funna og konklusjonane er
gjort tilgjengelege på nettsidene til tribunalet:
http://www.russelltribunalonpalestine.com
/en/sessions/extraordinary- sessionbrussels/findings.

Russel Tribunal on Palestine (RTOP) hadde ein ekstraordinær sesjon, 24. – 25. september 2014. Dette er ei oppsummering av
konsekvensar og handlingar.
Den 24. – 25. september 2014 arrangerte
Russel Tribunal on Palestine ekstraordinær sesjon i Brussel om Israels krigsbrot
på Gazastripen sommaren 2014. Målsettinga for dette var å sjå nærare på Israels
krigsbrot, brot på menneskerettane og
brotsverket folkemord, samt tredjestatars
medverknad.

Denne bloggen har ei god oppsummering
av høgdepunkta til tribunalet:
http://www.scriptonitedaily.com/2014/09/
24/israel-was-tried-for-war-crimes- todaythe-testimony-will-break-your-heart/

Ifølge FN vart 2.131 palestinarar drepne
under Israels 50-dagars lange offensiv. Av
desse var 501 barn derav 70 prosent i aldersgruppa under 12 år.

Konsekvensar og handlingar
Sett i lys av juryens funn, oppfordrer The
Russell Tribunal on Palestine

Den 24. september høyrde juryen på vitnesbyrd frå ekspertar og vitne som var på
bakken under angrepet, mellom anna
journalist Paul Mason frå britiske Channel
4 New om målretta angrep på tilfluktsrom
til skolar, PCHR-direktør Raji Sourani om
angrep på sivile, legane Mads Gilbert og
Mohammed Abou-Arab om angrepa på

«1 staten Israel om umiddelbart å:
avslutte okkupasjonen og respektere
den palestinske retten til selvbestemmelse
fullt ut respektere sine folkerettslige
forpliktelser;

,

3. til EU:
gi full erstatning til ofrene for menneskerettighetsbrudd;
løslate alle politiske fanger;
genuint etterforske og straffeforfølge
enhver person som er mistenkt for å
være ansvarlig for internasjonale forbrytelser;
handle for å forebygge
og straffe enhver handling som er i
strid med konvensjonen mot folkemord.
2. til Israel og Egypt:
Umiddelbart å heve beleiringa og
blokaden av Gaza, og tillate uhindret
gjenoppbygging av Gazastripen så vel
som å tillate uhindret tilgang til media, humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner.

I tråd med EUs politikk på restriktive tiltak om å forfølge målene for å bevare fred,
styrke internasjonal sikkerhet, utvikle og
konsolidere demokratiet og rettsstaten,
samt respekt for menneskerettighetene og
grunnleggende friheter, om å vedta restriktive tiltak mot Israel, og spesielt:
å utsette samarbeidsavtalen mellom
EU og Israel
å utsette EU-Israels vitenskapelige
samarbeidsavtale og umiddelbart å
avvikle samarbeidet med israelske
militære selskaper;
å innføre en omfattende våpenembargo mot Israel, inkludert forbud mot
salg, utlevering, overføring eller eksport av våpen og relatert materiell av
alle typer; og forbudet mot formidling

av finansiering og teknisk assistanse,
meglingstjenester og andre tjenester
knyttet til militære aktiviteter;
å utsette import av alt militært utstyr
fra Israel;
å aktivt oppfordre Israel og Palestina
til umiddelbart ratifisere Roma- vedtektene i tråd med EUs politikk på
den internasjonale straffedomstolen;
å kreve refusjon for skader som Israel
har påført statlig infrastruktur finansiert av EU og / eller medlem
Alle EUs medlemsland til å anerkjenne staten Palestina;
Å argumentere og iverksette gjennomføringen av den rådgivende uttalelsen til International Court of Justice om lovligheten av Muren
4. til FNs medlemsland: Alle statene må
samarbeide for å avslutte Israels ulovlige
okkupasjon, beleiring og forbrytelser på
Gazastripen. I lys av at Israel ikke følger

opp sin forpliktelse til hjelp eller assistanse, må alle stater vurdere egnede tiltak for
å utøve tilstrekkelig press på Israel, inkludert iverksettelse av sanksjoner, kollektiv
innstramming av diplomatiske forbindelser gjennom internasjonale organer, eller i
fravær av en slik konsensus, individuelt
ved å bryte bilaterale forbindelser med Israel;
Oppfordring fra FNs generalforsamling for full våpenembargo mot staten
Israel
Alle stater om å oppfylle sin plikt i
følge FN-pakten til å vurdere egnede
tiltak for å forhindre og undertrykke
folkemordshandlinger og "for å sikre
respekt" for de fire Genève-konvensjonene (GC, Common Art. 1 );
USA og medlemslandene i EU til å
avslutte presset på de palestinske
myndighetene om å avstå for å engasjere seg i mekanismene for internasjonal rettferdighet;
Alle parter til å
samarbeide med UN Human
Rights
Council
Commission of Inquiry og
for å sikre at kommisjonen
gis full tilgang til Israel og
Gaza i forbindelse med sine
undersøkelser;
FNs menneskerettighetsorgan for å undersøke brudd på grunnleggende
friheter og rettigheter spesielt for journalister, mediearbeidere og medisinsk personell;
Giverlandene til å
gjen-\nomføre en full rekonstruering av det internasjonale bistandsregimet i

Palestina, slik at dette ikke skal garantere Israels okkupasjon og ødeleggelse;
Alle statene til å støtte full realisering
av palestinsk selvbestemmelse inkludert full palestinsk medlemskap i FN;
I lys av doktrinen «Responsibility to
Protect» sikre at alle statene i lys av
den fortsatte fornektelse av palestinske menneskerettigheter, å treffe tiltak
for å hindre ytterligere overgrep.
6. Til palestinske myndigheter:
Staten Palestina til å tiltre uten ytterligere forsinkelse til Roma-vedtektene
for Den internasjonale straffedomstolen;
Fullt ut samarbeide med The Human
Rights Council Commission of Inquiry;
Fullt ut engasjere seg i mekanismene
for internasjonal rettferdighet
7. Til det globale sivile samfunnet:
For fullt ut støtte, utvikle og utvide
BDS Movement
Å støtte aktivisme som retter seg mot
israelske bedrifter og organisasjoner
som profiterer og støtter opp under
okkupasjonen ved å gi tilgang til internasjonale markeder
Å vise solidaritet med aktivister som
aksjonerer for å stenge bedrifter som
bidrar til medvirkning av forbrytelser
mot palestinerne slik f eks Elbit Systems i Storbritannia;
Å aktivt lobby og trykk regjeringer til
å iverksette umiddelbare tiltak for å
sikre at de ikke bidrar til israelske
forbrytelser og for å sikre at de handler i tråd med de forordninger og
prinsippene i folkeretten.»

Russial Tribunal on Palestine - Juryen
er sett saman av desse:
John Dugard, Profesor of International Law, Former Special rapporteur for
both UN Commission on Human
Rights and International Law Commission
Michael Manfield, Queens Council,
Master of the Bench, Greys Inn; Professor of Law, City University, London; Fellow of Law, University of
Kent; President of the Haldane Society and Amicus; practising Human
Rights lawyer for 45 years.
Richard Falk – UN Human Rights
Council Special Rapporteur for Palestine, 2008-2014 and Milbank Professor of International Law, Emeritus,
Princeton University
Roger Waters is a founding member
of the band Pink Floyd; a songwriter,
bass guitar player and vocalist
Ahdaf Soueif – Egyptian novelist and
political and cultural commentator.
Ronald Kasrils, writer, activist and
former government minister, South
Africa
Vandana Shiva – Indian environmental activist and anti-globalization author.
Ken Loach – English film and television director
Paul Laverty – Scottish lawyer and
scriptwriter
Christiane Hessel – Activist and author
Radhia Nasraoui – Tunisian lawyer,
specializing in human rights
Miguel Angel Estrella, Argentine Pianist and UNESCO goodwill ambassador

Det var Bertrand Russel som tok initiativet til tribunalet i 1966. Den gongen tok
tribunalet initiativ til å undersøke om det
hadde skjedd brot på
folkeretten i Vietnam.
Om seg sjølv skriv tribunalet på nettsida si: “The
Russell Tribunal has no legal status but acts as a court
of the people, a Tribunal of
conscience, faced with injustices and violations of
international law, that are
not dealt with by existing
international jurisdictions,
or that are recognised but
continue with complete
impunity due to the lack of
political will of the international community. Today, and in the same
spirit, the Bertrand Russell Foundation
supports the setting up of a Russell Tribu-

nal to examine the violations of international law, of which the Palestinians are
victims, and that prevent the Palestinian

People from exercising its rights to a sovereign State.” .

Sjekk om du har riktig adresse
Ved hver utsending får vi mange blad i retur. Vi mister også medlemmer ved at vi
ikke finner de igjen.Vennligst gi oss beskjed om du har flyttet og glemt å melde fra
til oss.
Hvis du mener at adressen er korrekt kan årsaken være: Har du meldt adresseendringen til posten, er du registrert i folkeregisteret på adressen, får du annen post til
denne adressen? Er postkassen tydelig merket? Har du oppgitt leilighetsnummer,
hvilken oppgang eller bokstav (A-B-C osv)? Har du bare fått nytt postnummer?
Postsorteringen blir mer og mer mekanisert og uintelligent, og adresser må skrives
like nøyaktig som en e-post-adresse.
Synes du det er like greit å lese medlemsbladet på nett? Gi beskjed til:
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no. Så får du det på nett.
Vennlig hilsen
Helga Hvidsten, ansvarlig for utsending av medlemsbladet, Palestinakomiteen i
Norge.

Anti-semittisme
Arne Birger Heli har i siste «Fritt
Palestina» ein artikkel om antisemittisme. I artikkelen meiner eg
han brukar omgrepet slik det har
vore brukt av zionistane (som
«nyord») og av dei tyske nazistane.
Av Harald Haukaa Fjørtoft
harald.haukaa@gmail.com

Det ser ut til at han brukar omgrepet snevert om menneske som kjenner seg som
ein del av dei jødiske kulturtradisjonane
på same måte som grunnleggjarane av
zionismen brukte omgrepet for å skape
sympati for oppretting av ein eigen nasjonalstat, utan at han seier noko om dette.

Om omgrepet er brukt som «dei som er i
mot jødar», slik det diverre til dagleg vert
brukt, burde dette vore presisert. Likevel
er heller ikkje dette ukomplisert då det er
fleire definisjonar på kven som kan kallast
jøde, spesielt blant tilhengarane av den jødiske religionen og zionistane som har
ulike definisjonar. Mange av tilhengarane
av religionen er motstandarar av annekteringa av Palestina og terroren mot palestinarane.
Kanskje me skal slutte å bruka eller forhalde oss til eit slikt uklårt og politisk
medvite feilbrukt omgrep.
Ein grundig og god gjennomgang av zionismen sitt grunnlag og utvikling kan de
finne i Nils A. Butenschøn si bok «Drømmen om Israel».
I leksikonet Wikipedia
står det at «Semitter er
en fellesbetegnelse på
flere folkegrupper som
fra omkring år 3000 før
Kristus har dominert
Midtøsten. Betegnelsen
bru-kes først og fremst
om folk som taler, eller
har
talt,
semittisk
språk. Semittene har
imidlertid flere felles
kulturtrekk. Både jødedom, kristendom og islam er oppstått blant
semitter.

