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LEDER
Vi skriver 2015 og ønsker alle
et godt nytt solidarisk år.
Fjoråret var selveste ”FNs år for solidaritet med det palestinske folk”. Året ble
avsluttet med at nettopp FNs Sikkerhetsråd
stemte ned et forslag fremmet av Jordan på
vegne av palestinerne om anerkjennelse av
en palestinsk stat, en fredsavtale med Israel
innen ett år og en slutt på Israels
okkupasjon av Palestina innen utgangen
av 2017. 8 stater stemte for, 2 mot og 5 var
avholdne. Resolusjonen trengte 9 stemmer
for å bli vedtatt.
Russland, Kina, Frankrike, Jordan, Chad,
Luxemburg, Argentina og Chile stemte
for, USA og Australia stemte mot, mens
Storbritannia, Rwanda, Nigeria, Litauen og
Sør-Korea stemte avholdene. Nigeria var
det landet som avgjorde i denne omgang da
de endret mening fra å ville støtte forslaget
til å stemme avholdende. På denne måten
slapp USA å legge ned veto mot forslaget.
Nå er ikke dette et videre overraskende
resultat. Vi kjenner utfallet av denne type
avstemming all den tid Israel nyter en
uhemmet støtte fra USA og storebrors
konsekvente bruk av veto mot enhver
resolusjon som ville bidratt til å
ansvarliggjøre Israel overfor sine naboer.
Selv om solidariteten og respekten
for internasjonal lov ikke råder
i maktens korridorer, så har det
norske folk i 2014 vist sitt solidariske
ansikt.
4
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Kathrine Jensen.
Leder i Palestinakomiteen i Norge

$YLVHQ1RUGO\VNnUHWIRUWUHGMHJDQJ  
Mads Gilbert til Årets Nordlending, og
brukte julaftens lederplass på å omtale det
som ”en seier for solidariteten”.
'HQQHVROLGDULWHWHQ¿NNRJVnL9*HQ
overveldende påskjønnelse da Gilbert ble
kåret til Årets Navn for 2014. VGs lesere
har satt pris på klar tale og det er tydelig
Gilberts sterke vitnesbyrd om krigens
brutale realitet har berørt noen og enhver.
Sommerens israelske angrep på Gazastripen medførte en bølge av demonstrasjoner
i hele landet. Svært mange hadde behov for
å heve sine stemmer og vise motstand mot
undertrykking og maktmisbruk.
Vi kunne med glede se et stort engasjement
langt utover egne rekker, og opplevde
sommerens demonstrasjoner som et stort
spleiselag av brennende hjerter og sterke
meninger.
Vi ble kontaktet av cricketlag som ville
trykke ”Boikott Israel” på lagdraktene sine,
muslimske miljøer mobiliserte stort i sine
moskeer, i lokalmiljøene har mange stått
opp for palestinerne med alt fra seksåringer
med sterke appeller via kokker som boikotter Israel i restaurantene sine til 80-tallets
pophelter som synger til inntekt for at
knekte palestinere igjen skal reises på
sunneste ben.

Fagbevegelsen og solidaritetsbevegelsen
står fjellstøtt på de undertryktes side og
Kirken tar i større og større grad standpunkt til støtte for
palestinerne og deres rettmessige kamp for
frihet og rett til selvbestemmelse.
Mellomkirkelig Råd (MKR) ønsker sågar
anerkjennelse av Palestina og LO går inn
for det samme. Gerd Kristiansen signerte
tidlig i november et brev til Børge Brende
med krav om at Norge nå må anerkjenne en
palestinsk stat.
På et møte med UD i midten av november
¿NNYLVDPPHQPHG)HOOHVXWYDOJHWIRU
3DOHVWLQD0.5)DJIRUEXQGHWRJÀHUH
advokater fremsatt vårt krav om norsk
anerkjennelse av Palestina.
135 stater har så langt anerkjent
Palestina, så nå handler det om å
ikke bli blant de siste til å stemme
for anstendighet og rettferdighet.
Svaret vi får fra regjeringa er at Norge bare
vil støtte en palestinsk stat under forutsetning av at en fremforhandlet to-statsløsning
er på plass.

Dette er et vanvittig paradoks når det
er Israel som trenerer ethvert forsøk på
forhandlinger. Så lenge Palestina ikke får
rettigheter på linje med andre stater vil
tiden utelukkende jobbe for Israel.
Palestinerne står i mellomtiden i fare for å
bli fullstendig fordrevet fra sitt land. Etnisk
rensing kalles det.
Og dersom ikke verdenssamfunnet reagerer
YLOYLEH¿QQHRVVLGHQVLWXDVMRQHQDWYLKDU
stått på tribunen og bivånet et folkemord.
I sin tid støtte våre nåværende regjeringspartier både det sørafrikanske apartheidregimet, Francos fascistiske Spania og
Pinochets militærdiktatur i Chile, så rent
historisk er de konsekvente i sin støtte til
det israelske apartheidregimet.
9LVHUOLNHYHOPHGJOHGHDWÀHUHSROLWLVNH
partier på lokalt nivå tar opp spørsmålet
om anerkjennelse. Vi nevner gode krefter i
Sør-Trøndelag Senterparti som vil fremme
forslag og Oslo Arbeiderparti som allerede
har vedtatt anerkjennelse.
Det nytter altsså å presse politikere lokalt,
så snakk med folk i DIN kommune og peis
SnIRUHWIULWW3DOHVWLQD

La oss stanse palestinsk tap
av land. Eller for å sette halen
på grisen: La oss stanse
Israels tyveri av land.
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Vår store utfordring i 2015: Ikke la Israel og
MIFF styre mediebildet om Gaza
Av Torstein Dahle
torstein.dahle@hib.no

De store norske mediene med NRK i spissen
gir en bunnfalsk framstilling av hva som
skjer mellom Israel og palestinerne i Gaza.
Jo grundigere jeg går inn i sakens fakta, jo mer
sjokkert blir jeg. Dekningen er rett og slett
løgnaktig, og det er en stor oppgave for oss
Palestinavenner å engasjere oss mot medienes
usanne framstilling i et helt annet omfang og
med en helt annen tyngde enn vi har gjort hittil.
Det saken gjelder, er dette:
Norske medier melder lojalt om hver eneste
rakett eller granat fra Gaza inn i Israel (fra 26.
august fram til årsskiftet dreide det seg om tre,
NDQVNMH¿UHWLOIHOOHULQJHQDYGHPJMRUGHVNDGH
på mennesker eller materiell). Det er kjent at
+DPDVJLNNWLODUUHVWDVMRQHULÀHUHDYWLOIHOOHQH
Israels mer enn hundre angrep på Gaza, med til
dels store materielle og menneskelige skader,
meldes ikke. Det er noen meget få unntak:
To tilfeller der angrepene var Israels «svar» på
de ytterst få tilfellene av raketter fra Gaza.
Ett tilfelle 23. november der israelsk politi
drepte en mann på Gazastripen.
Og en NTB-melding 10. november som
representerer et enestående unntak når det gjelGHU*D]DV¿VNHUH(WDQJUHSIUDLVUDHOVNPDULQH
PRWWR¿VNHEnWHUGHUWR¿VNHUHEOHVnUHWRJ¿UH
savnet, og båtene ble ødelagt.
Israels påstand om at båtene var innblandet i
smugling fra Egypt, ble gjengitt. Meldingen sto
bl.a. i Aftenposten, men jeg kan ikke se at NRK
brakte den. For øvrig er det full taushet om
DQJUHSSn¿VNHUQH
I sannhetens navn må det sies at av de større,
riksdekkende mediene er det ett hederlig unntak:
Klassekampen, som gir en mer balansert
framstilling.
6
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Det sier seg selv at en mediedekning som
forteller om hvert eneste skudd fra den ene
parten, men som fortier hvert eneste skudd
fra den andre parten, er grunnleggende falsk.
At det er okkupantens angrep som forties, gjør
saken enda verre. Denne løgnaktige
framstillingen er nødvendig for å underbygge
påstanden om at Israel hele tiden forsvarer seg
mot angrep fra Gaza.
Fakta viser det motsatte:
Israel angriper Gaza hver eneste uke, både til
lands og til vanns. De stadige angrepene har
ingen militær betydning. Fiskerne i Gaza spiller
ingen militær rolle. Angrepene innebærer rett og
slett en omfattende og kontinuerlig
terrorisering av Gazas befolkning. Når de største
norske mediene med NRK i spissen
hemmeligholder dette, mister selvsagt folk i
Norge en viktig forutsetning for å kunne forstå
reaksjonene og oppfatningene til folk i Gaza.

Fisker og aktivist Zakaria Baker (i front) sier
Israels kriminelle handlinger i Gazas farvann er
rutine.
Foto: Joe Catron/Electronic Intifada

Typisk vinkling er denne «faktaframstillingen»
som avsluttet et NRK-oppslag 28. desember:
”8. juli startet Israel offensiven «Operation
Protective Edge» som svar på raketter fra
væpnede grupper på den Hamas-styrte
Gazastripen. Mer enn 2100 personer, for det
meste palestinere, døde i løpet av den 50 dager
ODQJHNRQÀLNWHQLI¡OJH)1,VUDHOVLHU
soldater og seks sivile døde. Flere land,
inkludert Israel og USA ser på Hamas som en
terroristorganisasjon på grunn av de mange
angrepene og at de nekter å ta avstand fra vold.
'HQVLVWH*D]DNRQÀLNWHQEOXVVHWRSSHWWHU
spenninger mellom Israel og militante
palestinere. Hamas avfyrte tusenvis av raketter
og bombekastere mot Israel i sommer. Israel
svarte med massive bombeangrep og en
bakkeinvasjon.”
Eller dette som er hentet fra en NTB-melding
20. desember, gjengitt i bl.a. Aftenposten:
´,VUDHOVNHÀ\ERPEHWPnOSn*D]DVWULSHQQDWWWLO
lørdag etter et palestinsk rakettangrep.
Ingen ble såret eller drept i angrepene, som
skjedde sør på Gazastripen, ifølge en talsmann
for helsemyndighetene i Gaza.
Det israelske forsvaret IDF bekrefter angrepene
og sier de var rettet mot Hamas.
- IDF vil ikke tillate noen forsøk på å sette sivile
israelske liv i fare. Terrororganisasjonen Hamas
er ansvarlige for dagens angrep mot Israel, sier
forsvarets talsmann Peter Lerner i en uttalelse.
De israelske luftangrepene kom som et svar på
HWSDOHVWLQVNUDNHWWDQJUHSIUD*D]DVWULSHQÀHUH
timer tidligere, skriver den israelske avisen
Haaretz.
Raketten traff en åker i Eshkol sør i Israel, nær
grensen til Gazastripen, og forårsaket verken
stor skade eller såret noen, ifølge israelsk politi.
Hamas har ikke tatt på seg ansvaret for rakettangrepet, som er det tredje siden partene ble enige
om en våpenhvile i august i år.
De israelske luftangrepene er de første siden den
50 dager lange militæroffensiven mot den palestinske enklaven i sommer, der 2.131 palestinere
ble drept. På israelsk side ble 66 soldater og
seks sivile drept, ifølge tall fra FN.”

Hele tiden er det Israel som svarer. Det er
palestinerne som er aggressive og som angriper.
Ja, Israel har utvist stor tålmodighet og ventet
helt til 20. desember med å slå tilbake. Dette var
da også et poeng da den hyggelige og dannede
israelske ambassadøren ble intervjuet i Dagsnytt
$WWHQGHVHPEHU*RGMXO
Vi som er opptatt av solidaritet med
palestinerne, må ta et oppgjør med oss selv
fordi vi ikke har reagert sterkere.
Vi har en tendens til å nikke tilfreds når det
kommer et innslag som gir en noenlunde
sannferdig framstilling av hvor ille folk har det i
Gaza, og hvilke grusomme konsekvenser Israels
bombekriger har fått. Men slike rapporter pirker
LYLUNHOLJKHWHQEDUHLRYHUÀDWHQ
De rokker ikke ved den dominerende
oppfatningen i Norge, som kan gjengis omtrent
slik:
De bombekrigene som Israel iverksetter for å
svare på raketter og andre angrep fra Gaza, går
langt utover grensen for det akseptable, og de
rammer sivile og hele samfunnet på en måte
som vi må protestere mot. Men Israel må selvsagt ha lov til å forsvare seg og sine innbyggere,
bare ikke på den måten.
Så kommer «Israel-vennene» og MIFF med sine
hatefull angrep på medienes «ensidige og skjeve
framstilling av Israel», mens det sies «altfor lite
kritisk om Hamas og om den israelske
sivilbefolkningens lidelser».
Og der står kampen om mediene, med oss
Palestinavenner i en forsvarsposisjon for at
mediene skal få si sannheten om Israels brutale
bombing i de bombekrigene som kommer med
stadig kortere mellomrom. Den kampen er ikke
uviktig. Men vi må gå løs på den grunnleggende
feilen i mediedekningen:

Det er ikke Israel som forsvarer seg.
Det er ikke Israel som svarer.
Mellom disse bombekrigene er det Israel
som hele tiden angriper.
Fritt Palestina 1 -2015
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Om det er lange perioder uten en eneste rakett
fra Gaza inn i Israel, spiller ingen rolle. Israel
KDUVWDGLJDQJUHSHW*D]DV¿VNHUHKYHUWHQHVWHnU
siden 1998, enten det er skutt raketter eller ikke,
LI¡OJHUDSSRUWHQ©8QGHU¿UHªVRP
Flyktninghjelpens avdeling IDMC utga i februar
2014. Den forteller om 522 slike angrep fram til
QRYHPEHU'HVVXWHQHUGHWLNNH¿VNHUQH
som skyter opp raketter.
Det er svært viktig at søkelyset settes på
,VUDHOVDQJUHSSn¿VNHUQH.
Der er det nemlig spesielt opplagt og enkelt
å dokumentere at Israels angrep ikke dreier
seg om svar eller forsvar, men om ren
terrorisering.
2JVLGHQ,VUDHOLNNHKDUpQSROLWLNNIRU¿VNHUQH
og en annen politikk for resten av Gazas
befolkning, blir dette et lærestykke for å forstå
hva Israels politikk overfor Gaza egentlig dreier
seg om:

Å ødelegge muligheten til
næringsutvikling og bygging av
samfunnet.
Angripe levebrød og infrastruktur.
Danser de ikke etter Israels pipe, skal de få svi.
Og den dansen innebærer å underordne seg,
sikre at ingen på noen måte skal få mulighet til
å utfordre Israels dominans, sikre at Israel og
israelske interesser kan få utnytte
gassforekomster og andre naturressurser.
Jeg minner om noen få fakta:
Gazas kystlinje er på bare 42 kilometer. Den er
ekstremt oversiktlig, bare rett sandstrand uten
øyer.
Den er verdens letteste kyststripe å holde full
kontroll over, i særdeleshet for en av verdens
mektigste og mest avanserte militærmakter. De
som måtte ha lyst til å satse på smugling pr. båt
inn i Gaza, er nær 100 prosent sikre på å bli tatt.
Derfor var det tunneler, ikke båt, som var hovedmetoden for smugling. Så er det også viktig
nKXVNHDW¿VNHEnWHQHRJXWVW\UHWHUGHWVRP
¿VNHUQHOHYHUDY'HWHUHQNDWDVWURIH±LPDQJH
tilfeller ruin - om det blir tatt.
8
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-HJNMHQQHUÀHUHVRPKDUVDPDUEHLGHWWHWWPHG
¿VNHUQHRJVRPNDQIRUWHOOHDWGHHUOLYUHGGH
for å utfordre Israels selvbestaltede
©¿VNHULJUHQVHªVRPGHVLVWHnUHQHKDUYDULHUW
mellom 5,5 og 11 kilometer fra stranden. De er
livredde for å miste båtene sine.
,VUDHOVPDQJHnULJHRJVWDGLJHDQJUHSSn¿VNHUQH
KDU¡GHODJW¿VNHULQ ULQJHQVOLNDWGHÀHVWHKDU
PnWWHWJLVHJ'HÀHVWH¿VNHUIDPLOLHQHOHYHUQn
i fattigdom, og 90 prosent av dem er avhengige
av støtte.
Å framstille dem som stridslystne typer som
elsker å utfordre Israels urimelige bestemmelser
og som stadig smugler våpen og annet gods, er
åpenbart uten dekning i virkelighetens verden.
Når Israel stadig bruker slike forklaringer, er det
rett og slett løgn.
Minst 55 israelske angrep på palestinere i
Gaza siden våpenhvileavtalen ble inngått
26.august 2014 .
FN-organisasjonen OCHA forteller i sine
ukentlige rapporter om 55 angrep fra israelsk
PDULQHPRW*D]DV¿VNHUHIUDDXJXVWWLO
desember 2014, men dekningen er ikke
fullstendig. De månedlige rapportene fra PCHR
– ’Palestinian Centre for Human Rights’ om
DQJUHSSn¿VNHUQHLPnQHGHQHVHSWHPEHURNtober og november viser 56 angrep med skarpe
skudd hvorav sju var angrep med granater (som
har sprengladning).
6MX¿VNHUHEOHWLOGHOVDOYRUOLJVNDGHWEOHWDWW
WLOIDQJH¿UHEOHIHQJVOHW6HNV¿VNHEnWHUEOH
NRQ¿VNHUW LWLOOHJJNRPPHUIHPEnWHUVRPEOH
NRQ¿VNHUWGHVHPEHU 
Gå inn på NRKs nettside nrk.no og se på
nyhetsoppdateringene oppe til høyre
(Nyheter-BETA), som dekker mye mer enn de
som slås opp med tekst og bilde.
I månedene september-desember er det ca 200
oppslag under stikkordet
©'HQLVUDHOVNSDOHVWLQVNHNRQÀLNWHQª,NNHHWW
HQHVWHRPWDOHUDQJUHSSn¿VNHUQH'HWHURJVn
nær total taushet om angrepene over land, med
de ytterst få unntakene som jeg nevnte
innledningsvis.

Se også litt på hva slags karakter disse
oppslagene på NRKs Nyheter-BETA har.
Det er total dominans av aggresjon og angrep
fra palestinere, mens israelere med meget få
unntak svarer med ulike tiltak.
Okkupantens tiltak gjøres mer rimelige og
forståelige, siden de er svar på aggresjon. Og
okkupantens stadige angrep på Gaza er altså
gjennomgående ikke nevnt, så de forstyrrer
ikke bildet.
Det har hatt sin virkning at Sidsel Wold og Odd
.DUVWHQ7YHLW¿NNVn¡UHQHÀDJUHWLDXJXVW
Israels ambassadør er mye hyggeligere nå.
1nHUGHWW\YHQVRPURSHU©6WRSSW\YHQªVRP
får sette sitt preg på bildet.
Min kritikk retter seg likevel ikke mot de
utenrikskorrespondentene som har tatt over, men
mot dem som styrer nettopp dette daglige bildet
av de løpende begivenhetene.
Det er okkupanten som har de mektige
forbindelsene. Det er ikke akseptabelt at det skal
prege dekningen. Noe uttrykk for en
journalistisk vurdering er det i hvert fall ikke.
To eksempler på hva som forties:
Lørdag 6. desember åpnet israelsk marine ild
PRWIHP¿VNHEnWHUPHG¿VNHUHVRPVHLOWH
mindre enn tre nautiske mil ut fra stranden, nær
Beit Lahia. De israelske fartøyene omringet
¿VNHEnWHQHWYDQJ¿VNHUQHWLOnNOHDYVHJRJ
svømme mot marinefartøyene, der de ble
DUUHVWHUW%nWHURJ¿VNHJDUQEOHNRQ¿VNHUWQRH
VRPHUNDWDVWURIDOWIRU¿VNHUQHIRUGLGHWHUGHW
de skal leve av.

Lørdag 3. januar åpnet et israelsk krigsskip ild
PRWHQOLWHQSDOHVWLQVN¿VNHEnWXWHQIRUN\VWHQ
av Rafah på den sørlige delen av Gazastripen.
Bl.a. ble det skutt en granat, dvs. et prosjektil
som inneholder sprengstoff og som eksploderer
QnUGHWWUHIIHU(Q¿VNHUEOHNULWLVNVNDGHW
Etter hva jeg kan se, har ingen norske medier
meldt om disse israelske angrepene.

Dette var en av de episodene som ble nokså
detaljert omtalt i
FN-organisasjonen OCHAs ukentlige rapport,
foruten en rekke andre meldinger i palestinske
nyhetsmedier.
Jeg kan ikke se at dette angrepet er omtalt av
noen norske medier.
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Dikt

1.
under sinte sjal, og blytunge hjelmer
mellom jern, betong og sand
mens barna leker, og barna står vakt
lengter de
2.
YLVVWHGXGHWÀQQHVPHQQ
så harde som stein, så sinte som rullende
torden,
tålmodige som ørkenen selv
myke som skyer,
og triste som barn vendt bort
som danser og ler og savner seg selv
YLVVWHGXGHWÀQQHVODQG
som lager dem

Lasse Kavli
lasseyoga@hotmail.com

10
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Energi for Gaza
Av Jan P. Hammervold
janphamm@online.no

Etter krigshandlingene i sommer/høst kunne
Charlie Andreasson rapportere at befolkningen
manglet de mest grunnleggende forsyninger
til livsopphold. Vann- og kloakksystemene var
bombet tilbake til steinalderen, elektrisk kraft
nesten fraværende. Opptil 18 timer hvert døgn
kunne de være uten elektrisk strøm, noe som
setter alle deler av samfunnslivet ut av funksjon,
i tillegg til problemene for privathusholdning.
På skolene var det nesten umulig å undervise i
enkelte fag der en er avhengig av tekniske hjelpemidler, lys og varme kunne være fraværende i
timesvis. Nivået på all undervisning under slike
forhold ble satt kraftig tilbake.
Hva kunne vi gjøre?
Jeg undersøkte først mulighetene for å kunne
levere solcelleanlegg til en skole som et
prøveprosjekt, men måtte skrinlegge dette da det
ble altfor omfattende og kostbart. Monteringen
var også en spesialjobb som ikke ville være
gjennomførbar under dagens situasjon i Gaza.
Da sto jeg igjen med aggregat.
Charlie kontaktet en større barneskole i Gaza
by med rundt tusen elever, for å undersøke hvor
store kraftmengder de kunne trenge, og endte
opp med et ønsket behov på 40 KVA.
Etter en runde på nett, og kontakt med en
maskiningeniør med mange års erfaring med
aggregater/pumper fra Afrika, kom vi fram til et
Unipower Visa P 41-K, med Perkins motor og
Stamford generator. Dette var usedvanlig driftssikkert, enkelt å drifte og vedlikeholde, og deler
var tilgjengelig stort sett over hele verden. Gjennom den norske importøren Universal Diesel AS
¿NNYLHQJRGSULVOHYHUWL1RUJHRJYHGGHUHV
hjelp kom vi også i kontakt med produsenten
Visa i Italia som kunne levere i italiensk havn.

Finansiering gjenstår, men etter noen
uforpliktende forespørsler til norske
kraftprodusenter tror jeg det skal være mulig å
få en kraftprodusent med på laget.
Vi kan lage en aksjon:
"Energi for Gaza”, noe som kan gi
kraftprodusenten positiv omtale i sitt
nedslagsfelt. Muligens kan vi ende opp med et
spleiselag, vi snakker om en kostnad på nesten
nittitusen norske kroner.
Da gjenstår frakten fram til Gaza, et aggregat
på 1,2 tonn og lxbxh på 2,3x1x1,8 m krever en
del plass.
Men der har vi også løsningen klar:
På et møte i Freedom Flotilla Coalition i
Athen 6 .og 7.desember ble vi enige om å sette
opp en ny konvoi:
”Freedom Flotilla III, «Open Gaza Port»
som skal seile i første halvår 2015. Så langt ser
det ut til at tre skip er klare, men det arbeides for
nVHWWHRSSÀHUH6KLSWR*D]D6ZHGHQYLONM¡SH
et nytt skip, der vi i STGN blir medeiere. Det er
en stor mulighet for at skipet blir kjøpt i Norge,
undersøkelser i markedet er i godt gjenge. Da
blir aggregatet tatt om bord her, kanskje kan vi
¿QDQVLHUHÀHUH"
Tanken er da at dette nordiske skipet skal kunne
kopiere turen «Estelle» hadde nedover hele
Europa og Middelhavet rundt, fram mot Gaza.
Det vil være arrangementer, konserter og
møter i alle havner der fokuset skal rettes
VSHVLHOWPRW¿VNHUQHVYDQVNHOLJHVLWXDVMRQRJ
blokaden av Gazas havn.
0HQKYDRPYLEOLUERUGHWDY,')QRNHQJDQJ"
For aggregatets del vil vi ha internasjonale
lastedokumenter der en navngitt skole i Gaza er
mottaker og en norsk kraftprodusent er
leverandør. Israelske myndigheter har så langt
ignorert internasjonal lov, og gjentatte ganger
stjålet skip og last, men denne gangen vil
frakten av aggregatet utgjøre en ny dimensjon.
Tidligere har ikke fraktdokumenter fulgt lasten.
Det er grunn til å tro at i tilfelle bording, vil
både leverandør og mottaker kunne lage
betydelig bråk i hver sin ende av fraktlinjen,
Israel vil få et forklaringsproblem.
Regelrett sjørøveri av et frakteskip med
handelsvarer må få konsekvenser.
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Boikott Israel
Av Brit Lien
balfsdot@bbnett.no

Israels vedvarende krig mot et utslitt folk.
Effekten av Mads Gilberts konkrete og
menneskelige informasjon om hva israelske
militære og regjering utfører i Gaza og på
9HVWEUHGGHQJLUIRUGHÀHVWHHWELOGHDYHW,VUDHO
som en rasistisk, voldelig apartheidstat som er
verre enn det Sør Afrika var.
Kunnskapen om daglig sjikanering/trakassering
i alle sjekkpunktene, rivning av hus og hjem,
okkupasjon siden 1948, tyveri av palestinsk
land, drap på palestinere utenom de såkalte
krigene på Gaza er særdeles viktig.
Palestinerne er blitt fratatt landet sitt, barna,
fedre og mødre i generasjoner.
Angrepene som sionistene startet før 1900 med
terror for å overta landet hvor palestinere bodde
pågår fortsatt uten opphold.