Betegnelsen ble først gitt av den tyske
språkforskeren A. L. von Schlözer i 1781
om etterkommerne etter Noahs sønn
Sem.»
Store Norske leksikon seier i tillegg: «Den
alminnelige oppfatning er at semittene har
sitt «urhjem» i den sørlige delen av den
arabiske halvøy. I bølger har de vandret
derfra mot vest over Rødehavet til Etiopia,
mot nordøst til Palestina, Syria og Mesopotamia, og mot nordvest til Egypt og
Nord-Afrika. Man vet f.eks. at det kom en
sterk strøm av semitter inn i Egypt allerede før historisk tid.»
Mange av dei innflytta zionistiske kolonistane i Israel har sannsynlegvis få band
til semittane og jødedomen. Den største
semittiske folkegruppa i Palestina (med Israel) er sannsynlegvis palestinarane. Slik
sett er det zionistane som i dag står for ein
anti-semittisk politikk og som undertrykkjer og driv terror mot semittar.
Eg meiner det er viktig å halde tunga rett i
munnen i desse sakene når zionistane på.

Harald Haukaa Fjørtoft

står at dei som stør palestinarane sin motstands- og frigjeringskamp, er antisemittar.
Det er me ikkje, me er anti-zionistar og
mot det pågåande folkemordet mot palestinarane. Me er mot etnisk, religiøs og
anna diskriminering. Me er for palestinarane sin motstands- og frigjeringskamp,
for palestinarane sin rett til å vende heim
til eigedom og jord og til å leve i fred og
fridom.

Velkommen til over 1500 nye medlemmer!

Under Israels angrep på Gaza kom mer enn 1500 nye medlemmer til Palestinakomiteen. Velkommen til alle dere! Og viktig er at dere alle betaler inn medlemskontingenten. Under ser dere
en grafisk framstilling av medlemstallet i Palestinakomiteen som illustrerer stor framgang!
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Mange er opptatt av at Israel har
rett til å forsvare seg mot palestinsk
terror. Tilsynelatende høres dette
opplagt riktig ut.
Av Lars Gule, Førsteamanuensis,
Høgskolen i Oslo og Akershus
' & 3% '

Retten til selvforsvar er en del av teoriene
om rettferdig krig og folkeretten. Den er
hjemlet i FN-paktens artikkel 51 som understreker enhver stats «rett til individuelt
eller kollektivt selvforsvar når et væpnet
angrep er blitt foretatt» mot staten.
Dermed skulle det ikke være mer å diskutere. Israel har rett til å forsvare seg mot
Hamas’ raketter og andre palestinske angrep.

Israel er aggressoren
Så enkelt er det likevel ikke. For det er ikke sikkert Israel forsvarer seg.
Staten Israel ble opprettet med vold og terror på palestinernes bekostning i 1948.
Denne staten har ikke fastlagte grenser
(selv om en slags internasjonal sedvane
tilsier at våpenhvilelinjene fra 1949 er å
anse som grenser), og har ikke inngått noen fredsavtale, ei heller våpenhvileavtale
(selv om Oslo-avtalene kanskje kan kalles
en våpenhvile), med palestinerne. (Er
Oslo-avtalene en våpenhvile, er den systematisk brutt av Israel gjennom fortsatt
utbygging av bosettinger).
Dette innebærer at det angrepet på palestinerne som den sionistiske bevegelsen startet allerede før 1920, og som fortsatte med
krig og etnisk rensing etter at Israel ble
opprettet i 1948, aldri har blitt formelt eller reelt avsluttet fra israelsk side.
Dette innebærer at det er staten Israel som
er aggressoren i konflikten i Palestina.

Lars Gule

Rett til selvforsvar - og motstand
Dermed må Israels såkalte rett til selvforsvar ses i sammenheng med palestinernes
rett til motstand, inkludert væpnet kamp,
mot kolonisering, undertrykkelse og okkupasjon.
Denne retten til motstand – eller selvforsvar – er fastslått i FNs generalforsamlings resolusjon 3246 av 29. november
1974. Generalforsamlingen «Reaffirms
the legitimacy of the peoples’ struggle for

liberation from colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle».
Denne retten til motstand omfatter rimeligvis også retten til motstand mot ulovlige okkupasjoner.
Samme rett til motstand
Resolusjoner fra generalforsamlingen har
ikke samme juridiske tyngde som sikkerhetsrådsresolusjoner, men er en relevant
og viktig rettskilde. Som må sies å være lite omstridt.
Denne motstandsretten gjelder også for
palestinerne, selv om den organiseres av
ikke-statlige aktører. Ellers ville det ikke
vært mulig for noe kolonisert/okkupert
folk å kreve sin selvstendighet før de allerede var blitt selvstendige!
Med andre ord har ulike palestinske motstandsgrupper og -bevegelser akkurat den
samme retten til mostand som andre frigjøringsbevegelser.

At FN fastslår en rett til motstand «med
alle tilgjengelige midler, inkludert væpnet
kamp», er selvsagt ikke en blankofullmakt
til bruk av folkerettsstridige voldsmidler.
Det innebærer at bruk av terror og målrettede angrep på sivile ikke er tillat, heller
ikke i den mest rettferdige frigjøringskamp.
Spørsmål om proporsjonalitet
Det betyr at Hamas’ og andre palestinske
grupper som retter sine raketter mot sivile
mål, gjennomfører selvmordsangrep mot
sivile og så videre, begår krigsforbrytelser
dersom disse angrepene har et så stort omfang at de kan kalles et væpnet angrep på
en stat.
Det er ikke umiddelbart opplagt, og det er
fortsatt et folkerettslig uavklart spørsmål
om selvforsvarsretten åpner for bruk av
militær makt til forsvar mot terrorangrep
fra ikke-statlige grupper. Kriminelle handlinger skal møtes med politimessige virkemidler. Men for argumentets skyld sier
vi at Hamas’ og andre palestinske gruppers rakettangrep er et væpnet (mot)-

Proposjonalitet

-

angrep mot en stat. Da har trolig til og
med en aggressor rett til selvforsvar mot
akkurat disse angrepene.
Det er et argument som vil ha stor vekt i
en folkerettslig vurdering. Men da følger
også de øvrige krav folkeretten stiller til
selvforsvar. Her er spørsmålet om proporsjonalitet viktig.
Maktbruken i tilsvaret må stå i forhold til
den skade Israel er påført gjennom det militære angrepet fra Hamas og andre palestinske grupper i Gaza. Denne skaden er
minimal.
Sivilbefolkningen
Hamas er en del av den palestinske motstandsbevegelsen med folkerettslig rett til
motstand mot Israel. Dette innebærer at Israel kan angripe rakettlagre og utskytingssteder. Men ikke dersom dette rammer den
palestinske sivilbefolkningen, jf. mangelen
på israelske sivile tap.
Da må Israel finne andre måter å avverge
rakettangrepene på. Som Iron Dome – eller mest opplagt, gitt Israels rolle som aggressor, gjennom forhandlinger og innrømmelser.
Som aggressor i konflikten har Israel ingen rett til militært å gjengjelde et ulovlig
og/eller krigs-forbrytersk terrorangrep fra
Hamas ved å forsøke å utrydde organisasjonen eller kollektivt straffe sympatisører.
Israels retorikk må avvises
Ved å hevde at det israelske angrepet på
Gaza ikke er u-proporsjonalt, men nødvendig for å fjerne trusselen fra Hamas,

*

sier man samtidig at det ikke er folkerettsstridig å sende raketter mot Israel.
For Hamas kan da hevde at de mener å
treffe militære mål selv om rakettenes styringssystemer er dårlige. Og nesten alle israelere over 18 år er soldater – tjenestegjørende eller i reservene. Videre må hjemmene deres være like akseptable mål som
boligene til Hamas’ soldater og ledere.
Er Israels kollektive avstraffelse av palestinerne et nødvendig onde i kampen mot
Hamas, er palestinsk terror selvsagt like
akseptabelt i kampen mot israelsk aggresjon, terror og okkupasjon. Så om proporsjonalitetskravet ikke skal gjelde for israelske handlinger, kan det heller ikke gjelde for den palestinske motstandskampen.
Dermed mister begreper som militære
mål, sivile, terror osv., sin mening.
Derfor må både den israelske krigføringen, begrepsbruken og retorikken avvises.
Israels ansvar
Ved å fastslå hvem som er aggressoren i
den langvarige konflikten i Palestina, er
også ansvaret for voldsbruken plassert.
Det innebærer at det er Israel som må
endre situasjonen, det vil si fjerne grunnlaget for de den palestinske motstanden.
Det kan bare skje gjennom anerkjennelse
av palestinernes menneskeverd og rett til
selvbestemmelse i en egen stat.
Dette må også være det internasjonale
samfunnets uavkortede krav til aggressoren i denne krigen – Israel.
(Først publisert som kronikk på Aftenposten.no
31.07. 2014)

Hvor mange raketter skjøt Hamas
mot Israel mellom 21.november
2012 og 29.juni 2014? Ingen.
Av Bjørn Tarek Restan
( '
3
'F

Israel opplyser at den pågående krigen i
Gaza er deres selvforsvar mot raketter
skutt av Hamas fra Gaza. Den offisielle israelske forklaringen har nærmest fått stå
uimotsagt i norske medier. I media har
kritikken mot krigen hovedsaklig gått ut
på at Israel har fart for hardt frem i sin
«forsvarskrig». En rask gjennomgang av
den pågående krigens forhistorie viser at
Israel ikke forsvarer seg. Snarere er det
palestinerne i Gaza som forsvarer seg mot
verdens lengste pågående okkupasjonsmakt.

den sørlige Gazastripen. Dagen etter skjøt
og drepte Israel en 20 år gammel palestiner, og skadet ti andre palestinske bønder
som var på veg til åkeren sin øst for Khan
Yunis. To dager senere åpnet israelske
soldater på nytt ild mot Gazastripen. Denne typen israelske brudd på våpenhvileavtalen har pågått helt frem til Israel innledet
den siste krigen mot Gaza den 8. juli i år.
Disse bruddene fra israelsk side har nærmest ikke vært rapportert i norske medier.
Hvor mange raketter skjøt Hamas mot Israel i den samme perioden? Svaret vil nok
overraske de fleste. Fra den 21. november
2012 til og med den 29. juni 2014 skjøt
Hamas tilsammen null raketter mot Israel.
Dette fremgår blant annet av en reportasje
i den israelske avisen Times of Israel den
30. juni 2014. Tittelen på artikkelen var
«Hamas fires rockets for first time since
2012, Israeli officials say». Videre i artikkelen leser vi at israelske sikkerhetsanalytikere anslo at rakettene var et svar på et
israelsk flyangrep mot Gaza noen timer
tidligere. Dette israelske flyangrepet drepte en palestiner og skadet tre andre. Dette
israelske flyangrepet mot Gaza kom altså
på et tidspunkt hvor Hamas ikke hadde
skutt en eneste rakett mot Israel siden våpenhvilen datert 21. november 2012.