Israel er aggressoren og da er
ansvaret for voldsbruken plassert.
Palestinerne har en selvfølgelig rett til motstand,
inkludert væpnet kamp mot undertrykkelse,
kolonisering og okkupasjon. Denne retten til
motstand er fastslått i FNs generalforsamlings
resolusjon 3246 av 29.november 1974.
Hamas er en del av den palestinske motstandskampen som “gutta på skauen” var det i
Norge.
Valgte palestinske regjeringer blir boikottet
av omverden, folkevalgte representanter blir
arrestert. Palestinske inntekter holdes tilbake av
Israel.

12
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Dette er vilkårlig maktbruk som kjennetegner
det terrorregime som Israel er blitt.
Krigene på Gaza er framprovosert av Israel
selv etter kontinuerlige overgrep, drap, rasering
av hjem, okkupasjon og krenkende opptreden
overfor palestinere.
Når en palestiner etter vilkårlig arrestasjon
og krenkelser kjører bilen inn på fortauet og
dreper en israeler, rives familiens hjem etterpå.
Dersom en nordmann har et uhell med bilen og
et menneske skades rives huset til familien som
hevn fra myndighetene dersom vi hadde samme
rettstilstanden som i Israel.
Det som forundrer meg er at de som forsvarer
Israel, ser ut til å være rammet av en felles
PHQQHVNH¿HQGWOLJRSSIDWQLQJKYDJMHOGHUSDOHVtinerne. De er også ute av stand til å tilegne seg
faktisk kunnskap.
Norge var okkupert i 1940-45.
Tyskerne mente de var i sin fulle rett til å
okkupere Norge, drepe nordmenn, brenne hus
og hjem og henrette vilkårlig motstandsfolk og
GHUHVOLNHVLQQHWH'HWWHPnSDOHVWLQHUQH¿QQH
seg i, ikke i fem år, men for all framtid.

Boikott er en sivilisert og fredelig
måte å gi beskjed til staten Israel og
aksjonene er i gang.
Avisinnlegg sendt Hamar Arbeiderblad,
Østlendingen, Glomdalen og Lokal-avisa.

Knus en SodaStream!
Av Runa Torp Vivé
runatvive@yahoo.no
Palestinakomiteen i Oslo

Kullsyremaskinen SodaStream blir mer og mer
populær og salget av maskinen når stadig nye
høyder.
Problemet er at fabrikkene der det
israelske selskapet SodaStream produserer
EREOHURJEUXVPDVNLQHUEH¿QQHUVHJSn
okkupert palestinsk jord; i Mishor Adumim
Industrial Zone på Vestbredden.
Produksjonen av SodaStream bidrar til israelsk
økonomisk vekst på okkuperte områder og
undergraver palestinsk sosial og økonomisk
selvstendighet. I tillegg har produksjonen fordrevet beduiner ut av området sitt. Israel bryter
loven ved å produsere på okkupert jord.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, sammen
med Fagforbundet Ungdom, Rød Ungdom,
Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for
Palestina, Changemaker, Palestinaleir og mange
ÀHUHVWnUIRUNDPSDQMHQVRPRSSIRUGUHUWLOHQ
storstilt forbrukerboikott av SodaStream,
La Boblene Briste.
29. oktober kunne Haaretz melde om at SodaStream vil trekke fabrikkene sine ut av
okkupert område. Det er gode nyheter og det
viser at det nytter med internasjonalt press.
Likevel er det viktig å holde presset oppe og
fortsett kampanje helt til de faktisk er ute av
Mishor Adumin.
6. desember 2014 hadde Palestinakomiteen et
stunt i Oslo, midt i julehandelen, der ble
forbigående oppfordret til å knuse en
SodaStream med slegge.
Robert Wood, Edmund Walton og Nikolaos
Tavridis-Hansen holdt appeller.

Følg kampanjen på Facebook:

La boblene briste
-boikott SodaStream

Foto: Runa Torp Vivé
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Trondheim sammen for Palestina
Av Thomas Lie-Gjeseth
thomaslgj@gmail.com
Palestinakomiteen i Trøndelag

29. november er den internasjonale dagen for
solidaritet med det palestinske folket. Det var
nemlig den 29. november 1947 at FNs
Generalforsamling vedtok resolusjonen om
delingen av Palestina, som for israelerne endte i
en stat og for palestinerne i en katastrofe.

Vi valgte denne gangen å samarbeide med
de religiøse samfunnene for å videreutvikle
samarbeidet med disse miljøene, og for å vise at
arbeidet for palestinerne og mot okkupasjonen
er noe som kan forene folk uavhengig av tro
eller livssyn.

I Trondheim markerte vi denne dagen med et
fakkeltog kalt «Sammen for Palestina», i solidaritet med det palestinske folk.

”Arbeidet for palestinerne og mot
okkupasjonen er noe som kan forene
folk uavhengig av tro eller livssyn.”

Fakkeltoget startet ved Nidarosdomens vestfront, hvor prest Beate Iren Lerdahl ved DomNLUNDKROGWHQÀRWWDSSHOO3UHVWHQIRUWDOWHDWKXQ
samme uke hadde vært på en reise til Vestbredden og var sterkt berørt av det hun bevitnet.
Hun beskrev det som et dehumanisert samfunn.
Daglig undertrykking i militære
checkpoints med lange køer, tap av jobber,
redsel, og arrestasjoner av både voksne og barn.

Siden den skjebnesvangre FN-resolusjonen 29.
november 1947, den påfølgende krigføringen og
opprettelsen av staten Israel, har sammenstøtene
vært mange og blodige. Og man er fremdeles
langt unna en varig løsning og et fritt Palestina.
Selv om palestinernes rettigheter er forankret
i folkeretten, hjelper det lite så lenge Israel er
beskyttet av den sterkes rett. Om politikerne
våre skal føle seg forpliktet til å foreta seg noe
ovenfor Israel, må det nok komme som følge
av folkelig press, noe vi forsøkte å bidra til med
denne markeringen.

Parolene for dagen var «Stans okkupasjonen» og «Folkeretten gjelder også Israel»,
samt et banner med påskriften
«Leve Palestina».
Med et godt oppmøte denne lørdagen på ca
150, gikk toget mot handelsgata Nordre via Vår
Frues Kirke hvor NRK hadde direktesending
PHGVDOPHVDQJ0HGOLWWÀDNV¿NNIDNNHOWRJHW
KHUGHNQLQJDY15.V¿VNHVWDQJNDPHUDVRP
VWRRJ¿OPHWXWHQIRUNLUNDVOLNDWWRJHWKDYQHW
på riksdekkende TV i samme slengen (det kan
ses på NRK nett-tv under salme 461).
Videre gikk toget langs julelysdekorerte gater
fram mot moskéen i Kjøpmannsgata. Der var
det imamen sin tur til å holde appell, om palestinernes situasjon med spesielt fokus på den
spente situasjonen i Jerusalem.
14
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Fakkeltoget ble arrangert av Palestinakomiteen,
men hadde i tillegg brei støtte fra en rekke
lokale organisasjoner og partier. Disse var:
Prestene og menighetsrådet ved Nidaros
domkirke og Vår Frue menighet, Det Muslimske
Samfunnet i Trondheim (MSIT), Solidaritetsungdommen, Norsk Folkehjelp, Fagforbundet
Sør-Trøndelag, Fagforbundet Trondheim,
Fellesorganisasjonen, Amnesty, FN-sambandet,
Arbeidernes Ungdomsfylking, Norges
Kommunistiske Parti, Ungkommunistene,
Landsorganisasjonen (LO), Rød Ungdom, Rødt,
Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Ungdom,
Miljøpartiet de Grønne, Palestinsk-norsk
forening Kefak.

Alle foto: Mads Nordtvedt
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Jerusalem – o’ Jerusalem
Av Arne Birger Heli
heper@online.no
Leder Palestinakomiteen i Drammen

Når jeg skal til Palestina må jeg alltid legge inn
tid til å gå rundt i gamlebyen i Jerusalem. Denne
byen som får selv gudsfornektere til å kjenne det
gudommelige, der tre verdensreligioner møtes,
byen som er utslettet av både branner, naturkrefter og mennesker, byen som har sett så mye
grusomheter og som en allikevel må elske. Med
sine eldgamle gater, den mektige klagemuren,
og over det hele troner Haram al Sharif med
klippedomen med en kuppel av gull som får selv
solen til å blekne.
Da jeg er der i høst og svinger inn
Damaskusporten er det som vanlig. Hundrevis
av småsjapper, tusenvis av turister, pilgrimsgrupper med kors og salmesang.
Men okkupasjonen er alltid nærværende. I det
PXVOLPVNHNYDUWHUHWVHUHQVWRUHLVUDHOVNHÀDJJ
på noen av bygningene og en møter stadig disse
gruppene av tungt bevæpnet politi og soldater.
Noen steder ser man netting spent over gata.
Da veit vi at i annen etasje her bor det jøder.

Okkupantens soldater preger gatene i Jerusalem.
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De hiver nemlig søppel ut av vinduene for å
plage palestinerne på gata under. Akkurat som i
Hebron. Akkurat like pøbelaktige.
Men jeg har en jobb å gjøre i Palestina og drar
til Ramallah. Fire dager seinere er jeg tilbake i
Jerusalem og skal ta min sedvanlige tur i
gamlebyen. I mellomtida har det skjedd noe.
Den spente situasjonen i etterkant av drapene i
sommer har eskalert. Det har vært sammenstøt
PHOORPSDOHVWLQHUHRJLVUDHOVNHVROGDWHUÀHUHHU
drept og skadet.
På den korte strekninga mellom Azzahra Hotel
hvor jeg pleier å bo og bort til gamlebyen er
mange butikker stengt, jeg får ikke tak i ei
pakke røyk en gang. En palestinsk venn har
fortalt at det nå stadig er sammenstøt i
gamlebyen. Palestinske ungdommer skyter med
fyrverkeri og soldater svarer med tåregass og
gummikuler. Innimellom hører jeg skudd.
Når jeg kommer gjennom Damaskusporten
denne gangen er det som om alt er
forvandlet.
Alle butikkene og småsjappene er stengt,
nedrullede gitter og lemmer overalt. Nesten
ingen turister. Men store grupper med politi og
soldater i fullt kamputstyr. Her og der ser jeg

smågjenger med palestinske ungdommer.
Lenger borte i gata er det en gruppe soldater.
Ti meter bortenfor står en stor gruppe palestinere. De roper noe til soldatene, noen av soldatene
gjør utfall mot palestinerne som trekker seg et
par meter bakover. Rett ved siden av meg står
et par-tre soldater. En av dem sier noe til de
andre som begynner å le og ser på palestinerne.
Antagelig var det en morsomhet på
palestinernes bekostning.
Jeg spør en som tydeligvis er journalist hva som
foregår. Han svarer, nokså oppbrakt, at
israelerne har stengt av hele Haram al-Sharif,
ingen kan komme på al-Aqsa-moskeen for å be
lenger. Det er første gangen på tiår.
Da jeg litt seinere kommer fram til det lille
smuget som muslimene bruker for å komme
fram til Haram al-Sharif er det fullt av soldater
der. I protest mot avstenginga har en gruppe
palestinere bønnemøte på gata. En forretter og
så legger de seg ned på knærne og ber. Rundt
står soldatene. Det ser ikke ut som om de bryr
seg. Jeg går videre.
Mange av de trange gatene har overbygning,
og ettersom alt er stengt er det også nesten helt
mørkt i smugene og knapt et menneske å se.
Til slutt kommer jeg til det jødiske kvarteret. Og

en annen verden.
Her går livet sin vante gang. Alle kafeene og
butikkene er åpne og det er mennesker over alt.
De sitter ved kafebordene og spiser og hygger
seg. Uanfektet av det som skjer bare noen meter
lenger nede i gata. Og ikke en soldat å se, knapt
en politimann. Det er unektelig et paradoks.
Hadde det ikke vært mer naturlig at det var her
det var fullt av soldater for å beskytte israelerne
PRWSDOHVWLQVNHWHUURULVWHU"(JHQWOLJKDUGHWMR
ingen hensikt å oppholde seg i det muslimske
NYDUWHUHWRJnVWHQJH+DUDPHO6KDULI"0HQ
israelske militære har ikke først og fremst som
oppgave å sørge for jødisk sikkerhet. Den er
uansett sjelden truet. Israelske militæres fremste
oppgave er okkupasjon.
Da må de være i Palestina og der palestinerne er.

Bønn i gaten.

Stille i Gamlebyen.

I skrivende stund ligger forslag fra
Netanyahu-administrasjonen på bordet om at
Israel skal være en «Jødisk stat». Det slår meg
at Israel, «det eneste demokratiet i Midt-Østen»,
begynner å ligne mer og mer på de politiske
og religiøse ekstremistene de er omgitt av i
nabolandene. Forskjellen er at menneskene i de
landene har prøvd å bli kvitt disse menneskene,
mens israelerne stemmer på dem.

Alle foto: Arne-Birger Heli
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Antisemittisme
Arne Birger Heli hadde i Fritt Palestina 2-2014
en artikkel om anti-semittisme. I forrige nummer
hadde Harald Haukaa Fjørtoft en kommentar
som ved feil hos oss ikke ble fullstendig
tekstmessig. Vi trykker derfor kommentaren
fra Harald Haukaa Fjørtoft på nytt i sin helhet.
Redaksjonen.

Av Harald Haukaa Fjørtoft
harald.haukaa@gmail.com

Arne Birger Heli har i siste «Fritt Palestina» ein
artikkel om anti-semittisme. I artikkelen meiner
eg han brukar omgrepet slik det har vore brukt
av zionistane (som «nyord») og av dei tyske
nazistane.
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
HUÀHLUHGH¿QLVMRQDUSnNYHQVRPNDQNDOODVW
jøde, spesielt blant tilhengarane av den jødiske
religionen og zionistane som har ulike
GH¿QLVMRQDU
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
VLWWJUXQQODJRJXWYLNOLQJNDQGH¿QQHL1LOV$
Butenschøn si bok «Drømmen om Israel».
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I leksikonet Wikipedia står det at
©6HPLWWHUHUHQIHOOHVEHWHJQHOVHSnÀHUH
folkegrupper som fra omkring år 3000 før
Kristus har dominert Midtøsten. Betegnelsen
brukes først og fremst om folk som taler, eller
har talt, semittisk språk. Semittene har imidOHUWLGÀHUHIHOOHVNXOWXUWUHNN%nGHM¡GHGRP
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.»
0DQJHDYGHLLQQÀ\WWD]LRQLVWLVNHNRORQLVWDQHL
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 påstår at
dei som stør palestinarane sin motstands- og
frigjeringskamp, er anti-semittar.
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.

Voice of Israel

I. I tilfelle du vil grave en tunell
I tilfelle du vil grave en tunell
når du blir voksen
dreper vi deg nå
i selvforsvar.
II. Det eneste demokratiet i Midt-Østen
Det eneste demokratiet i Midt-Østen
er vårt – er Israel.
Vi avgjør alle våre beslutninger hva angår
fordrivelser, okkupasjoner, invasjoner
etter demokratiske prinsipper
i våre folkevalgte organer.
Gud er vår overhøyhet.
Bibelen er vårt skjøte.
Alt er bestemt.

Anniken Dulin
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Man kan få et godt bilde av boka ved å lese på
Internett-anmeldelser i Vårt Land og Dagen
(Vebjørn Selbekk anbefaler boka), eller Dag
Hoels egen kronikk om temaet kristensionisme
i Dagbladet.

Ekstremisme.

Gøran Gunner, «Teol dr, högskolelektor i
religionshistoria, docent i missionsvetenskap»
ved Stockholm Teologiske Høgskole skriver i
et interessant notat, som ligger på internett, om
«kristen sionistisk lobbying för staten Israel».

Israel er en ekstremistisk stat.
Han beskriver en rekke av de kristensionistiske
grupperingene - blant annet
«European Coalition for Israel» som fra Brüssel
driver lobbyvirksomhet mot EU.
I forhold til denne koalisjonen mener
teologen Gunner (2004) at statsminister Sharon
og president Bush fremstår som moderate i
Israel/Palestinaspørsmålet.
Koalisjonens leder, Tomas Sandell, besøkte
nylig «Israels Venner på Stortinget» med leder
Hans Fredrik Grøvan og nestleder Per Sandberg.
Reisen til Sandell ble sponset av kristensionist
og eiendomsinvestor Eirik Daniel Hansen som
eier Morgenstjernen AS - som blant annet er
LQQHLGHWQ\H)LODGHO¿DE\JJHWL.ULVWLDQVDQG
+DQVHQ¿NNL©KHGHUVSULVHQªWLO1RUVN
Israelsk Handelskammer for sitt arbeid og økonomisk sponsing av proisraelske
arrangementer - som for eksempel olje- og
gasskonferansen i Kristiansand i september i
2014 med UiA, Node-bedrifter og deres mulige
israelske samarbeidspartnere.

Les gjerne mer på
http://www.fvn.no/mening/Kristensionister-pa-Sorlandet-Hvem-er-de-2724789.html

Israel er basert på kolonialisme, rasisme og etnisk
rensing.
De holder oppe en okkupasjon,
foretar gjentatte brudd på
folkeretten og de krenker
menneskeverdet og
menneskerettighetene.

Det er derfor vi skal vise
solidaritet med palestinerne.
I solidaritet mot ekstremisme.
For et Fritt Palestina betyr
frihet fra all
undertrykkelse,
med full respekt for
menneskeverdet
og
menneskerettighetene.

Sverre Johnsrud
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Norsk imperialisme og Palestina
Av Harald Haukaa Fjørtoft
harald.haukaa@gmail.com

Noreg er ein betydeleg imperialistmakt med stor
kapitaleksport – investeringar over heile kloden,
tilbakeføring av overskotet, bruk av militære
middel til å sikre dei økonomiske interessene og
som marknad for andre imperialistmakter.
Først noko om boikottrørsla med vekt på
6RGD6WUHDPVRPELGUHJWLO¿QDQVLHULQJDY
koloniseringa av Palestina. Elkjøp har stått for
ei aggressiv marknadsføring av SodaStream,
QRNRVRPJMRUGHPHJQ\¿NHQSnNYDVRPYDU
bakgrunnen for dette. Frå søk etter kven som eig
(ONM¡SIDQQHJXWÀHLUHWLQJ(ONM¡SHLJ/HIGDO
som og forhandlar SodaStream. Men det mest
interessante er kven som eig Elkjøp og styret i
selskapet.
Eigar er det engelske selskapet Dixons Retail
plc. Finansdirektør for Dixons-gruppa i England
er Humphrey Singer. Den same Humphrey
Stewart Morgan Singer er leiar av styret for
Elkjøp.
Gjennom den internasjonale boikottrørsla (BDS)
RJNRQWDNWDUL3DOHVWLQDKDUHJIRUV¡NWn¿QQHXW
om Dixons er eit israelsk stråselskap, men har
ikkje kome i mål. Så her treng eg hjelp.

I Israel er utdanning, kultur, produksjon og det
meste integrert i, og skal støtte militærvesenet.
Investeringane i desse selskapa er litt i
underkant av 6 milliardar kroner. I tillegg har
Pensjonsfondet kjøpt statsobligasjonar for noko
over 7,5 milliardar kroner.
'HWVLVWHHUSUREOHPDWLVNXWRYHUGHWn¿QDQVLHUD
zionistregimet; det bind staten til å arbeida for
oppretthalding av den israelske økonomien og
staten for ikkje å tape investeringane.
Det er tidlegare avslørt, mellom anna av Norsk
Folkehjelp, korleis norsk våpenindustri bidreg
til folkemordet i Palestina. Men Noreg bidreg
ikkje berre med våpen. Det er og eit formalisert
militært samarbeid og samøvingar gjennom
Middelhavsdialogen.
Noreg har som Janus, to ansikt. Det verkelege
er ganske stygt. Medan «fredsnasjonen» er leiar
av gjevarlandorganiseringa for Palestina, så går
mykje større middel til okkupanten og terroren
mot dei same palestinarane.

Pensjonsfondet har investert mykje i Israel,
til no i 61 bedrifter.

Etter mi meining er det no tid for å stille
leiarane i dette landet til ansvar for dei brota på
folkeretten og uretten mot palestinarane som dei
er medskuldige i, få slutt på samarbeidet med
zionistregimet og snu støtta til den rettvise
motstands- og frigjeringskampen som palestinarane no har ført i over 60 år.

$UEHLGHWPHGn¿QQHXWNYDGHVVHEHGULIWHQH
produserar, som til dømes kan vera våpen og
kjemikaliar til krigføringa og okkupasjonen av
Palestina, held fram.

Ikkje ei kule eller krone til zionistregimet i
Israel.
Full støtte til den palestinske kampen for
rettferd og fridom .

Så til den store norske imperialisten, staten.
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Forskning og teater
- norske bidrag til okkupasjonen
Av Jonas Iversen
jonas_ivers@yahoo.no
Nestleder i Palestinakomiteen i Norge og
Akulbi

I 2014 var det to hovedfokus i kampen for akademisk og kulturelt boikott av staten Israel.
Det ene, som har fått mest oppmerksomhet, har
vært mot samarbeidet mellom Nationaltheatret i
Norge og det israelske nasjonalteateret Habima.
Det andre har vært mot forskningssamarbeidet
mellom norske og israelske universiteter om
olje- og gassteknologi, anført av Universitetet i
Stavanger og Universitetet i Agder.
Denne teksten kan leses som en oppsummering
eller innføring i disse to kampsakene.
Habima-saken
Siden høsten 2013 har TeaterTanken (en
WHQNHWDQNIRUWHDWHURJNXQVWSROLWLNN YHGÀHUH
anledninger oppfordret ledelsen på
Nationaltheatret i Oslo til å avslutte
samarbeidet med det israelske nasjonalteatret
Habima. Samarbeidet foregår gjennom det
europeiske teaterprosjektet Terrorisms og Den
europeiske teaterunionen (UTE).
Hovedargumentet mot samarbeidet med Habima
er at Habima er forpliktet til å holde
forestillinger i de ulovlige israelske koloniene
på den okkuperte palestinske Vestbredden. Et
samarbeid med Habima legitimerer derfor brudd
på folkeretten og opprettholder okkupasjonen.
Teatersjefen ved Nationaltheatret, Hanne Tømta,
har fremstilt kravet om at Habima må slutte å
spille i de okkuperte områdene hvis samarbeidet
med Nationaltheatret skal fortsette. Habimas
teatersjef, Ilan Ronen, har sagt at Habima ikke
kan gå med på Nationaltheatrets krav.
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Likevel har ikke Hanne Tømta avsluttet
samarbeidet med Habima. Hun argumenterer
med at “gjennom kunst og kultur har man
mulighet til å gå både i dialog og konfrontasjon”
og at “kulturell boikott vil heller ikke tjene
palestinernes sak”.
Hanne Tømta har blitt presset i mediene på at
argumentene for samarbeidet ikke holder mål.
Palestinakomiteen, Akulbi og frie kunstnere
fra TeaterTanken mobiliserer nå til demonstrasjon utenfor Nationaltheatret i Oslo 15.
januar.
Demonstrasjonen holdes i forbindelse med premieren på Nationaltheatrets bidrag («Vi tygger
på tidens knokler») til prosjektet Terrorisms.
Kampen fortsetter!