Israelske bombeangrep på sivile

Vi bør starte i november 2012. Den 21.
november 2012 inngikk Hamas og Israel
en våpenhvileavtale. Denne våpenhvileavtalen brøt Israel allerede den 22. november
2012, da israelske styrker skjøt og skadet
en palestinsk man øst for Khan Yunis på

,

Denne gjennomgangen av udiskutable
faktaopplysninger slår fullstendig hull på
den offisielle israelske forklaringen om årsaken til det pågående angrepet mot Gaza.
(først publisert i Dagbladet 29.7.2014)

Hvordan verve medlemmer?
Erfaring fra en som verva 200
Under bombingen av Gaza i
sommer, vervet Nikos og Markos i
overkant av 200 nye medlemmer til
Palestinakomiteen. Det er verdt et
intervju.
Intervju: Runa Torp Vivé
runatvive@yahoo.no

Markos kunne dessverre ikke komme på
intervjuet. Ikke så rart ettersom han har tre
barn, full jobb og studerer. Nikos studerer
egentlig arabisk på Blindern, er ofte i
arabisktalende land og har nå en pause i
studiene for kritisk tenking.
-Det er mye enklere å verve enn du tror.
Det er hyggelig! Vi opplever få negative
tilbakemeldinger, de er i så fall fra raringer,
sier Nikos.
Vervingen skjer oftest direkte på gata
-Det handler om alltid å ha verveblokka
tilgjengelig. En dag jobba vi til etter
midnatt. Da gikk vi rundt på Grønland der
vi traff muslimer etter fredagsbønn midt i
beste Eid tid. Vi fikk inn 4000 kroner på
bøsser pluss sms-kort som vi delte ut.
Under en tredagers vervekampanje, vervet
Nikos og medverver Storm ca 60 nye
medlemmer og fikk inn rundt 1000 kroner
til kassa. Noen av disse pengene kom fra
en gjeng som først gikk forbi, men
returnerte raskt med 500 kr, et nytt
medlemskap og en støtteerklæring som
lød følgende: "As an american jew I
cannot accept what is taking place in Gaza,

I think it is terrible and please do invite
me to your organisations activities. I want
to contribute. And thank you, sir, for doing
this work".
Facebook
Som en del av vervekampanjen, opprettet
de en facebookside som resulterte i 76 nye
medlemmer. Vi la også ut link til Paletinakomiteens registreringside slik at folk
kunne bli medlemmer elektronisk. Mobilisering av vervegrupper i det palestinske
miljøet har også vært innbringende. I
tillegg har Nikos etablert kontaktet den
Palestinske Ambassaden, samt Mads
Gilbert's kollega, lege Mohammed Abu
Arab.
Ofte kommer spørsmål om pengene går
direkte til Palestina. Ettersom pengene
som samles inn til Palestinakomiteen ikke
går direkte til palestinere i Palestina, må
det forklares hva Palestinakomiteen er,
hva organisasjonen står for og om solidaritetsarbeidet som gjøres både i Norge
og i Palestina. Mange vet hvem MIFF
(Med Israel For Fred) er og hva de står for.
Argumenter
-Et argument kan være at MIFF har
dobbelt så mange medlemmer som
Palestinakomiteen, mens resten av
samfunnet er i flertall i støtten til Palestina.
Da kan det gi mening å si at Palestinakomiteen er MIFFs motpart, mener Nikos.
Det er mange som synes det er ubehagelig
å oppsøke folk på gata og be de om å bli
medlem. Hvordan opplever dere verve-

situasjonen?
–Du kan ikke være på defensiven når du
skal verve. Prøv på egen omgangskrets
først. Og så er det lurt å være i team.
Det kommer frem at både Nikos og
Markos tidligere har jobbet med verving
og salg i andre organisasjoner. Det hjelper
helt klart på. Når de går sammen og verver,
fungerer det bra med konkurranse- og
selgerinstinkt. Og når en av de står fast
med en som tviler eller argumenterer imot,
kommer den andre inn og hjelper til.
-Det er det som er fint med å gå sammen,
sier Nikos, -vi er et team.
Hvem er den på gata som lettest lar seg
verve?

-Vi har verva mest somaliske kvinner.
Overraskende nok ettersom det er de som
har minst penger. En gang var det en
somalisk mann som sa «vi vet hva lidelse
betyr». Vi ser at folk med penger ikke
støtter like mye som de fattige. Men alle
kan overbevises. Til og med en FRPer.
Medlemskontingenten ligger på 500
kroner. Deler en opp beløpet, så blir det 40
kroner i måneden. Det høres raskt mye
mer overkommelig ut.
Hvordan starte en samtale?
-Smil! Etterfulgt av et ledende spørsmål
som for eksempel «Støtter du Palestina?»
Noen sliter med å si nei. Også følger du
opp der ifra. En annen måte kan være:
«Hva vet du om Palestinakomiteen?» Her
kommer det svar, også er du i gang. Det er

Nicos intervjues under en demonstrasjon mot norske våpen som går til Israel

en fordel å kunne mye om okkupasjonen
og konflikten. Og ikke minst, «Palestina»
må være i den første setningen.
Hvordan avslutter du en vervesamtale?
-Folk nøler, typisk at ververen slutter her
og håper heller på at samvittigheten kikker
inn. Men her må samtalen fortsette og
ververen må sette inn støtet. Gode argumenter er avgjørende. Pengene gjenspeiler
arbeidet som gjøres, vi trenger mer! Det er
slik vi blir sett.
Kort summert, gode ververesultater krever
strategi, kløkt og pågangsmot. En forenklet vervguide vil derfor si slik ut:
Tre vervetips:
1. Vær alltid høflig og smil.
2. «Palestina» i første setning.
3. Holde fokus, ikke miste motet, alltid
ønske en fin dag videre.

Tre argumenter for å bli medlem:
1. Okkupasjonen av Palestina har vart i
66 år. Gjerne referanser til Nazistenes
okkupasjon av Norge.
2. Miff er dobbelt så store som oss, og
for at vi skal gjøre den jobben så
kreves må vi bli langt større.
3. Organisasjoner som driver ren bistand
kan ofte vise til mer synlige resultater, men Palestinakomiteen gjør et
solid arbeid som ikke nødvendigvis
lar seg måle i kroner og øre.
Kan alle bli gode ververe?
-Jeg har lyst til å si ja, men er ikke sikker
på om det er riktig svar. Alle kan verve for
Palestinakomiteen, men vi har alle ulike
kvaliteter som må brukes andre steder. En
arrangert vervedag ville vært veldig fint!

Vervestand
i Trondheim

Fredagsdemonstrasjon i Oslo
med navn på alle de drepte i
Gaza. Fotos: Runa Torp Vivè

Kampanjen «La boblene briste –
Boikott SodaStream» virker!
SodaStream er trolig ute av Vestbredden i 2015!
Flere nyhetskilder bekrefter at SodaStream flytter fabrikken og produksjonen ut av den ulovlige israelske kolonien Mishor Adumim i
2015!
Av Camilla Kleiberg, leder av
Palestinakomiteens Boikottutvalg
camillakleiberg@gmail.com

Kampanjen gir resultater
Den 6.oktober var det også et markant fall
i aksjeverdi til SodaStream, og selskapet
ligger nå på sin laveste verdi på mange år.
Foreløpig tall viser at omsetningen i USA
kan ha falt med så mye som 50 % i løpet
av ETT år.
Dersom fabrikken trekker seg ut av okkupert palestinsk land på Vestbredden vil
dette bety full seier for kampanjen, men
det er fortsatt svært viktig å holde presset
helt til SodaStream har avsluttet sin produksjon.

Camilla Kleiberg

Kampanjen i Norge: Ingen brusmaskin
under norske juletre i år!
Drivkreftene bak denne kampanjen i Norge er Palestinakomiteen og seks andre organisasjoner. Kampanjen startet for fullt i
september og vil intensiveres fram mot jul.
Målet er å stoppe salget fullstendig slik at
det ikke vil være en eneste brusmaskin
som ligger under norske juletrær i år.
Salg av SodaStream bør ikke foregå så
lenge en selskapet har sin hovedfabrikk i
den ulovlige israelske kolonien Mishor
Adumim på Vestbredden, selv om maskinene butikkene her i Norge selger angivelig ikke kommer derifra. For å stoppe salget må vi både henvende oss til forbrukerne og butikkjedene Jernia, Expert, Elkjøp,
Jula, Siba, Clas Ohlson, Lefdahl og Staples. Butikkjedene har så langt valgt å fortsette å selge SodaStream-produkter, og
blant annet argumentert med at de ikke tar
stilling i politiske spørsmål, samt at de har
fått bekreftet at brusmaskinene de selger
ikke er produsert i den ulovlige kolonien.
Foreløpig har kampanjen skapt mye engasjement og aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Kampanjen i Norge bygger
på et bredt samarbeid mellom ulike solidaritetsorganisasjoner, partier, religiøse organisasjoner fagforeninger og palestinaorganisasjoner. Allerede har kampanjen ført
med seg ny lokal alliansebygging og samarbeid på tvers av de tilsluttede organisasjonene. Kampanjen har et tydelig mål om
å få butikker og folk til å slutte å handle

SodaStream-produkter samtidig som kampanjen retter søkelyset mot aktivitetene i
de ulovlige koloniene og okkupasjonen.
Og ikke minst: kampanjer med såpass
konkrete mål kan vinnes. Små og store
seire i kampanjen mot SodaStreams produksjon på okkupert område internasjonalt
inspirerer til videre kamp her hjemme i
Norge. Følg kampanjen på:

ulovlig i følge folkeretten, og fordømmes
av FN, USA, EU og Norge. SodaStreams
produksjonsvirksomhet bidrar til økonomisk utvikling i de ulovlige koloniene.
Gjennom å skatte til kolonien er SodaStream med på å finansiere fortsatt okkupasjon av Palestina. I tillegg mottar selskapet skattelette fra den israelske staten
for å ha fabrikk på okkupert område.

https://www.facebook.com/Boikottsodastr
eam.

Okkupasjonen er i ferd med å bli privatisert og investeringer i okkupasjonen handler i stor grad om økonomisk gevinst. Når
ropene om sosialt ansvar for selskaper blir
overhørt og myndighetene kvier seg med å
anbefale en slutt på næringsvirksomhet i
og handel med bosettingene er vår strategi
å benytte seg av makta som ligger hos
forbrukerne og sette press på butikkene
for å få de til å slutte å selge produktet med mål om at SodaStream skal stanse
produksjon av sine brusmaskiner i den
ulovlige kolonien Mishor Adumim.

SodaStream bidrar til den
ulovlige okkupasjonen
SodaStream har sin hovedproduksjon i
den israelske kolonien Mishor Adumim,
som ligger på palestinsk land på Vestbredden, noen kilometer Øst for Jerusalem.
Ifølge Genevekonvensjonens artikkel 49
kan ikke okkupasjonsmakten deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning
til et område som den okkuperer.
Israels kolonisering av Vestbredden hindrer muligheten for en tostatsløsning, er

Boikott SodaStream!

Palestinske barn i israelske
fengsler: kampanje våren 2015
Det er noe vidunderlig med barn.
Selv om det fødes barn hver dag er
alle spesielle og verdifulle. Små
mirakler. Uskyldige. Uerstattelig.
Umistelige.
Av Helga Hvidsten
helghvid@outlook.com

Barn starter med blanke ark. Er alle så like,
men fortsatt forskjellige. Noen blir født i
Norge med ski på beina. Andre blir født i
Palestina.
Ifølge Israel er ikke disse barna så spesielle og uerstattelige. Under bombingen av
Gaza I 2008 – 2009 drepte Israel over 300
barn. Shimon Peres uttalte samtidig at
90% av angrepen var vellykkede. Bombing av Gaza i 2014 resulterte i 448 drepte
barn ifølge FN. Med blokade og brutal
krigføring er Gaza i dag verdens største
barnefengsel.

Barnekonvensjonen sier at barn har behov for spesiell beskyttelse og derfor har
de sine egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen. Den gir barna de samme
grunnleggende rettigheter, uansett hvem
de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og
gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion,
kultur.
Israelske barn har krav på beskyttelse
frem til de er 18 år. Det er ikke slik for de
palestinske barna. Et palestinsk barn er
underlagt kan bli fengslet når han eller
hun blir 12 år gammelt. Allikevel er ikke
videoer av livredde barn helt ned i 6 års
alderen som blir arrester av flere israelske
soldater uvanlig.
Da jeg var 12 ble jeg satt på gangen på
skolen. Fikk kjeft for å ha stjålet fotballkort på bensinstasjonen og kalt folk for
brilleslanger. Jeg gjorde mange dumme
ting jeg aldri ville gjentatt i dag. Men jeg
ble aldri fengslet for det. Jeg var jo bare et
barn.
Forbrytelsen de fleste palestinerne blir arrestert for? Steinkasting. Ofte mot muren
eller militærbiler. Straffen? Opp til 10 års
fengsel – 20 om du har kastet mot en soldat.
UNICEF la tidligere i år fram en rapport
der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk
fangenskap. En ny studie viser at hele

75 % av de fengslede barna blir offer for
fysisk vold i israelske fengsler.
Det er heller ikke uvanlig å bli utsatt for
psykisk tortur. Historiene er hjerteskjærende. Å høre mamma og pappa komme
for å hente deg, i glippa mellom veggen
og taket, før de får beskjed om at du må
sitte en stund til – telefonen de fikk med
den befriende beskjeden om at de kunne
hente barnet sitt “var en misforståelse”.
Dette er en historie mange palestinske
barn har opplevd og fortalt videre.
Massearrestasjoner
Hvert år blir 700 palestinske barn under
18 år fra den okkuperte Vestbredden tiltalt
i israelske militære domstoler etter å ha
blitt arrestert, avhørt og anholdt av den israelske hæren. Siden 2000 har mer enn
8000 palestinske barn blitt anholdt.

•

•

•

Det er bekreftet deltakelse fra Defence for Children Palestine ved Ayed
Abu Eqtaish, programme director, og
fra Military Court Watch ved advokatene Salwa Duaibis og Gerard Horton.
Den israelske journalisten Amira
Hass er invitert og har gitt positive
tilbakemelding. Norske jurister og
psykologer vil delta.
8. februar i Kvekersenteret, Grønland
12.

Det er lagt opp til lokale arrangement
rundt om i landet.

Hva gjør dette med samfunnet? Med barna? Med familien? Er det mulig å forestille seg disse ungene ta til orde for en fredelig løsning på konflikten i etterkant å ha
opplevd arrestasjon og tortur ned i 12-årsalderen? Om ikke umulig å forestille seg
så i hvert fall mye å kreve.
Kampanjen ønsker å sette fokus på palestinske barn i israelske fenglser. Det blir
arrangert åpne møter og standvirksomhet
over hele landet.
Kampanjen” Palestinske barn i israelske
fengsler” starter med et møte på Globaliseringskonferansen 2014 og avsluttes med
en kampanjeuke 7-15 februar 2015:

•

Foreløpig har disse organisasjonene har
tilsluttet seg kampanjegrunnlaget: KFUK/
KFUM-Global, Fagorganisasjonen (FO),
LO i Oslo, Kvekersamfunnet, Fagforbundet Ungdom, Norsk Transportarbeiderforbund, Seniorgruppen for Palestina, Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for
Palestina og Kvinneligaen for fred og frihet i Norge.

Den 7. februar konferanse på Litteraturhuset kl. 11.00-15.00.

-

Dette er kravene til kampanjen:
Utenriksministeren må legge press på Israelske myndigheter slik at de stopper
bruk av administrativ forvaring av palestinske barn. Ingen barn skal fengsles! Hvis
mindreårige likevel blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:

18 år skal klassifiseres som mindreårige.
Mindreårige har klare rettigheter, har
krav på advokatbistand og kan ikke
sendes ut av okkupert område for å
forhøres eller fengsles i Israel.
Alle barn skal under forhør ledsages
av et familiemedlem.

Ingen bruk av tortur, bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må
opphøre.
Barn skal ikke arresteres midt på natten.
Israelske og palestinske barn skal behandles likt. Palestinske barn under

Følg oss på Facebook:
«Palestinske barn i israelske fengsler konferanse»
https://www.facebook.com/events/762512
423840642/?fref=ts

*

Gripende fotobok
Silje Kjørholt har laget en fotobok
sammen med Inga Marie Nymo
Riseth som en videreføring av det
solidaritetsarbeidet de gjorde i
Rashedieh, Libanon høsten 2013.
Av Silje Kjørholt
( ( % 3%

'F

Boka heter Midt mellom ingen steder: Et
fotoprosjekt med palestinske flyktning-

barn og bildene er fra vår del av fotoprosjektet Eyes of Children som vi gjennomførte med barna i leiren. Resultatet er et
utvalg spesielle og vakre fotografier, tatt
av barn mellom 7 og 13 år, som forteller
om hverdagen til en gruppe barn vi vet
svært lite om. Det er foto i kombinasjon
med sitater fra barna, og vår egen tekst
som forteller om prosjektet og palestinerne i Libanon.

Fra boka

,

Instituttet for palestinske studier
Den libanesiske journalisten Michel
Nawfal besøkte i september gamle venner
i Norge. Han holdt også en politisk innledning på Palestinakomiteens AU-møte
den 16.09.2014.
Av Øivind Sagedal
Oyvind.Sagedal@kirkekontoret.no

De siste par årene har Michel vært ansatt
ved Det palestinske forskningsinstituttet i
Beirut. Dette instituttet er kanskje ikke så
godt kjent blant Fritt Palestinas lesere. Jeg
ba ham derfor fortelle litt om det, og han
fortalte som følger:
Instituttets hovedsete ligger i Beirut, hvor
det også ble grunnlagt. Det finnes dessuten et kontor i Ramallah og et i Washington. I år har instituttet feiret sitt 50-års jubileum. Det ble nemlig grunnlagt samme
år som Den arabiske liga opprettet PLO.
Men instituttet har aldri vært en formell
del av den palestinske frigjøringsbevegelsen. Det er en vitenskapelig institusjon
som er politisk uavhengig.
Grunnleggerne av denne institusjonen var
både palestinere, libanesere og andre ara-

bere, men Walid Khalidi og Konstantin
Zreik var de viktigste. Walid Khalidi blir
sett på som selve hjernen bak senteret.
Han er en palestinsk historiker, og han er
svært respektert – også av israelske vitenskapsmenn, noe som ikke minst skyldes
hans vitenskapelige metoder. Han var den
første som oppdaget Dalet planen, en plan
for den systematiske etniske rensingen av
palestinerne som ble gjennomført i 1948
av de sionistske militsgruppene, og som
Ilan Pappe senere har skrevet utførlig om i
boken” The etnic clinsing of Palestine”.
Pappe er for øvrig en venn av Det palestinske forskningsinstituttet, og instituttet
publiserer hans arbeider.
Målet med forskningsinstitutterts arbeid
har vært – og er – å bygge et palestinsk
narrativ for å beskytte minnet om Palestina, og å gjennomføre undersøkelser og
produsere bøker som kan tjene den rettferdige palestinske saken. Det produseres
tre forskningsjournaler: En på arabisk i
Beirut,” Jerusalem Quaterly” på engelsk
og arabisk i Jerusalem og en engelsk utgave i Washington. For øvrig finnes det et

Michel Nawfal (t.h.)
sammen med
Øyvind Sagedal.
Foto:
Ebba Wergeland

samarbeid mellom Beirut og Washington
idet gode arabiske artikler oversettes til
engelsk for eksempel. Dessuten finnes det
veldig gode websider med sammendrag av
artikler og henvisninger til bøker som behandler den palestinsk/israelske konflikten.
Dessuten finnes det en bulletin som tar for
seg de mest interessante kommentarene og
nyhetene fra israelsk presse. Denne bulletinen blir brukt i vide kretser av forskningsinstitutter i den arabiske verden.

Det palestinske forskningsinstituttet har
dekket alle de store begivenhetene i Palestina/Israel siden 1948: Krigene, den økonomiske
situasjonen
og
palestinsk/arabiske relasjoner. Dessuten er instituttets bibliotek i Beirut ansett som det
viktigste i hele Midt-Østen når det gjelder
konflikten mellom palestinere og israelere.
Det er en grunn til at forskere utenfra
kommer for å arbeide ved instituttet, og
noen av medlemmene i instituttets eget
forskningsbyrå kommer fra Palestina. Dette byrået lager forskningsprogram og
sjekker bøker. Dessuten blir det arrangert
en årlig konferanse der folk utenfra inviteres. For øvrig finnes det en konsultativ

komite som debatterer årlige forskningsprogram, som forelegges instituttet. Denne
komiteen består av 20-30 personer, og det
kommer folk fra Ramallah, Jerusalem og
Washington for å delta i komiteens møter.
Arbeidene som produseres ved instituttet
er kritiske i sin holdning. Målet er å utvikle en ny retorikk angående Palestina, basert på en vitenskapelig, rasjonell og metodisk måte - ikke en nasjonalistisk.
Dessuten ser instituttet det som sin oppgave å analysere de sosiale, økonomiske og
politiske strukturene i det israelske samfunnet. Dette har ført til at andre forskningsinstitutt - særlig i Egypt og Libanon
– har gjennomført lignende studier. Så det
palestinske forskningsinstituttet i Beirut
nyter stor troverdighet i den arabiske verden og andre steder.
De siste par årene har Michel Nawfal vært
ansatt ved instituttet, men han har også
vært i kontakt med det tidligere. Han arbeider nå bl.a. sammen med Elias Khoury,
som mange sikkert kjenner til gjennom
romanene” Solens port” og” Som om hun
sover”. Michel har fått ansvar for kontakten med Tyrkia, Iran og NB! Norge! Iran
og Tyrkia kjenner han godt gjennom utallige besøk. Og Norge og nordmenn kjenner han til fra 1975. Da var han og kona
Marie-France medlemmer i Fatah, og de
fikk ansvar for å ha kontakten med Palkoms helseteam. Michel forteller nå at Det
palestinske forskningsinstituttet er interessert i å samarbeide mer med Palestinakomiteen. Folk på instituttet ser på Palestinakomiteens historie som en modell,
sier han, siden komiteen tror på rettferdighet, og ikke ber om noe til gjengjeld. Og
han forteller at instituttet kommer til å
legge fram et forslag for Palkom om en
konferanse.