Forskningssamarbeid om
petroleumsteknologi
En mindre kjent sak, men kanskje enda
styggere, er forskningssamarbeidet mellom norske universiteter (Universitetet i Stavanger
og Universitetet i Agder) og israelske
universiteter (Technion og Universitetet i Haifa)
om olje- og gassteknologi.
Forskningssamarbeidet har implikasjoner for
utnyttelsen av gassfeltene utenfor kysten til
Gazastripen.
Saken er spesielt viktig fordi petroleum har så
stor økonomisk og strategisk betydning. Den er
spesielt stygg fordi gassfeltene utenfor Gazas
kyst er palestinernes ressurser.
Et slikt forskningssamarbeid er altså noe mer
enn “bare” samarbeid med den israelske okkupasjonsmakten. Det legger nemlig til rette for at
Israel kan stjele palestinernes naturgass.
Pådriverne for et slikt samarbeid er først og
fremst Hans Borge, lederen ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS, og israelske Rotem
Shneor, forsker ved UiA og styreleder
for Norsk-Israelsk Handelskammers avdeling i
Kristiansand.

I en kronikk i Stavanger Aftenblad kritiserte jeg
UiS og UiAs rolle. Kronikken ble besvart av
rektoren ved UiS, Marit Boyesen.
Hovedargumentene til rektoren for det
skammelige samarbeidet var viktigheten av “å
opprettholde fri utveksling av kunnskap mellom
akademiske miljøer” spesielt overfor land med
“omstridt politisk styresett”, og at boikott av
Israel ikke var norsk utenrikspolitikk.
Med andre ord, en total ansvarsfraskrivelse på
vegne av Universitetet i Stavanger.
Fædrelandsvennen avviste kronikken jeg skrev,
men Steinar R. Berge, leder av
Palestinakomiteen i Vest-Agder, har fått noe på
trykk om dette. Berge kritiserte at
EuroMed-konferansen skulle bli holdt i Kristiansand i september 2014. Han skrev at det var
tydelig at hovedformålet med konferansen var
“å lokke offshoreindustrien på Sørlandet med
på det kontroversielle, israelske gasseventyret”.
Drivkreftene bak samarbeidet var politiske og
ideologiske motiverte personer i favør den
israelske okkupasjonen, blant annet MIFFs
Gabriel Edland.
Kampen fortsetter også her!

Palestinakomiteen samarbeider tett med Akulbi
om akademisk og kulturell boikott av staten
Israels institusjoner.
3nZZZDNXOELQRNDQPDQ¿QQHPHURPGHQQH
type boikott. Det kan være spesielt nyttig å lese
kampanjeheftet hvor argumenter for akademisk
og kulturell boikott blir diskutert.
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Faglig kamp under
israelsk okkupasjon
- Ei fortelling om folkelig og faglig
standhaftighet og et solidaritetsprosjekt som tar form.
Av Workmates Norge-Palestina
Arbeidsfolk forandrer verden
kontonummer 1503 48 67175
Rapport fra solidaritetsbesøk hos New Unions
24. - 29. oktober 2014

Det drar seg til.
Det har vært spent på Vestbredden lenge. Siden
Gaza-krigen og brenninga av en ung palestiner
har spenninga bare økt. Konfrontasjoner,
settlerangrep, arrestasjoner skjer daglig.
Okkupanten, kolonimakta og apartheidregimet
Israel strammer kvælertaket. Jerusalem er i
ferd med å koke over. Mange snakker om den
tredje intifada. Reaksjonene på brenninga av
den palestinske ungdommen i sommer har vært
voldsomme. Situasjonen sammenlignes med
hvordan den var i 1948, da staten Israel ble
oppretta. Folk sier at både Israel og palestinske
myndigheter (PA) har mista kontrollen og begge
frykter oppstand. Flere mener at utfallet av Gaza-krigen har forpurra Israels planer og at Israel
frykter en ny intifada.

(WWHU*D]DNULJHQVNMHUQnGHQVW¡UVWHNRQ¿VNHringa av landområder siden 1967.
Det første målet nå er å etnisk rense Jerusalem
og gjøre byen til jødisk hovedstad, deretter
fordrive beduinene fra områdene i øst og sør, for
så å annexe C-områdene (annektere og ulovlig
innlemme store deler av Vestbredden) til Israel.
Vi blir fortalt at Israel allerede har begynt å etablere israelske institusjoner her. Israels taktikk
er å splitte palestinerne og å isolere
palestinernes hellige steder, som det som nå
foregår på Haram al-Sharif. (Tempelhøyden).
For å få kontroll på den voksende oppstanden
er metoden å pågripe folk, og unger og ungdom
blir arrestert og sperra inne.
Detainees (internerte) og fanger kalles ”de levende martyrene”. Antallet fanger er ikke kjent,
men økende. Fengsling foregår daglig, og i stort
antall.
Under skjerpa forhold blir en stor del av de innsatte pågrepet av ”sikkerhetsmessige grunner”,
de settes i administrativ forvaring, uten lov og
dom. Det er nå 16 detainee centers (forvaringssentre). Etter Gaza-krigen fengsles palestinere
for 6 måneder av gangen, uten å få vite hva de
er fengslet for. Det hevdes også at fanger blir
brukt som prøvekaniner for medisiner. Besøk fra
slektninger er sterkt regulert, og besøkstillatelse
blir ofte ikke gitt. Det foregår også elektronisk
signalforstyrring for å hindre de innsattes mulighet for kommunikasjon.

Materiale som vi har sendt NU,
som streikeløpisen fra streika i
Geshori, bilder fra besøka våre
tidligere, og rapporten vi laga til
dem om den store
demonatrasjonen og politiske
streika i Oslo i september, mot
arbeidsmiljøloven, er printa ut og
henger på veggen i gangen.
Ciad og Khalil, ved siden av vår
løpis (på norsk) om streikene i
Geshori på veggen til venstre.
Foto: Kjersti Nordby
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Faglig kamp
Dagliglivet er prega av stor dramatikk, og angår
alle. Hvem som helst kan bli ramma når som
helst. Men den faglige kampen fortsetter, må
fortsette. Livet må gå sin gang. Folk må leve og
spise, og arbeid og lønn er grunnleggende for
å overleve. New Unions stevner fram sjøl om
motsetningene skjerpes. De har som mål å organisere arbeidsfolk, få grasrota til å stå sammen,
utvikle motstandskraft og kampkraft og gi folk
stolthet og håp for framtida. New Unions vil
slåss for bedre forhold. De kjemper samtidig
en motstandskamp, de vokser i organisering og
styrke og brer seg utover hele Palestina.
Det å være fagorganisert i Palestina er ikke det
samme som å være fagorganisert i Norge.
Følgende historie gir et bilde på hvor vidt forskjellige våre to virkeligheter er:
En gruppe unge arbeidere i et C-område
møter norske fagorganiserte som er på
studietur, og de spør: ”Do you have
settlements and settlers in Norway?” Svaret
på dette er sjølsagt nei.
De unge palestinerne kan ikke fatte dette,
det er helt ubegripelig for dem: ”What??!!
You don’t have settlers?? Then how can you
work??”

å konfrontere arbeidsgiver gjennom rettsystemet
og reise sak når arbeidsgiver ikke forholder
seg til de få rettighetene de faktisk har. Det er
en komplisert prosess fordi rettssystemet og
arbeidsdomstolene ikke fungerer og bistand fra
advokater er begrensa.
'HW¿QQHVLNNHQRHORYIHVWDHOOHUWDULIIIHVWD
sikkerhetsnett.
Arbeiderne er også her
avhengig av sine arbeidsgivere. Arbeidstakeres
helse og sikkerhet er basert på om arbeidsgiver
tegner forsikringer. HMS-bestemmelser har
ingen hørt om. Uten forsikringer har de ikke
lønn ved yrkesskade eller sykdom.
- En annen stor forskjell er
kontraktør-systemet.
En arbeidstaker ansettes ikke direkte i
virksomheten, men av en mellom-mann eller
kontraktør, som beriker seg sjøl på bekostning
av arbeidslønna. Altså en slags offentlig
ansettelsespolitikk basert på arbeidsformidling
som gjelder som en alminnelig ordning over
hele, både overfor palestinske og israelske arbeidsgivere. Systemet virker mer utbredt nå enn
ved tidligere besøk.

8QGHUEHV¡NHW¿NNYLEHNUHIWDRJIRUVWHUND
inntrykket av hvilke konsekvenser manglende
arbeidslovgiving har både for arbeidere og
faglig virksomhet. Betingelsene og begrensningene for faglig kamp er viktige å forstå og de
rammene de må operere innafor gjør at vi må
tenke annerledes enn vi er vant til.
Det er særlig tre viktige forskjeller:

Det virker som det har skjedd forverringer siden
vi sist besøkte NU.
Vi hører nå at arbeidstakere ofte må underskrive
en erklæring på at de fraskrive seg alle
rettigheter og ikke vil stille krav eller reise sak
hvis de i det hele tatt skal få arbeid.
Vi hører også at det har blitt vanlig med arbeidskontrakter på bare 6-måneders varighet. De
opplever også økende problemer med
kontraktørene

'HW¿QQHVLNNHQRHV\VWHPPHGWDULIIDYWDler, landsdekkende eller bransjevis.
Og ikke noe som tilsvarer vår hovedavtale,
ingen forhandlingsinstitusjon.
Tillitsvalgte har i praksis ingen plattform,
verken på arbeidsplassen eller i fagbevegelsen.
For å få sine rettigheter er arbeiderne enten
henvist til godvilje fra den enkelte arbeidsgiver,
eller de må kreve dem gjennom domstolene med
dom i arbeidsretten. De må ha det motet det tar

Et annet eksempel på forverring er forholda ved
Workers Crossing (arbeiderovergangen) ved
7XONDUHPVRPÀHUHNMHQQHUIUDVWXGLHWXUHU'HQ
har skifta karakter fordi Israel nå har revet ned
alt stålet og alle båsene er borte. Nå opererer de
med bare ett høl i gjerdet, hvor trengselen er stor
for å komme seg gjennom og inn i
skænningområdet på den andre sida. De sier at
dette har forverra forholda betraktelig, siden det
køsystemet som tross alt var der nå er borte.
Fritt Palestina 1 -2015
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Den faglig-politiske situasjonen
- en kamp på tre fronter.
Det er ingen enkel sak å drive faglig
virksomhet i et land under okkupasjon.
I kampen er det mange motstandere.
For det første kampen mot israelske myndigheter som, foruten å være okkupantmakt,
heller ikke håndhever sitt eget lovverk om
at israelsk arbeidslov skal gjelde i Israel, i
alle israelske bedrifter og for alle israelske
arbeidsgivere.
Palestinere bosatt i Israel opplever apartheidpolitikk og diskriminering på jobben. Å
diskriminere er en del av israelsk politikk, ulike
rettigheter for ”arabere og jøder” er det mange
eksempler på.
Vi møter to kamerater fra Histadrut som tilhører
en etablert opposisjon i organisasjonen.
Opposisjonen består av palestinere fra
”48-området” (palestinere bosatt i Israel) og
medlemmer av Israels kommunistiske parti.
De forteller:
Etter Gaza-krigen er det en markant økning av
rasisme og fascisme i Israel. Fascistiske grupper
jobber for å mobilisere på arbeidsplassene for å
få sparka arabiske arbeidstakere. Dette gjør ikke
Histadrut noe med.
Men kommunistene i Histadrut jobber for å
reise denne saka. De starter nå en kampanje
for å forene krefter mot fasciseringa av det
israelske samfunnet, og mobiliserer særlig
israelsk arbeiderklasse. De jobber også i forhold
til all den diskrimineringa palestinske arbeidstakre opplever i Israel, både palestinere innafor
”48-området”, men kanskje særlig palestinske
bygningsarbeidere fra Vestbredden, med hensyn
til lønn, rettigheter og sikkerhet. De oppgir at
det jobber ca 50 000 palestinere fra
Vestbredden i Israel, som har lovlige arbeidstillatelser.
Men ikke alle arbeidere fra Vestbredden er
lovlige. Et stort antall - vi hører anslag på
40 - 50 000 - er illegale arbeidere, og kommer
seg over til Israel utenom de mange arbeiderovergangene.
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Ali, som er ulovlig bygningsarbeider, forteller:
'HW¿QQHVPDQJHYHLHULQQL,VUDHOIRUHQVRP
YLOMREEHXORYOLJRJGH¿QQHUHQQ\YHLKYHU
gang de skal over ”grensa”.
$OLKDUÀHUHJDQJHUJnWWNPLNORDNNU¡UHOOHU
stua sammen med tre andre i bagasjerommet på
en bil og smugla over.
På grunn av anstrengelsene blir de ofte i Israel
i 2-3 måneder i slengen. Hvis de blir tatt blir
de først banka grundig, så bøtelagt og fengsla
inntil 3 måneder - første gang. Ved gjentakelse
venter verre reaksjoner. Mens de er i Israel bor
de på arbeidsplassen. Av redsel for å bli tatt er
det problematisk å gå i butikken og skaffe seg
mat. Arbeidsdagen er 9-10 timer, og de jobber
sammen med israelske og afrikanske jøder med
helt andre betingelser.
De får ikke alltid betaling, og den ”lønna” de
InUInUGHLNRQWDQWHU'HWHUHQPD¿DVRP
organiserer bruken av ulovlig palestinsk arbeidskraft. De er ulovlige, men alle veit om at denne
virksomheten eksisterer, og tillater den ved å se
JMHQQRP¿QJUD8QGHU*D]DNULJHQEOHDOOHGH
ulovlige samla opp og frakta til Vestbredden.
,VUDHOVNHP\QGLJKHWHUYHWKYRUGHNDQ¿QQH
dem.
De blir også brukt som treningsobjekter av den
israelske hæren, hvor ”fanging av arabere” er en
treningsaktivitet for soldater under opplæring.
For det andre foregår det en kamp mot israelske arbeidsgivere som skviser palestinerne
og utbytter palestinere som billig arbeidskraft. De utnytter at de er avhengige av
arbeid og ikke har noe å leve av hvis de ikke
får beholde jobben.
Et eksempel fra Belgaz (tidligere Sol Ol) i Geshori industrielle sone ved Tulkarem illustrerer
poenget:
Arbeiderne som streika for rettigheter og bedre
forhold i 2010 oppnådde 90 % av krava sine
ved streiken. Men nå kommer de ikke videre.
Arbeiderne trekker seg fra kamplinja, de er
redde, de tør ikke reise sak og blir også betalt
av arbeidsgiver for å innordne seg. Arbeidsgiver
deler også opp fabrikken i A, B og C-områder,
med vanntette skott mellom, sånn at ingen skal
ha oversikt over hva som foregår innafor de