Hvorfor tier mediene om Israels
stadige angrep på Gaza?
Den 16. september brakte bl.a. Aftenposten en NTB-melding om at
det var avfyrt en granat fra Gazastripen mot Israel, uten å forårsake
noen skade. Meldingen skrev seg
fra israelske militære kilder.
Av Torstein Dahle,
leder Ship to Gaza Norge
+
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Hamas meldte at de ikke kjente til angrepet, og at de fortsatt sluttet opp om våpenhvileavtalen fra 26. august. Så vidt jeg vet,
er dette den eneste meldingen i norske
medier om mulig brudd på våpenhvileavtalen.
Sannheten er Israel har angrepet Gazas
innbyggere en rekke ganger etter 26. august. Men norske medier tier konsekvent
om disse angrepene. Dermed får det norske folk et helt feilaktig bilde, som også
gjør det vanskeligere å forstå palestinernes
forbitrelse.

Torstein Dahle

Tirsdag 2. september åpnet israelsk marine ild mot palestinske fiskebåter, selv om
de var innenfor den grensen på 6 nautiske
mil som var fastsatt som del av våpenhvileavtalen. Onsdag 3. september gikk israelske krigsskip inn i 6-milssonen utenfor
kysten av Beit Lahiya i den nordre delen
av Gazastripen. De to fiskerne Muhammad Zayid og Mousa al-Sultan ble arrestert og båten deres ble konfiskert.
Tirsdag 9. september ble fire fiskere fra
al-Sultan-familien arrestert og båten deres
beskutt og deretter konfiskert av israelsk
marine utenfor Beit Lahiya nord på Gazastripen. Fiskerne ble løslatt dagen etter.
Onsdag 10. september åpnet israelsk marine ild mot en fiskebåt utenfor kysten av
den sørlige delen av Gazastripen. Fiskerne
ble tvunget til å gå lengre inn mot kysten,
et godt stykke innenfor grensen på 6 nautiske mil.
Fredag 12. september åpnet marinefartøyer ild mot fiskebåter utenfor Beit Lahiya og presset dem lengre inn. Søndag
14. september skjøt et israelsk krigsskip
mot fiskebåter utenfor Al-Shati flyktningleir. Onsdag 17. september åpnet israelsk
marine ild utenfor kysten av den nordlige
delen av Gazastripen. En 70 år gammel
fisker, Yousef Zayif, ble såret av skuddene. Han oppholdt seg på stranden nær alSudaniya, der han ventet på sønnene sine
som fisket like utenfor.
Dette er de skyteepisodene som er rapportert i løpet av den første delen av sep-

tember. Deretter har det vært flere liknende episoder. Episodene bekreftes i de
ukentlige rapportene som FNs Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA) utgir om forholdene i Gaza og på
Vestbredden.
Ifølge den omfattende og veldokumenterte
rapporten «Under fire» som den norske
Flyktninghjelpens Internal Displacement
Monitoring Centre (IDMC) publiserte i
februar i år, har Gazas fiskere vært utsatt
for slike angrep hvert eneste år siden
1998. Den forteller at de ble angrepet med
skarpe skudd («shooting incidents») 369
ganger i perioden 2010 - november 2013.
8 fiskere ble drept og 21 såret i det samme
tidsrommet. 188 fiskere ble arrestert. Et
stort antall båter og mye fiskeutstyr ble
konfiskert. Sånn sett er marinens angrep

etter at våpenhvileavtalen ble inngått,
«business as usual». Det er selvsagt ikke
en akseptabel begrunnelse for norske mediers praksis om å la være å fortelle om
dem.
Den israelske versjonen er gjennomgående at båtene går utenfor de grensene som
Israel uten noen folkerettslig dekning fastsetter for Gazas fiskere. Oslo-avtalen fastsatte at de skulle få fiske ut til 20 nautiske
mil utenfor Gazas kyst. I strid med avtalen
har Israel de siste 13 årene presset denne
grensen stadig lengre inn mot stranden.
Også for alle skyteepisodene i høst har Israels versjon vært at de skjøt varselskudd
fordi båtene brøt våpenhvileavtalens grense på 6 nautiske mil, noe fiskerne bastant
benekter. De israelske påstandene faller på

sin egen urimelighet. Sannheten er at Gazas fiskere er livredde for å utfordre denne
grensen. Det er en katastrofe for dem å få
båt og utstyr konfiskert, fordi det betyr at
de mister sitt og sin families levebrød. De
frykter selvsagt også for liv og helse.
Organisasjonene som er med i den internasjonale Freedom Flotilla Coalition, har i
lange perioder de siste årene hatt representanter som har fulgt fiskebåter ut, og som
kan bekrefte at fiskerne gjennomgående er
meget engstelige for å utfordre de grensene som israelerne setter.
I vår hjemlige debatt dukker det stadig
opp påstander om at fiskerne egentlig driver med våpensmugling, og at det derfor
er rimelig at de angripes. Det er åpenbart
nonsens. Gazas kystlinje er verdens letteste å kontrollere. Bare 42 kilometer lang,
uten øyer, bare en rett sandstrand. Israelsk
marine har selvsagt full kontroll over hva
som skjer. Som eventuell våpensmugler er
man nær 100 prosent sikker på å bli tatt.
Selvsagt risikerer ikke fiskerne liv og levebrød på slikt.

Det er ikke noe nytt at norske medier unnlater å rapportere om israelske angrep på
Gazas fiskere. I årevis har det vært meget
sparsomt med slike rapporter. Dette er ett
av flere felter der norske medier underrapporterer israelske angrep på palestinerne. Mediene har hatt en del rapporter om
at den israelske blokaden gjør livet svært
vanskelig for folk i Gaza, men når det
gjelder de militære angrepene utenom de
store bombeoffensivene, er det stort sett
helt taust.
Stort sett framstiller norske medier Israel
som en aktør som «svarer» på stadige rakettangrep fra Gaza, men med overdreven
maktbruk i «svarene». Sannheten er at angrepene på fiskerne har pågått uansett om
det har vært fullstendig stopp i slike rakettangrep, slik det for eksempel har vært
etter 26. august. Og ingen kan påstå at det
er fiskerne som skyter raketter. Israels
angrep er i strid med folkeretten. Det er
ren terrorisering, som ett av mange tiltak
for å holde palestinerne nede.
Med meget få unntak tier mediene om
denne terroren. Den har ødelagt
Gazas
)
viktige fiskerinæring. De aller fleste fiskerfamiliene lever nå i fattigdom. De er
blitt avhengige av utenlandske hjelpesendinger.
Medienes egen debatt dreier seg om hvorvidt dekningen har hatt en skjevhet i Israels disfavør. Det er å snu saken på hodet.
Norske medier gir etter for kjøret fra Israel
og deres «venner». Fortielsen av angrepene på fiskerne er ett av flere eksempler.
Det er meget ille.

Maktmisbruk i media
Kronikken på forrige side sendte jeg til Aftenposten. De påsto at de ikke hadde plass til den, og at jeg
kunne få inn et debattinnlegg på 1100 tegn med mellomrom. Det er jo ingen ting! Jeg sendte nedenstående svar:
«Jeg skjønner at dere har trangt om plassen. Problemet med dette temaet er at ethvert innlegg av denne
typen straks utløser en kolossal flom av innlegg fra «Israel-venner», evt. også fra Israels ambassade,
der det insinueres at man lyver, kommer med ubegrunnede påstander, driver antisemittisme osv. Det betyr at i denne type innlegg er det i særlig grad behov for å dokumentere og å begrunne/sannsynliggjøre
riktigheten av det man skriver.
Det er Aftenposten som i denne saken har forsømt sitt ansvar for balansert framstilling og belysning av
Gaza-konflikten. Lite er vunnet dersom jeg i realiteten bare får mulighet til å framsette noe som vil
framstå som løse påstander. Det er mulig at det å i det hele tatt trykke et eller annet, gir Aftenposten en
bedre posisjon f.eks. i Pressens Faglige Utvalg eller i en debatt om medienes rolle. Men det reparerer
ikke realiteten i Aftenpostens forsømmelse.
Derfor vil jeg ydmykt be om å få mer enn 1100 tegn til disposisjon (som dere vet, er det SVÆRT liten
plass). Jeg har skrevet dette som en kronikk, og temaets karakter gjør at det er gode grunner til det.»
Svaret var at de økte til 1200 tegn inkl. mellomrom. Jeg har sendt dem et innlegg innenfor den
rammen, og det er til gjengjeld ganske spisst. Jeg synes dette er en skandale. TD

Håpet som brast
Vi hadde en vakker drøm. En drøm om
at vi kunne åpne Gaza ut mot havet. Vi
bygde om en stor fiskebåt til fraktskute
og døpte den «Gaza`s Ark». Med denne ville vi bryte blokaden innenfra og
ut, fullastet med lokalproduserte varer.
Av Jan P. Hammervold
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Vi kunne bidra til at industrien i Gaza, som fortsatt kunne produsere, og de mindre kooperative
håndarbeidsbedriftene igjen kunne få et marked
for sine produkter. Vi ville skape varige forbindelser mellom produsentene i Gaza og handlende over hele verden. Med tilgang til havet ville
også tredve tusen fiskere igjen kunne vende tilbake til yrket sitt, og selv kunne forsørge sine
familier. Vårt slagord var: «Building Hope.»
Folk i Gaza ville kunne leve av hva de selv produserte, og ikke av nødrasjoner fra FN. Vi ville
bidra til å gjenreise stoltheten blant palestinerne i Gaza. Kanskje på sikt også redusere fortvilelse og hat. Men slik gikk det ikke. Det er vel
slik at de vakreste drømmene er de som aldri
ble realisert.

Ideen om å bryte blokaden innenfra og ut fikk
amerikanske Ann Wright fra Free Gaza Movement da hun besøkte Gaza senhøstes i 2011.
Første gang jeg hørte om ideen var da David
Heap kom om bord på Estelle noen måneder senere. Samarbeidsorganisasjonene våre i USA og
Canada var da godt i gang med planleggingen.
Opprinnelig var det meningen å bygge en ny båt
helt fra grunnen av, bl. a for å lære opp ungdom
til å bli skipsbyggere. Dette var et yrke som var
iferd med å bli glemt i Gaza. Men håpløs tilgang
på materiell og utstyr gjorde at planene måtte
endres: en av Gazas største fiskebåter ble kjøpt
inn for å bygges om til frakteskute. Da hadde allerede hele Freedom Flotilla Coalition sluttet
opp om prosjektet og var i full gang med finansieringen. Formell eier var «The Canadian Boat
to Gaza.»
I tillegg sluttet lokale palestinere på Gaza seg til
prosjektet, både Palestine Sailing Federation og
The Fishermen’s Solidarity Campaign ville delta.
Arbeidet ble satt i gang med en arbeidsgjeng bestående av palestinske arbeidere og internasjonale aktivister. Det ble betalt for arbeid og ytel-

ser lokalt, slik at pengene havnet hos arbeidere
og fiskere som samarbeidet med FFC.
Både unge og eldre arbeidet med ombyggingen,
der de eldres kunnskaper og erfaringer om
skipsbygging og sjøfart skulle formidles til de
unge og bidra til deres framtid. Min venn og
skipskamerat Charlie Andreasson fra Sverige
deltok i arbeidet nesten ett år, og fram til det
triste endelikt.
FFCs partnere i mange land bidro til at en hel
verden ville følge med når «Gaza’s Ark» skulle
gå ut med lasten sin. Tusener av mennesker
ville eie deler av lasten. Tusener av mennesker
ville eie aksjer i båten. Dersom Israel skulle
kapre båten og konfiskere last eid av statsborgere i mange land, måtte vi fått disse landenes regjeringer til å protestere. Mange av dere som leser denne artikkelen kjøpte støtteaksjer i båten,
noen også varer. «Gaza`s Ark» ga virkelig håp,
det var ikke bare et slagord. Tilbakemeldingene
var mange og positive. Etter et års omfattende
byggearbeider og investeringer på godt over 2
mill. kr. var båten så godt som ferdig, og utreisen var planlagt. Båten skulle lastes med varer
som olivenolje, honning, krydder og håndarbeidsprodukter. Produktene skulle lastes om
bord på båten i løpet av de første dagene av mai.
Men 29. april kom sjokkmeldingen om at båten var sprengt og senket på havna i Gaza.
Hvem som stod bak terrorhandlingen kan vi bare spekulere på, men mistankene går selvsagt i
en bestemt retning.
Klokka 03:45 lokal tid den 29.april fikk nattevakten om bord på «Gaza`s Ark» en telefonbeskjed om å forlate båten ettersom den skulle bli
angrepet. Han forlot båten, men da ingenting
hendte, gikk han tilbake. Noen minutter senere
ristet båten av en stor eksplosjon som forårsaket
store skader. Til alt hell ble ikke vakten fysisk
skadet. Prosjektet fikk en midlertidig stopp.
Men håpet skulle holdes levende og arbeidet
fortsatte. De innsatte i verdens største utendørs
fengsel skulle få et verdig liv!

Vokterne, våre motstandere, kunne senke en
båt, men de kan ikke senke en engasjert verdensomspennende bevegelse.
På møtet i Freedom Flotilla Coalition i London
9-12.mai 2014 bestemte vi oss for å gå videre
med prosjektet. Båten ble halt på land og skadene undersøkt. Det ville ta 45 dager å reparere,
og ville koste rundt 30.000 US-dollar.

Finansieringen kom relativt hurtig på plass. Arken ble halt på land, maskinen heist ut og kjørt
på et verksted for å sjekke om saltvann hadde
gjort skade. Det var stadig problemer med materiell til reparasjonene, spesielt glassfiber, men
skroget ble etter hvert tettet. Styringsgruppen
bestemte at båten av sikkerhetsgrunner ikke
skulle sjøsettes før nærmere avreise, den ble
plassert på stranda foran politistasjonen i Gaza.
Utreisen ble bestemt til en av de første dagene i
september, og jeg begynte å sjekke priser på
flybilletter til Kairo. Jeg hadde på FFC-møtet i
London gjort avtale med ledelsen i Miles of
Smiles at de skulle kunne «smugle» meg inn
over Rafah med en kolonne hjelpesendinger
som egyptiske myndigheter hadde gitt grønt lys
til. Jeg gledet meg som en unge til å være med
på utseilingen, dette prosjektet hadde jeg tro på.
Men det viste seg at «andre» også hadde tro på
prosjektet, at vi kanskje skulle lykkes med å
bryte blokaden:

-

Natt til fredag 11. juli rettet Israel sine raketter direkte og målstyrt mot «Gaza`s Ark».
Båten ble fullstendig ødelagt. Heldigvis var det
ingen om bord, og det ble derfor bare materielle
skader.

blokade, ble oppfattet som så skadelig at Israel
valgte å fyre av sine raketter mot båten.
At en av verdens største krigsmaskiner prioriterte dette, viste at vi hadde tenkt riktig. Men det
var mager trøst.

Hva nå?
Vi gir oss selvsagt ikke, og i den internasjonale
koalisjonen bak «Gaza`s Ark» har vi begynt å
diskutere hvordan vi skal ivareta de målene vi
hadde med Arken. De varene som «Gaza`s Ark»
skulle frakte ut fra Gaza, var ennå ikke lastet om
bord, og står nå på lager i påvente av nye aksjoner fra vår side.

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til de
$ 300 000 som er blitt samlet inn til Gazas Ark,
og vi kan forsikre dere om at pengene ikke har
vært bortkastet, til tross for at båten er gått tapt.

Dette var et prosjekt som satte søkelyset på at
Israels blokade også hindret vareeksport og
skipsfart ut fra Gaza. Det synliggjorde hvordan
Israel hindrer Gazas muligheter til å drive normal næringsvirksomhet, og hvordan Israel holder Gazas folk nede og gjør dem til hjelpetrengende i stedet for å kunne leve av eget arbeid.
Et prosjekt som på denne måten illustrerte at det
ikke er sikkerhet som styrer Israels politikk og
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«Gaza`s Ark»s styringsgruppe og Freedom Flotilla Coalition er for tiden i intens diskusjon om
hva vi skal gjøre videre. Vi har mange idéer,
men ett punkt er vi helt enige om:
Vi vil fortsette å utfordre den ulovlige israelske blokaden av Gaza, på den ene eller
andre måten. Vi ser ut til å ende opp med en
ny konvoi på vårparten.
Vi fant det særlig symbolsk at - selv om båten
var helt ødelagt – så ble navnet og logoen stående intakt på siden av skroget.

Nye lokallag
Palestinakomiteen har hatt stor framgang
og flere nye lokallag har blitt etablert. Vi
vil presentere dem nærmere i neste nummer av Fritt Palestina.
I alt har Palestinakomiteen nå 28 godkjente
lokallag over hele Norge bortsett fra Finnmark.

Haugesund og Karmøy
Leder for Palestinakomiteen Haugesund og
Karmøy er Mohamed Zalfani.
E-post: hamma12008@live.com
Mobil: 466 38 156

Her er de nye med kontaktinformasjon.

Sogn- og Fjordane

Fredrikstad og omegn

Leder for Palestinakomiteen Sogn og Fjordane er Per Bjarne Ørjansen.
E-post: per.bjarne.orjansen@enivest.net
Mobil: 466 19 129

Nord-Trøndelag
Kristin Rosenberg vart leiar. Ho kan kontaktas på: kristin.rosenberg1@gmail.com
eller telefon 98410704.
Etter et åpent møte i oktober, arrangert av
Palestinakomiteen og med foredrag av Erik
Fosse, er det etablert nytt lokallag i Fredrikstad. Engasjementet var stort blant de
som møtte på stiftelsesmøtet 4. november,
og det ble kastet fram mange ideer å arbeide med framover. I første omgang tar vi
imot den palestinske aktivisten Ayed Morrar på vårt første medlemsmøte i slutten av
november. Følgende ble valgt til interimsstyret: Kristin Rosenberg (leder/kontaktperson), Afshaan Abba, Inger Fjeldbraaten,
Mirvat Mekdad, Espen Kruse og Terje
Syversen.

Leder for Palestinakomiteen Nord-Trøndelag er Fatima Almanea.
E-post: f.h.almanea@hotmail.com
Mobil: 98688382
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Falasteen Habibti
- ny CD fra David Rovics med sanger om og for Palestina
I august kom det enda et nytt album fra David Rovics - denne gangen
en samling av de sangene han har laget om Palestina i løpet av de siste 10-15 åra. Det er sanger om Gaza, Jenin, Mavi Marmara, Rachel
Corrie, Vanunu. Alle sammen sterke tekster med støtte til kampen
for et Fritt Palestina.
David Rovics er en amerikansk singer/songwriter som turnerer
verden rundt med sine egenproduserte sanger, sanger som alle
handler om solidaritet med undertrykte og støtte til folkelige
opprør. Han har vært i Norge mange ganger, og vi har hatt gleden av å ha ham på besøk hos oss på Nesodden hele fem ganger
de siste årene.
Les mer om ham på davidrovics.com - der også de mange hundre sangene hans kan lastes ned gratis.
Albumet Falasteen Habibti inneholder 20 sanger + et dikt. Diktet heter Return, og nedenfor har jeg gjendiktet det til norsk.

HJEMKOMST
(David Rovics – til norsk ved Eivind Reiersen eivind@mksmusic.com)
Jeg kan ikke noe for det
Jeg gir blaffen i hvor langt du synes likhetene kan tøyes
når jeg ser du tvinger bussjåføren til å klatre opp og ned
av og på taket på bussen hans
til din forlystelse
i timevis i den glødende sola
Da tenker jeg på hvordan vi engang måtte danse og synge for dem
mens de skjøt foreldrene våre
Når jeg ser deg holde igjen den kvinnen
og mannen hennes
ved checkpoint’et når hun skal føde og du står der
og hører skrikene hennes
og ser på mens hun føder
i baksetet på en taxi
Da tenker jeg på murene rundt vår egen ghetto
og hvordan vi måtte krype gjennom kloakken
og lete etter rotter vi kunne spise
mens vi hørte deres barn leke
på den andre siden

når jeg ser deg rasere det huset
og drepe den kvinnen
og hennes barn
med din pansrede bulldoser
fordi de ikke hadde ”tillatelse”
Da tenker jeg på måten vi en gang ble tvunget til å forlate våre hjem
med geværene pekende mot oss
Og når jeg hører generalen din si
at for å takle intifadaen
må du lære fra taktikken til en annen general
En herr Stroop
i Warzawa
Da tenker jeg på hvordan de bombet bygningene våre
og skjøt oss mens vi falt ned fra takene
Og jeg husker
hvordan vi ønsket vi også kunne drepe deres barn
Og jeg blir kvalm
Kvalm av ditt fortrengte sinne
Kvalm av ditt selvbedrag
Kvalm av dine forsøk på å bedra resten av verden
Kvalm av dine beskyldninger om antisemittisme
Kvalm av din okkupasjon
Kvalm av din apartheid
Kvalm av sionismen
Fordi når jeg står her
i Auschwitz, Birkenau og Warzawa
så ser jeg Jenin, Jaffa og Rafah
Og jeg tenker på våre forfedre
de jødiske palestinerne
som snakket så veltalende
på sitt arabisk
Men de døde kan ikke snakke
og nå finner jeg meg selv
igjen bak en ghettomur
sammen med millioner av andre palestinere
Og jeg roper
Thawra! Thawra! Hatta al-naser!
Neste år i Jerusalem!
Al-awda
Hjemkomst

Fadderordningen – rapport fra
Beit Atfal Assumoud
Rapporten åpner med å takke alle i
Norge for all støtte.

nasjonal flyktningedagen markert under
tittelen «Right to return» som referert til i
julirapporten.