forskjellige seksjonene. Arbeiderne skal ikke
snakke med hverandre, og de hindrer folk å ta
kontakt med foreninga. Produksjonen fører til
store helseskader. Det er stadig forbrenninger,
ofte skjer det dødsfall i forbindelse med jobb, og
de er uten forsikringer.
I møte med arbeidsgiver har klubblederen fått
sparken. Derfor har de nå en jobb å gjøre med
å gjenopprette tilliten mellom fagforeninga
og arbeiderne, og å få arbeiderne tilbake på
kamplinja.
Kampen er å få israelsk lov til å gjelde alle.

De kommenterer loven fra PA som blei bebuda
tidligere i år, som skulle samle alle eksisterende
unions og sette forbud mot etablering av nye.
Denne loven oppfatter de som et forsøk på å
gjenopprette kontrollen med all faglig virksomhet, en kontroll de nå er i ferd med å tape. Men
framdrifta blei stoppa av de politiske enhetsforhandlingene og krigen i Gaza.
Loven er nedprioritert og satt på vent inntil
videre.

Arbeid for israelske arbeidsgivere er særlig
følbart i C-områdene, for mange jobber i de
industrielle koloniene i randsona mot Israel. De
får bedre betalt her enn i palestinske bedrifter,
men får ikke de rettighetene de har krav på i
henhold til israelsk lov. Et økende problem er
at arbeidstillatelser bare blir gitt i 6 måneder av
gangen, og de fornyes bare hvis folk ”oppfører
seg ordentlig” og ikke lager noe trøbbel.
Men alle vi snakker med som jobber for israelske arbeidsgivere i koloniene eller de industrielle sonene støtter boikott, selv om det koster dem
jobben. Det er fordi boikotten fjerner grunnlaget
for settlerne. De vil ikke at etterkommerne
deres skal fortsette å leve under samme elendige
vilkår og bebreide dem for at de ikke gjorde noe
for å få slutt på ufrihet og undertrykking.
For det tredje må de leve med en ineffektivt
og sendrektig palestinsk administrasjon,
uten penger, underordna en okkupantstat og
prisgitt internasjonal giverglede.
Sjølstyremyndighetene (PA) har gitt løfter om
en helhetlig arbeidslov siden 2000, men den
blir stadig utsatt. Den skulle vedtas i år, men
Gaza-krigen kom i veien. Lov om minstelønn
på 1450 shekel (kr 2600) pr. måned ble vedtatt
gjeldende fra 1. januar 2013, men blir ikke satt
ut i livet. Palestinske arbeidsgivere forholder
seg ikke til loven. Loven sier videre at alle
arbeidstakere skal forsikres, men ingen får lønn
under sykdom eller yrkesskade, ingen pensjon
eller foreldrepenger. Loven dekker ikke arbeidsløshet.

Etter at vi kom hjem kunne vi lese i nyhetene
hva slags vilkår som kan bli opposisjonelle
faglige aktivister til del. Torsdag 6. november
arresterte det palestinske politiet presidenten i
Union of Public Employees (offentlig ansatte)
og Unionens visepresident i Ramallah. Dagen
etter utstedte den palestinske presidentens
kontor en erklæring som fastslo Union of Public
Employees ikke er en ”juridisk enhet”, og
forsegla kontoret deres i Ramallah. Et ytterligere antall representanter for forbundet har blitt
pågrepet de siste to dagene. Påskuddet er deres
økende protester og aktiviteter for å forsvare
rettighetene til offentlig ansatte, og at de krever
tilbakeholdt lønn. Forbundet er ikke en del av
NU’s organisasjon, men viser likevel en skremmende utvikling for det interne demokratiet og
organisasjonsfriheten innad i Palestina.
Fritt Palestina 1 -2015
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Mottakelse på
kotoret til
NU i Tulkarem.
Foto: Kjersti Nordby

New Unions på den faglig-politiske arenaen.
De forteller oss at PLO til nå har strømlinjeforma den faglige politikken via de politiske
partiene, og alle politiske partier har hatt sine
fagbevegelser som de har styrt og dominert
fra toppen. Fagorganiserte med demokratisk
innstilling, som ønska en medlemsstyrt grunnSODQVRUJDQLVHULQJ¿NNQRNDYGHQQHSROLWLVNH
overkjøringa, og det førte til dannelsen av NU.
NU har som mål å være tydelige pådrivere på de
store faglig-politiske spørsmåla.
Sjøl om okkupasjonen skaper store problemer
med å rekruttere den enkelte arbeidstaker,
opplever de at de blir godt mottatt og får stor
støtte.
Det som blir fagforeningas viktigste
oppgave er å holde løpende foredrag for
arbeidere og medlemmer for å fortelle
dem om hvilke rettigheter de har, og gi
dem advokatbistand og hjelpe dem når
de vil reise saker overfor arbeidsgiver.
Men problemet er at arbeidsdomstolene ikke
fungerer. Den stiller ingen krav til en maksimal
grense på tid for når en sak skal være behandla.
Derfor arrangerer NU demonstrasjon utafor
rettslokalene en gang i måneden.
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De oppsøker også familier og gir dem hjelp ved
arbeidsulykker. Historier vi hører igjen og igjen
handler om arbeidsgivere som ikke forsikrer
sine ansatte, og når ulykka er ute og ved sjukdom er det ingen lønn å få.
Status for bygginga av New Unions som en
landsomfattende faglig sammenslutning er nå i
sluttfasen. De har oppfylt de krava som
myndighetene setter. Bare noen små tekniske
detaljer gjenstår før de kan registreres som
*HQHUDO7UDGH8QLRQ'HUIRU¿NNGHLNNH
gjennomført planen sin om en stor
stiftelseskongress i høst, men må utsette den
til en gang på nyåret. Årsaken er sendrektighet
fra Ministry of Labour, arbeidsdepartementet i
den palestinske politiske administrasjonen. Det
innebærer at 3 tidligere registrerte foreninger
må foreta nytt valg av ledelse. Ledelser sitter i 2
år, og på grunn av sommel fra myndighetene er
valgperioden utløpt, og de må sende ny rapport
om hvem som er valgt. Alle pengene deres går
til registrering, og de registrerer stadig nye
foreninger. Det er det aller viktigste nå.
De har to avdelinger i Gaza, en for Construction
Workers (bygningsarbeidere) og en for
)LVKHUPHQ ¿VNHUH 

Utviklinga av solidaritetsprosjektet
Overskrifta over solidaritetsprosjektet vårt er:
Arbeiderklassens kamp er den samme
over hele verden. Bare tidspunkt i historia,
sted og sosiale betingelser er forskjellige.
Det er forskjeller. Men det er også likheter.
Vi opplever at arbeidsfolks grunnleggende
erfaringene er de samme som dem vi kjenner. Vi
kjenner palestinske arbeidsfolk igjen fra oss sjøl.
Og vi kjenner igjen de samme utviklingstrekka i
den økonomiske liberalismen, sjøl om de
uttrykker seg litt annerledes i Palestina.
NU vil lære og inspireres av Norge. Etter mye
prat har vi nå virkeliggjort ideen vår om å
trykke opp Harald Berntsens artikkel
”Developing of a Modern Trade Union”, om
utviklinga av norsk fagbevegelse, som gave til
New Unions. Artikkelen er en forkorta utgave
DY+DUDOGVSDPÀHWW´7LOEDNHWLOVWDUW´XWDUEHLGD
spesielt for palestinske forhold og oversatt til
arabisk, og rikt illustrert med bilder fra
Arbeiderbevegelsens arkiv.
Før vi reiste bestilte vi vi trykking av 1000
eksemplarer i en printshop i Ramallah. Det blei
overrakt under stor høytidelighet, og det ble
mottatt med storm.

”Vi setter stor pris på gaven, og den er
veldig viktig for oss. Artikkelen viser at
grunnlaget vårt er felles. Og vi kjenner
igjen våre egne palestinske erfaringer fra
den norske historia. Arbeiderklassens
språk er kampens språk, det er også våre
felles erfaringer. Kvinnenes innsats i
den faglige kampen har vi også til felles.
Dette heftet vil bli viktig i den opplæringa av våre nye tillitsvalgte som vi nå står
foran, og de norske erfaringene er det
første de vil lære”.
Det tar tid å utvikle et samarbeidsprosjekt som
dette. Det viktigste hinderet er språket. De
ÀHVWHVQDNNHULNNHDQQHWHQQDUDELVNRJInNDQ
uttrykke seg på engelsk, sjøl om vi oppfatter
at de forstår mye eller noe av det vi sier. Men
vi har etter en del prøving og feiling funnet en
kommunikasjonskanal som vi synes fungerer
bra. Likevel har det skjedd masse siden vi starta
samarbeidet for ett år sida.
Vi er imponert over framgangen deres fra
siste besøk, og vi får stadig bekreftelser på at
organisasjonen er seriøs, og at prosjektet vårt
er genialt. Vi opplever også at prosjektet betyr
veldig mye for dem. Som vår venn Jamal sa til
oss: Dere utfordrer dem, og det bidrar til at de
skjerper seg for å gjøre sitt beste.

Overrekkelse av gave.
Heftet om utviklinga av
norsk fagbevegelse.
Foto: Kjersti Nordby
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'HQPRWWDNHOVHQYL¿NNGDYLDQNRP18NRQtoret i Tulkarem var formidabel. Vi ble møtt av
60-70 folk, tillitsvalgte og ledelse, representanter fra alle avdelinger nord på Vestbredden, for
å hilse oss velkommen. De sørlige avdelingene
var forhindra fra å komme på grunn av problemer med å reise. Mottakelsen var overraskende
og overveldende, noe som viser hvor stor pris
de setter på samarbeidet og den internasjonale
oppmerksomheten. Dette ga også NU’s leder
Abu Umar uttrykk for i sin velkomsttale. Under
hele besøket og videre diskusjoner om samarbeidet vårt kommer det tydelig fram at vi har
sammenfallende syn på hva solidaritet er, hvilke
arbeidsmetoder som er riktige og hva samarbeidet skal handle om, og vi har nå en samarbeidsavtale som begge parter er enige i.
Arbeidet videre, så langt vi ser det nå, vil gå to
veier:
- Studieturer, branch-to-branch contact
Vi jobber med sikte på studietur med headinga
”arbeidsfolk møter arbeidsfolk”, helt konkret
”construction workers meet construction
workers” på nyåret. Neste trinn å invitere
palestinske arbeidere til Norge. Vi vil bruke
bygningsarbeiderturen som eksempel, og utvide
studieturvirksomheten etter dette
- Training courses, capasity building

Fordi NU vokser og etablerer nye foreninger,
har de mange nye folk som skal lede de ulike
foreningene og lokale ledda. Medlemmer og
ledere i NU har mye og lang erfaring med faglig
arbeid, mange av dem fra PGFTU, men mangler
skolering og organisatoriske kunnskaper. Dette
er en prioritert oppgave for dem.
Behovet for en opplæring er stort, de trenger
vanlig fagforeningskunnskap, som økonomi, administrasjon, hvordan drive ei fagforening. De
har diskutert opplæringsprogram grundig, og har
utarbeida et forslag basert på deres behov og en
skisse fra oss, som vi nå skal jobbe videre med.
Planen er å starte i januar 2015.
Dette skal bli spennende og givende. Dette er
solidaritetsarbeid på sitt beste, vi ser fram til
fortsettelsen!
BLI MED!!