Av Grethe Thunold, grthun@online.no

Musikkgruppene kommer sammen hver
fredag og søndag i senteret, og det organiseres daglige øvelser i sekkepipe. Den
22.06.14 mottok Burj Al Shamali en
italiensk frivillig som skulle lære 11 barn å
spille fiolin. I tillegg startet et program opp
i juli der barna fra 6 til 9 klasse skulle lære
engelsk av ni frivillige fra USA. Dette
programmet inneholder også fritidsaktiviteter og sosiale tilbud til barna og
foreldrene.

Aktiviteter i Burj Al Shamali senteret
I de første dagene i juni, hadde speiderne
sammen med gruppa for sivil beredskap en
kampanje der de malte vegger og butikker i
leiren i ulike farger. Navna til de palestinske familiene og hvilken landsby de
kommer fra blei skrevet på veggene. Dette
skulle reflektere håpet og livsviljen for
beboerne. Sivilberedskapgruppa spilte også
en viktig rolle i å redde en ung mann som
fikk brannskader i en generator i juli 2014,
og reddet en annen mann som ble skadet i
hjemmet sitt. Til tross for manglende utstyr
gjør gruppa sitt ytterste for å hjelpe til i
samfunnet.
Det har vært andre aktiviteter, kalt
«Psychosocial support», for rundt 200
palestinske flyktningebarn fra Syria. Det
foregår hver uke med blant annet tur til
friluftsområder i Tyr. I juni blei den inter-

Grete Thunold

Blant de aktivitetene som er av senterets
faste, er skoletilbud til de palestinske flyktningebarna fra Syria. Støtteundervisning
fortsetter også om sommeren for 1., 2. og 3
klasse og inkluderer rundt 56 barn. I tillegg
kommer barnehagetilbudet for barn 4 og 5
år, som inkluderer 45 barn.
Program for yrkesopplæring er aktivt og
senteret gir opplæring i husbygging,
elektrisk installering, rørlegging, blikkenslag og maling. 60 elever tok eksamen på
siste kurs. Yrkesopplæring i rehabilitering
av 60 hus i noen områder er fortsatt i gang.
Prosjektet som kalles «Reproductive health
project» er aktivt og gir fritt helsetilbud til
de palestinske flyktning-familiene fra Syria
inkludert gynekolog- og urologtjenester. I
tillegg holdes det mange samlinger med
bevisstgjøring rundt tema «reproductive
health» for barn, ungdom og foreldre.

Gravide får hjelp til å skaffe klær til seg og
babyene, mat og medisinsk hjelp blir også
gitt for gravide og nyfødte barn til palestinske syriske flyktninger.
Aktiviteter og tilbud i Shatila senteret
Antall sponsede barn/familier er 118/60. Det
er ansatt 3 sosialarbeiderne som besøker
familiene en gang/mnd., noen ganger oftere
avhengig av familiens situasjon. Disse besøkene er svært viktige for å vurdere deres
situasjon og gi dem relevant hjelp. Dessuten
styrker sosialarbeideren forholdet til sponsorene og får barna og familiene til å føle at de
ikke er alene. Disse barna kommuniserer med
sponsorene ved å sende og motta brev og
gaver.
Utdanningstilbud:
Yrkesopplæring: Shatila senteret sender
elever som ikke ønsker å fortsette i skolen til
yrkesopplæring i samarbeid med administrasjonen. 11 elever (7 jenter og 4 gutter) blei
tatt opp dette året. De studerte et av følgende
tilbud: kontorarbeid og regnskap, interiørdesign, aircondition og kjølesystemer, elektronikk, tegning av hus. Noen av elevene fikk
plass i Sibline Training center eller i private
opplæringssteder.

Støtteklasser: Senteret har åpnet støtteklasser for barn med svake skolepres-tasjoner,

spesielt i basale fag som arabisk, engelsk og
matematikk. Antall deltakere:
– Palestinske flyktninger i Libanon: 21
elever (11 gutter/10 jenter) - 1 lærer +
frivillige
– Palestinske flyktninger fra Syria: 60
elever (29 gutter/31 jenter) – 3 lærere +
frivillige
Fritidsaktiviteter:
I tillegg til utdanningstilbud blir det gitt
fritidstilbud på fredager og i ferier for barn i
alderen 7-12 år. De består av leker, håndarbeid, drama, tegning, matlaging, turer,
speidergrupper, rydding av nærorråder, diskusjoner som nasjonale, sosiale, helse og adferd
temaer. I tillegg besøk på biblioteker og
lesing. Antall barn som deltok: 120 (50
gutter/70 jenter).
Utfordringer:
De små og trange lokalene til Shatila senteret
hindrer utførelsen av enkelte aktiviteter.
Derfor må de ansatte for å spare penger, gå til
fots til offentlige grøntområder for å kunne
gjennomføre aktivitetene. Det er vanskelig å
få til nå på grunn av sikkerhetssituasjonen i
Beirut. På våren gjennomførte senteret en
ukes rekreasjonstur for barna der det blei
organisert et karneval til støtte for de som
sitter fengslet i Palestina.
Ungdomsaktiviteter:
Aktivitet for ungdommer blir fremdeles
gjennomført hver søndag. Det er kulturelle og
læringsrelaterte aktiviteter som gjennomføres av frivillige i alderen 13-17 år. Det
omfatter samlinger der kulturelle temaer tas
opp til diskusjon. Målsetningen med disse
samlingene er å lære tenåringer å løse sine
problemer. I tillegg har ungdommer mellom
18 og 20 år samlinger der det tas opp temaer
inkludert i «reproductive health» prosjektet.
17 del-tok i temaene «hvordan ta avgjørelser,
om pubertet, personlig hygiene og narkotika».

Dessuten er det andre aktiviteter slik som
tegning, drama og turer.
Aktiviteter for foreldre
Disse omfatter samlinger der følgende temaer
tas opp: ernæring, anemi, vold i hjemmet,
seksuell trakassering, graviditet og forplantningslære.
Aktivitet for mødre
Det omfatter samlinger hvordan takle sosiale,
helse- og familieproblemer. Rundt 45 mødre
deltok. Målsetningen er å bevisstgjøre og
veilede dem slik at de kan være i stand til å
løse problemer som oppstår spesielt mellom
ungdom og foreldre. Morsdagen feires også,
der deltok ca. 100 mødre. Barna deres ga dem
gaver som de selv hadde laget. Dess-uten
deltok 75 mødre på en tur til Al Qasmiya
River i Sør-Libanon sammen med de 75
ansatte på senteret.
Musikk aktiviteter i samarbeid med Al
Kamanjati prosjektet
Gruppene deltok i ulike begivenheter
innenfor og utenfor senteret. Deltakere i 2
musikkgrupper: 22 barn/ungdommer (9
jenter/13 gutter 13-17 år). Deltakere i folklore
Dabke-gruppe: 35 (19 female/16 male i
alderen 12-50 år)
Andre aktiviteter: Deltakelse i Beirut
Maraton i november 2013, antall deltakere:
75 (40 female/35male i alderen 12-50)
Barnehager:
Målsetningen for barnehagene er å sikre et
læringsmiljø for barna slik at det kan øke
deres kunnskap, noe som vil være bra for
deres egen utvikling og for samfunnet.
Antall barn: 117 (59 gutter/58 jenter i alderen
3-6 år) – 4 klasser – 5 lærere – 5 frivillige

De fleste av de frivillige i barnehagene er
palestinske flyktninger fra Syria. Deres
utdanningsnivå er ungdomsskole. De har fått
veiledning og trening i undervisning og er
således skolert for jobben. En komité av
frivillige mødre lager mat til barna. Det blir
arrangert diverse utflukter for barnehagebarna, for eksempel:
– Besøk i en «fuglehage» for å lære om
fuglene, besøk i grønne områder utenfor
leiren for opplevelser utenfor de trange
gatene i Shatila
– Besøke ulike bedrifter – kunne se
hvordan ulike ting produseres
– Besøk i aldershjem som en sosial
aktivitet, overrekke de eldre ting barna
lager, og å høre på deres historier fra
Palestina.
Måltider: Senteret tilbyr måltider som består av ernæringsrik mat som barna har behov
for.
Arbeid med flyktninger fra Syria
Åpne støtteklasser for barna for å under-vise
dem i basale fag; engelsk, arabisk og matematikk.
Helse: Henvise barn med spesielle behov og
med psykiske problemer og lærevansker til
familierådgivningssenteret. Skaffe veiledning for familier med spesielle behov.
På slutten av skoleåret, feirer senteret
uteksamineringen av barna som opptrer med
ulike show som dans, sang og skuespill med
foreldre og ansatte som publikum.
Jeg oppfordrer sponsorer om å melde e-postadresse til meg og gi beskjed om eventuelle
endringer av adresser/telefonnr.

OG BARNA
Morgonstemning. Morgongry.
Bomber over Gaza by
spreier fred og frykt.
Barnegråt, barnelik.
Middagsheten. Bomber fell
på ny, inkje hus er trygt.
Sjukehus
lagt i grus.
Bomberegn og barnegråt.
Barnelik.
Sola, ned i vest.
Terrorfred
over helvetet på jorda.
Og barna.
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Viktig bok
The General’s son av Miko Peled er
en viktig bok. Den forteller om hvordan forfatteren, sønn av den israelske
generalen Matti Peled, går fra å være
sionist til å bli motstander av sionismen og tilhenger av enstatsløsning.

Den viser hvor segregert det israelske
samfunnet er. Han vokste opp i Jerusalem uten å kjenne en eneste palestiner. Da hans niese på 13 år ble drept i
et selvmordsangrep begynte han å ta
kontakt med palestinere, først i USA,
siden i Israel. Etter hvert som han ble
kjent med palestinere, fikk palestinske
venner og fikk kjennskap til deres historie og leveforhold skiftet han syn på
konflikten. Boken gir et innblikk i
konflikten sett fra en israelers side.
Boken er også en fortelling om mot til
å overvinne angsten for den andre,
fienden, og til å ta konsekvensen av
sin nye innsikt, og mot og utholdenhet
til å prøve å gjøre en forskjell.
Boken anbefales som gave eller bortlån til folk som fortsatt har et positivt
syn på staten Israel, eller som diskusjonsgrunnlag i lagene.
ISBN 978-1-935982-15-9.
www.justworldbooks.com
Helga Hvidsten

-

EIN OLIVENLUND,
EI BUSETTING
Når okkupantane høgg ned
det første oliventreet ditt,
det andre treet, dei
tretti-førti neste –
kva skal du da leva av,
palestinar?
Når huset ditt blir knust
av bulldozarar – kvar
skal du da bu,
palestinar?
Øyvind Bremer Karlsen

*

Når dette nummeret av Fritt Palestina går i trykken feires 25-års jubileet for Berlinmurens
fall. Ingen amerikansk president vil gjenta Kennedys støtteerklæring til de bak Berlinmuren:
Ich bin ein Berliner.

,

Oversikt over lokallag
Gruppe

Oslo/Akershus
Nesodden
Buskerud
Telemark
Hedmark
Oppland
Drammen
Tønsberg
Larvik
Sandefjord
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Kvinnherad
Hordaland
Trøndelag
Rana og omegn
Narvik/Harstad
Bodø
Tromsø
Finnsnes
Sunnmøre
Romsdal
Voss
Telemark
Midt-Helgeland

Kontaktperson

Merete Samuelsen
Thomas Kvilhaug
Sverre Johnsrud
Aasta Kravik
Georg Morland
Øyvind Sagedal
Arne Birger Heli
Ole Marcus Mærøe
Erik Ness
Mette Clifton
Amina Bitar
Steinar R Berge
Ingebreth Forus
Egil Vaage
Marie Skeie
Daniel Krutå Enge
Wenche Flakstad
Jan Åge Riseth
Jorunn Anda Aronsen
Knut Borud
Tove Lie
Kjell Stephansen
Lars Oltedal
Marianne Skudal
Aasta Kravik

June Charlotte Bolgvåg

E-post

oslo@palestinakomiteen.no
thombjam9@yahoo.no
sjohnsru@online.no
aasta.kravik@gmail.com
hedmark@palestinakomiteen.no
oyvind.sagedal@kirkekontoret.no
heper@online.no
maeroe@online.no
eness@online.no
mettecli@online.no
palestinaaustagder@gmail.com
srberge@online.no
Ingebreth.forus@lyse.net
egil.vaage@knett.no
bergen@palestinakomiteen.no
trondheim@palestinakomiteen.no
wenche.flakstad@gmail.com
narvikriseth@gmail.com
jorunn.anda@hotmail.com
knut@borud.no
tovekullerud@gmail.com
kjell.stephansen@gmail.com
loltedal@online.no
marianne.70@hotmail.com
aasta.kravik@gmail.com
red_cloud_4u@hotmail.com

Telefon

99519710
94354404
90601189
41178405
41576790
95023848
90063115
90990932
90044145
41682994
41146706
48881433
98296728
93241857
94276651
48154693
41516677
99298203
91525882
41566418
90732149
97741035
90865484
41763657
41178405
90801762

Andre kontaktpersoner
Faglig Utvalg
Sol.arb. i Libanon
Sol.arb. Palestina
Palestinabutikken
Medlemsarkiv
Boikottutvalget
Fadderprosjekt
Kunstnerutvalget

Petter Thoresen
Elisabet Sausjord
Annicken Lundgård
Ola Bostadløkken

petter2resen@yahoo.no
esausjord@gmail.com
annicken@gmail.com
post@alquds.no

Rolv Rynning Hanssen

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

Camilla Kleiberg Jensen

camillakleiberg@gmail.com
grthun@online.no
palkom.kunst@gmail.com

Grete Thunold
Käthe Øien

97579177
90667062
90510670
22110026
99376726
47619626
90694868
90512105

Arbeidsutvalget Palestinakomiteen
Leiar

Kathrine Jensen

kathrine@palestinakomiteen.no

90743720

Nestleiar
Økonomiansv.

Jonas Skullerud Iversen
Helga Hvidsten

jonas_ivers@yahoo.no
helghvid@outlook.com

95824491
95775943

Org.sekretær

Berit Aaker

berit.aaker@palestinakomiteen.no

95969874

Styremedlem
Styremedlem

Eldbjørg Holte
Ada Castracane

eldbjorgholte@gmail.com
ada@palestinakomiteen.no

48212214
90647021

Styremedlem
Styremedlem

Sverre Johnsrud

sjohnsru@online.no

Andrea Tveeikrem Strømskag andrea.stromskag@gmail.com

90601189
95210910

Styremedlem
Styremedlem

Øyvind Sagedal
Kaspar Tjeldflaat Steudel

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no
kaspar507@hotmail.com

95023848
48204573

Styremedlem

Arne Birger Heli

heper@online.no

90063116

gada22@hotmail.com
oslo@palestinakomiteen.no

97790124
99519710

Fylkesrepresentanter
Oslo
Vara 1

Gada Azam
Merete Samuelsen

Vara 2

Audun Os Eskeland

audunos@gmail.com

41409568

Buskerud
Vara

Karoline Stensdal
Karl Petter Endrerud

karolinestensdal@hotmail.com
karl-petter.endrerud@bfk.no

97681926
46909160

Hedmark
Vara

Georg Morland
Kristian Dragsten

hedmark@palestinakomiteen.no
kdragst197@gmail.com

41576790
91140541

Oppland
Vara

Liv Sørlien
Bjarne Nilsson

liv.sorlien@bbnett.no
bjarne.nilsson@elsikkerhetnorge.no

90665349
95981617

Vestfold

Grete Thunold

grthun@online.no

90694868

Vara
Telemark

Ole Marcus Mærøe
Gerd von der Lippe

maeroe@online.no
gerd.v.d.lippe@hit.no

90990932
48036842

Vara
Aust-Agder

Sigbjørn Hjelmebrekke
Hiba Echkantena

hjelmbrekke@gmail.com
hiba1982@gmail.com

95068557
90927176

Mohammed Chkontana
Aslak T Fjermedal
Karen Grimsmo

afjarm@gmail.com
karengrimsmo@hotmail.com

91626126
94895535

Vara
Vest-Agder
Vara

Mohammed.Ali.Chkontana@arendal.vgs.no 90552652

Rogaland
Vara

Ingebreth Forus
Louise Kristiansen Steinsvik

Ingebreth.forus@lyse.net
louisesteinsvik@hotmail.com

98296728
99477387

Hordaland/S&F
Vara

Lisa Engervik
Marie Skeie

lisa.engervik@gmail.com
bergen@palestinakomiteen.no

41500772
94276651

Møre og Romsdal Kjell Stephansen

kjell.stephansen@gmail.com

97741035

Vara
Trøndelag

Guttorm Eldøen
Tom Dahle

matsern@online.no
nuffen@nuffen.com

92630106
97503748

Anna Mørseth
Vilde Aarehtun

anna-mo@online.no
vilde.aarethun@gmail.com

41559288

Vara 1
Vara 2
Nordland 1

Jorunn Anda Aronsen

jorunn.anda@hotmail.com

91525882

Nordland 2
Vara

Wenche Flakstad
Svein Olsen

wenche.flakstad@gmail.com
skola3004@hotmail.no

41516677

Troms
Vara

Knut Borud
Randi Sørensen

knut@borud.no
postmaster@randias.net

41566418
93495798

Har du et budskap?
Ønsker du å nå 5.000 lesere?
Da kan medlemsbladet Fritt Palestina være noe
for deg.
Vi i redaksjonen får stadig inn stoff som vi
innarbeider i bladet. Noen ganger bestiller vi
stoff fra bestemte bidragsytere og noen ganger
kommer det uoppfordret.

Husk å sende med høyoppløselig bilde av deg
selv eller aktiviteten. Gjerne begge deler. Bilder sendes separat.

For å få medlemsbladet ennå bedre ber vi om
ditt bidrag.

Teksten må skrives i uformatert word eller som
en enkel tekstfil (txt) som er det beste. Ingen
understrekning, bold, innrykk eller lignende.
Avsnitt markeres med linjeskift.

Har du noen synspunkter på Palestinakomiteens politikk?
Har du skrevet leserbrev til lokalavisen
din som ennå flere bør få lese?
Har du holdt en politisk innledning i en
forening du er medlem av?
Har du holdt appell på et arrangement?
Har du lyst til å fortelle om aktiviteter
som lokallaget ditt eller vennekretsen din
driver med?

For å lette oppsettet av bladet er det fint om du
holder deg innenfor følgende rammer.
½ side
900 tegn
1 side
2.000 tegn
2 sider
4.200 tegn
3 sider
5.400 tegn
4 sider
7.500 tegn
5 sider
9.700 tegn

•
•
•
•
•

Uansett. Send det til oss.
Bruk følgene adresse:
medlemsblad@palestinakomiteen.no

Redaksjonen forbeholder seg retten til å legge
til tittel og mellomtitler samt det vi anser som
egnede illustrasjoner og bilder.
Endring av tekst og avkortinger av tekst tar redaksjonen i samarbeid med den enkelte bidragsyter.
Frist for stoff til bladet;
Nr. 1
5. januar
Nr. 2
5. april
Nr. 3
5. juli
Nr. 4
20. oktober
Alle datoer klokken 15:00
Redaksjonssekretær
Sverre Johnsrud
sjohnsru@online.no

-

Skift til AvtaleGiro!
Palestinakomiteen foretrekker å få betalinger både til innsamlinger og medlemskontingent via avtalegiro og ber deg om å ta i bruk ordningen. Fyll ut skjemaet under og send oss!

Fadderordningen

Palestinasolidaritet

Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Assomound som er en ikke-religiøs og partipolitisk uavhengig palestinsk/libanesisk NGO. Organisasjonen
har et bredspektertilbud til barn og ungdom i en rekke
flyktningeleire i Libanon. Vårt samarbeid er en såkalt
representativ fadderordningen, hvor midlene går til
tiltak som når mange barn i to leire. Administrative
utgifter som gebyrer, revisjon og medlemsblad til bidragsytere dekkes av innsamlingen.

Palestinakomiteen har i alle år samarbeidet med organisasjoner i Libanon og Palestina om først å sende
helse-, og kriseteam, så solidaritetsarbeidere. Vi supplerer dette med flere studieturer. Alt har som hovedmål å styrke solidaritetsarbeidet her hjemme, i
tråd med palestinernes ønsker. Vi bruker også midler
fra denne innsamlingen til viktige arrangementer i
Norge. Administrative utgifter dekkes av Palestinakomiteens driftsmidler, hele innsamlingen går til
konkret solidaritetsarbeid ute og hjemme
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