November 2014
Odd, Ronny, Thomas, Kjersti
Workmates Norge-Palestina og
Palestinakomiteens Faglige Utvalg

Ta kontakt:
Kjersti kjer-n@online.no
Thomas tgronn@gmail.com
Janne janne.hegna@musikerorg.no
Ronny ronny.kristiansen@fellesforbundet.org

99 57 98 18
41 62 45 28
41 32 76 14
99 42 98 14

Vi svarer gjerne på henvendelser og kommer gjerne på besøk!
Palestinakomiteens Faglige Utvalg
www.palestinakomiteen.no
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Daddeldyrking i
Jordandalen
Av Kjersti Nordby
kjer-n@online.no

Dette er en fortelling om kontraster. På den
ene sida om ekstrem utbytting, slavelignende
abeidsforhold, kvinneundertrykking og
EDUQHDUEHLG0HQGHW¿QQHVIRUWHOOLQJHUVRP
lyser opp i mørket og gir håp for framtida. Her
fra Medjoul Dates, et palestinsk eid og drevet
daddelpakkeri, en solskinnshistorie om
palestinsk produksjon og sysselsetting, et
eksempel på hvordan en sjølstendig
palestinsk økonomi kan etableres. Under et
besøk i oktober i år, til fagforbundet New UniRQV¿NNYL¿UHPHGOHPPHUDY
Palestinakomiteen FU og arbeidsgruppa
Workmates Norge-Palestina, anledning til å
studere disse motsetningene på nært hold.

Foto: Kjersti Nordby

Dadler er en av de eldste avlingene som noen
gang har blitt dyrka av mennesker. I mer enn
5000 år har dette verdifulle treet bidratt til å
opprettholde de nomadiske ørkenfolkene i Midtøsten og Nord-Afrika. Siden det er stor mangel
på vann i Jordandalen, er et landbruk basert på
daddeldyrking en svært god løsning.
Produksjonen krever for eksempel bare en
tredjedel av vannet som skal til for å produsere
annen frukter som for eksempel bananer.

Medjoul dadler er en egen art som har blitt
kalt «kongen av dadler» og «kronjuvelen blant
GDGOHUª6RPGHÀHVWHGDGOHUEOLUIUXNWHQW¡UND
før den blir spist. Hva som gjør disse tørkede
fruktene så spesiell er at de er uvanlig store,
inneholder en stor mengde fruktkjøtt, de er søte,
holdbare og svært næringsrike
Arbeid i jordbrukskoloniene
Jordandalen er et stort og vidt område, med
lange avstander. Det er et særdeles pressa
område, et C-område, et område der militære
regler gjelder, et område Israel har planer om
å gjøre til sitt eget. I Jeriko-området er det 27
kolonier og militærbaser. Israelske bosetninger
er ulovlig under internasjonal lov, og de er bygd
SnODQGNRQ¿VNHUWIUDSDOHVWLQHUQHQRHVRP
har etterlatt mange familier hjemløse. For to år
sida feira Israel at de hadde passert en million
daddelpalmer her, men målet er fem millioner.
Israel kontrollerer vannet i området, og de
palestinske bøndene får ikke lov til å grave
dype brønner. Store områder er i fare for å bli
beslaglagt, og 60 000 palestinske daddelpalmer
står i fare for å bli rykka opp med rota.
Man regner med minst 10 000 arbeidere
V\VVHOVDWWLODQGEUXNHWL-RUGDQGDOHQGHÀHVWH
uten nødvendige arbeidstillatelser. Mange av de
palestinske arbeiderne som jobber i de israelske
MRUGEUXNVNRORQLHQHNRPPHUIUDÀ\NWQLQJHOHLUHQ
ved Jeriko og plukkes opp i leiren klokka 05.00,
for deretter å bli stua inn i små varebiler og
frakta til høstingsområdene. Arbeiderne veit
ikke hvor de skal jobbe når de drar om
morgenen, og hvis de skulle skade seg kan de
ikke dokumentere hvor de har jobba, for hvilken
eier. Arbeidsforholdet er totalt papirløst, uten
kontrakter, uten avtaler av noe slag. De har inJHQIHULHHOOHUIULRJGHW¿QQHVLQJHQGRNXPHQtasjon på ansettelsesforholdet. Det betales heller
ingen skatt.
Arbeidet starter 07.00. Lønna de får er 50-70
VKHNHOSUGDJ'HDOOHUÀHVWHMREEHUJMHQQRP
en arbeidsformidler eller agent, som er den som
”ansetter” arbeiderne. En del av lønna går til
agenten, en annen del til mat. Når agenten har
tatt sitt blir det ikke mye igjen.
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Ved arbeid med høsting i daddelpalmene er det
eksempler på at arbeiderne blir etterlatt i liftene
i mange timer, uten mat og vann eller mulighet
for toalettbesøk. Arbeidstida er varierende, men
aldri mindre enn 8 timer. Det viktigste er ikke at
de arbeider et visst antall timer, men at de høster
et forutbestemt antall kilo dadler. Når målet er
nådd, er arbeidsdagen slutt.
Det er minst 50 prosent kvinner blant de palestinske arbeiderne, og de får samme lønn som
mennene. Men kvinnene forteller om seksuell
trakassering og seksuelt misbruk fra arbeidsformidlerene, brukt som et pressmiddel for å få
jobb. I jordbrukskoloniene er det utstrakt bruk
av barnearbeid. Under sesongen for innhøsting
av spesielt tomater, paprika og dadler blir barn
helt ned i 12-årsalderern brukt som sesongarbeidere på Jordandalens åkre. Anslagsvis er 15
prosent av arbeidsstokken under 15 år gamle.
Når agenten plukker dem ut for jobb, må de vise
fram et identitetskort. De som er for unge til å
arbeide bruker identitetskortet til en av foreldrene, eller til en annen. Som oftest går dette helt
¿QW$JHQWHQHUHJHQWOLJLNNHVnYHOGLJ
interessert i å sjekke om identiteten stemmer
overens med ID-kortet.
Arbeiderne i Jordandalen møter de samme
problemene som på resten av Vestbredden, men
forholda er enda verre og den faglige bevisstheten mindre. Her er det mye å ta fatt i. Her
organiserer New Unions arbeidere, som for
eksempel på Medjoul Dates, og her har de egne
avdelinger.

Medjoul Dates, et moderne palestinsk
daddelpakkeri
Palestinske daddelbønder har fått sitt eget
produksjonsanlegg utafor Jeriko, med stor
kapasitet, avkjølte oppbevaringslager og med
lagringskapasitet på 600 tonn. Dette er et skritt
videre i landbrukskampen mellom fattige
palestinske bønder og regjeringssubsidierte
israelske kolonister.
For sirka 5 år siden reiste den amerikanske
palestineren Mohamed Ismail Abu Qattam t
ilbake til sitt hjemland etter 15 år i USA.
Han var som alle palestinere opptatt av den
vanskelige situasjonen i Palestina, og nå ville
han reise hjem for å gjøre noe for sitt folk. Han
solgte alt han eide, dro sin kos, og etablerte
daddelpakkeriet Medjoul Dates.
Han har lykkes med prosjektet sitt, og
eksporterer dadler til hele verden. Eksporten går
til over 15 europeiske land, men også til land
i Afrika og Østen. Foruten fabrikken i Jeriko,
som har 150 ansatte, har han også etablert
tilsvarende virksomhet 3 andre steder.
På grunn av den økende eksporten har han
planer om å utvide, til 300 ansatte i løpet av
året. Han vil utvide med 2 nye
produksjonslinjer, noe som gjør at han kan doble
arbeidsstokken.
Israelske jordbrukskolonier er fortsatt den
største leverandøren av dadler til det palestinske
markeder, mye av årsaken er at de prisdumper
produkter med lav kvalitet. De leverer dadler fra
avlinger høsta i tidligere sesonger. Dessuten er
de israelske konkurrentene tungt subsidiert av
den israelske staten.
Men palestinske daddelbønder er nå i stand
til å konkurrere, også i internasjonale
markeder, siden de produserer meget høy
NYDOLWHWRJKDUInWWVHUWL¿NDWHUIRU¡NRORJLVN
produksjon.

Vasking av dadler
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Foto: Kjersti Nordby

Damene ved sorteringsanlegget.
Vi spurte om det var OK at vi tok bilde
av dem. Det var det, men de måtte ta
på seg sløra sine først.
Foto: Kjersti Nordby

Grunnen til suksessen for Medjoul er høy
kvalitet på produktet. Mohamed Ismail Abu
Qattam forsto straks at han måtte slå israelerne
på kvalitet, og hele produksjonen er prega av
det, med naturlig gjødsling av daddelpalmene
framfor kunstgjødsel (som de gjødsler med i
jordbrukskoloniene), og vasking av dadlene i
reint vann framfor kloakk (som de vasker med i
jordbrukskoloniene). Vannet tar de fra hemmeOLJHEU¡QQHU 'RQ¶WWHOOWKHLVUDHOLVDERXWWKLV 
fra stadig nye steder. Han sier at mangelen på
vann er et stort problem, det samme er forbruket
av elektrisitet, fordi strømmen er dyr. Sjøl har
han et godt anlegg for lagring av nedbør, og et
vanningsanlegg med naturlig gjødsling. I det
store vannreservoaret like ved bedriften svømPHU¿VNRJHQGHURJOHYHUVLWWQDWXUOLJHOLY2J
et pumpeanlegg fører vannet fram til dyrkingsarealene. Men det største problemet, sier han, er
okkupasjonen.

”Det største problemet er
okkupasjonen”
Medjoul Dates er en moderne produksjonsbedrift. Bedriften har rene og ryddige lokaler,
produksjonslinjer for sortering, vasking og
SDNNLQJKDUÀHUHVWRUHNM¡OHURPRJODJHU+DQ
har gjort avtale med lokale farmere om levering
av dadler, og produksjonen fungerer som et
kooperativ.

Medjool dadler produseres av
palestinske bønder som er medlemmer av
interesseorganisasjonen Palm Tree, som
opererer i Jeriko og Jordandalen.
Denne organisasjonen har rundt 65 medlemmer
hvor alle er dedikert til å produsere høy kvalitet,
drive økologisk landbruk og miljøvern.
Bedriften ser ordentlig ut, og virker godt organisert.
Det er også en kvinnearbeidsplass, hvor
arbeiderne får mye bedre betalt og har mye
bedre arbeidsforhold enn i de israelske jordbrukskoloniene. Mohamed forteller at det er en
utfordring å ansette kvinner rett fra hjemmet,
for de er uvant med sjølve det å arbeide. De
mangler generell arbeidskunnskap og spesielt
kunnskap om å behandle produktet. Ofte blir
de hjemme på grunn av sjuke unger, og melder
ikke fra. Det kan mange ganger føre til
problemer med å få produksjonen til å gå rundt,
men han mener at han strekker seg langt for
at disse kvinnene skal beholde jobben. Men
han har avtale med fagforeninga, alle ansatte
er organisert i NU. Den viktigste jobben for
fagforeninga blir å passe på at han holder seg
til minstelønna, og ellers behandler folk på en
ryddig måte.
Og eieren forsikrer at han støtter boikott.

Fritt Palestina 1 -2015

37

Vitnesbyrd frå palestinske fangar
Av Magne Hagesæter og Mee Bolann
magne.hagesater@gmail.com
mee0903@gmail.com

I 2013 gav Norma Hashim (redaktør) ut boka
«The Prisoners Diaries» om palestinske fangar
i israelske fengsel, basert på fangane sine eigne
vitnesbyrd.
Frå 17. april, fangane sin dag i Palestina, blir
ERNDSURPRWHUWLÀHLUHODQGL(XURSDRJRJVn
Sør-Afrika. No arbeidar dei dessutan med ei ny
bok om palestinske barn i fengsel.
Kva inspirerte deg til å lage denne boka?
– Dr. Mahmoud, tidlegare direktør for
organisasjonen Center for Political and
Development Studies (CPDS) på Gazastripa,
gav meg ei samling intervju med fangar som
vart frigjevne under Gilad Shalit-utvekslinga
der den israelske soldaten vart bytta mot 1027
palestinske fangar. Intervjua vart organisert av
ein annan tidlegera direktør ved CPDS, Yasser
al-Banna. Dei vart utført under hans leiing av
ÀHLUHXQJHMRXUQDOLVWDU,QWHUYMXDYDUWVnRYHUVHWW
av Yousef Aljamal og Raed Qaddura før dei vart
sendt til meg. Mesteparten av dette arbeidet har
dessutan blitt gjort av frivillige.
– Opphavleg hadde eg ikkje noko ønskje om å
lage ei bok fordi eg er rekneskapsførar og ikkje
forfattar. Men etter å ha lest historiene følte eg
at det var viktig at dei vart høyrde fordi mange
menneske som meg berre høyrer om korleis
palestinarar lir under dei sionistiske angrepa og
blokaden, og ikkje om fangane.
”Israel bryt på internasjonal lov”
– Mange på utsida veit ikkje og greier ikkje å
forstå at det systemet Israel opererer med undertrykker og bringer til taushet palestinarar ved å
arrestere menn, kvinner og barn,
WRUWXUHUHUGHLDUUHVWHUHUGHLXWDQGRPIRUÀHLUH
år, held dei i isolasjonsceller og nektar dei sjuke
å få medisinsk behandling.
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Alle desse brota på internasjonal lov, og likevel
er verda taus fordi dei ikkje veit. Så eg tenkte
det var viktig å lage ei bok som dette, som aldri
hadde vore gjort før, for å gje ei stemme til
nokre av desse fangane.
Korleis arbeidde de?
– Då eg bestemte meg for å lage denne boka i
desember 2012 vart Yousef min assistent i Gaza
medan eg jobba i Kuala Lumpur. Vi bestemte
oss for å gje ut boka på dagen for palestinske
fangar, den 17. april 2013, difor måtte vi jobba
veldig raskt. Vi spurte om hjelp frå mange folk
for å få meir data. Fotograf Ramzy Baroud
skreiv introduksjonen.
– Då eg hadde utkastet klart drog eg for å møte
Tun Mahathir, vår tidlegare statsminister (i
Malaysia, red.anm) som var ein lengevarig
uttalt venn av Palestina og no var leiar for ein
antikrigsorganisasjon. Han var veldig interessert
i bokprosjektet og sa seg villig til å skrive eit
forord, og han bidrog og til å lansere boka.

”Fengsling av barn er vonskapsfullt”
– Professor Richard Falk, FNs tidlegare spesialrapportør for Gaza har skrive ei bra bokomtale.
+DQRSSPRGDUVWHUNWRPnNRPPHPHGÀHLUH
bøker som gjer meir informasjon om den urettferdige fengslinga. Yousef og eg har starta eit
nytt bokprosjekt om barn i fengsel. Fengsling av
barn er vondskapsfullt og uetisk, og
terrorisering av barn har langvarige psykososiale følgjer for dei og familiane deira.
Kva er bokas viktigaste bodskap?
– Denne boka er eit forsøk på å skape bevissthet
om at fangane er menneske slik som oss, med
familiar og heimar, som har tapt all fridomen
fordi dei sto opp mot okkupasjonen av sitt land.
Som alle andre menneske har palestinarane rett
til liv, fridom og søken etter lykke.

Norma, Yousef, Rozini og Low. Rosini og Low er venner
DY1RUPDVRPODJGHGHQJUD¿VNGHVLJQHQSnERND

– Undertrykkinga av den palestinske
befolkninga minkar sjansane for ei fredleig
løysing på problemet i Palestina. Det blir ingen
fred i Midtausten utan fred i Palestina, så dette
påverkar heile verda.
Kva er di rolle i solidaritetsarbeidet?
– Eg har vore kasserar i Viva Palestina
Malaysia (VPM), som vart etablert etter
angrepet mot Gaza vinteren 2008/09. Vi
arbeider for ei rettferdig og fredelig løysing
SnNRQÀLNWHQL3DOHVWLQD6M¡OYRPPDQJH
medlemmar i VPM har vore i Palestina har
ikkje eg vore der sjølv ettersom eg har unge
barn som eg ikkje kan reise vekk frå i lengre
periodar. Men som kasserar i VPM kjenner eg
mange der og eg kommuniserer med dei nesten
kvar dag i tilknyting med dei mange prosjekta
vi har i Palestina. Vi har brukt 3 millionar USD
så langt på prosjekt som stipend til utdanning,
gjenreising av skular og hus, mikrokredittlån til

Foto: Magne Hagesæter/Mee Bolann

kvinner som vil starte små bedrifter. Vi har også
donert solcellepanel og oppladbare lamper som
kan brukast ved strømmangel.
– Eit prosjekt eg driv på personleg basis er
Hashim Yeop Sani-biblioteket hjå CPDS i Gaza.
Dr. Mahmoud i CPDS tok opp kor viktig det var
med et biblioteket som hadde engelsk litteratur
om politikk og samfunn. Eg veit at det er svært
viktig for palestinarar å sjølv fortelje omverda
om kva som skjer i Gaza og på Vestbreidda, og
den beste måten å kommunisere med omverda
er på engelsk. Dette er grunnen til at eg starta å
jobbe med Dr Mahmoud og Yousef Aljamal som
den gangen jobba frivilleg som omsettarar hjå
CPDS.

Boka kan bestillast frå nettsidene:
http://palestinemall.net/ (Malaysia)
http://www.ihrc.org.uk/ (England).
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Palestinske barn i israelske fengsler
Av Trine Eklund
t-eklun@online.no

Lørdag 7. februar inviterer vi til heldags
konferanse om palestinske barn som holdes
fengslet i israelske fengsler.
Vi ønsker å informere og å synliggjøre hva
israelsk politikk og okkupasjon gjør med de
palestinske familiene, deres barn og
oppvoksende slekt.
Barn tas ofte fra foreldre og beskyldes for å
kaste stein. Det sies de er en trussel mot det
israelske samfunn. Israels regjering og dets
tilhengere mener Israel er et «demokrati». Vi
andre spør om et demokrati fengsler på måfå,
torturerer ungdom, holder barn og voksne i
fengsel uten lov og dom på det uvisse. Lar soldater trampe inn i de okkupertes hjem om natten
for å skremme barn og foreldre. Det er ikke et
demokrati verdig eller verdier demokratiske
ODQGWLOVOXWWHUVHJ
Dessverre er det altfor mange nordmenn som
ikke vet, vil vite eller tror oss når vi som kjenner
VLWXDVMRQHQHWWHUÀHUHEHV¡NHOOHURSSKROGL
Palestina forteller om forholdene der.
Det internasjonale samfunn reagerer ikke alvorlig nok overfor Israel.
Hvorfor vil ikke Europa/EU, USA eller Norge
sanksjonere, boikotte eller sette foten ned
overfor Israel som fritt får holde på med sin
undertrykking – nå på 66. året ?
Enhver annen okkupasjonsmakt hadde blitt
stoppet for lengst med økonomiske sanksjoner
og boikott.
Seminaret har valgt å fokusere på UNICEFs
rapport fra 2013 om «Children in Israeli Military Dentention». 7 februar vil vi fokusere på
handlingsmål for vår regjering og for Børge
Brende hva angår forholdene for palestinske
barn som skal være i tråd med folkeretten og
FNs menneskerettigheter.
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Vårt primære krav er:
Ingen barn skal fengsles!
*Ingen bruk av tortur eller vold – bruk av
fotlenker, håndjern og bind for øynene må
opphøre
* Israelske og Palestinske barn skal behandles likt med 18 års grense for begge parter
* Barn har klare rettigheter, bl.a. advokatbistand og følge av foreldre under forhør
Til seminaret får vi besøk av et palestinsk
ektepar, Gerhard Horton og Salwa Duaibis fra
Ramallah.
Gerhard vil snakke om situasjonen og sammenhengene, og hvorfor det er så viktig for
«Military Court» å arrestere barn og terrorisere
landsbyene også fra et juridisk synspunkt.
Salwa forteller om barna som blir fengslet,
hvordan dette virker på barna, på familiene og
på landsbyene. De har kalt innlegget «Breaking
a Generation».
Under deres innlegg vil vi vise snutter av
dokumentaren: « Stone Cold Justice», især
hvordan israelske soldater fra «Breaking the
Silence» vitner.
Se www.Militarycourtwatch.org
En norsk jurist og en psykolog vil kommentere
og lede spørsmålsrunden.
Etter lunsj kl. 13.30 kommer den israelske
journalisten Amira Hass, og vi avslutter med et
panel av norske politikere som vil diskutere hva
Norge bør og må gjøre for å få Israel til å
etterleve FNs Barnekonvensjon.
+YDNDQJM¡UHV"+YDNDQ1RUJHELGUDPHG"
Hvorfor er det viktig og riktig å anerkjenne
3DOHVWLQDQn"
+YRUIRUYLO1RUJH,..(JM¡UHGHW"

Artwork: Kai Gjelseth.

Vi starter kl. 10.00 på Litteraturhuset i Oslo i
Amalie Skram-salen lørdag 7 februar og
avslutter kl. 16.00. Det blir èn times egenbetalt
lunsj fra kl. 12.30. Kunstneriske innslag.
Det blir rikelig med tid til spørsmål og
kommentarer.
Se også «Fritt Palestina» nr. 4/2014 s. 24.
Søndag 8 februar kl. 18.00 fortsetter vi å vise
¿OPIUDRNNXSDVMRQHQRPSDOHVWLQVNHEDUQV
situasjon og dens konsekvenser, i Oslo - på
Kvekerhuset – Grønland 12 vis a vis Goethe
instituttet. Debatt og kommentarer også da.
Ekteparet Gerard Horton og Salwa Duaibis vil
være i Norge i en uke og reise rundt til Palkoms
lokallag som arrangerer debattmøter i uken
8.-11. februar. De ønsker også å treffe norske
politikere.

Organisasjoner som har tilsluttet seg kampanjen
er hittil:
KFUK/KFUM-Global; Fellesorganisasjonen
(FO); LO i Oslo; Industri Energi; Utdanningsforbundet; Kvekersamfunnet; Kvekerhjelp; Fagforbundet Ungdom; Norsk Transportarbeiderforbund; Norsk Folkehjelp; Norsk Folkehjelp/
Seniorer for Palestina; Bestemødre for Fred;
Redd Barna; Kvinneligaen for Fred og Frihet
(IKFF); Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina
Følg med i programmet på Palestinakomiteens
og Fellesutvalgets nettsider – og på Facebook/
Twitter
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Alle foto: ryanrodrickbeiler.com
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2VOR*UD¿VNH)DJIRUHQLQJ )HOOHVIRUEXQGHWDYG 
og Fagforbundet Oslo stilte med fagforeningsfaner.

Foto: ryanrodrickbeiler.com

Nationaltheatret - Habima:
Kraftfull markering mot samarbeidet
Den 15. januar demonstrerte over 100 mennesker i regnet foran Nationaltheatret med bannere,
fagforeningsfaner, dansere i militært antrekk med rosa tyllskjørt og med skarpe appeller.
0DQJHWHDWHUSXEOLNXPPHUHVWRGLWUDSSDRJIXOJWHPHG)OHUHVW¡WWHWQnUGH¿NNYLWHKYDVDNHQJMDOW
De hadde faktisk ikke fått med seg at «Vi tygger på tidens knokler» var Nationaltheatrets bidrag i
samarbeidsprosjektet TERRORisms. Så lavt ligger Nationaltheatret nå med denne saken.
Skarpe appeller ble holdt av teaterregissør Kai Johnsen, lyriker Torgeir Rebolledo Pedersen,
skuespiller Marius von der Fehr og Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet. Deres perspektiv var fra
palestinske teaterarbeidere, jøder som protesterer på Israels terror og okkupasjonspolitikk, Habimas
hyllest til den samme politikken og hvilken støtte palestinerne og jødisk opposisjon ber om fra oss:
BDS, som betyr boikott, de-investeringer og sanksjoner.

Akulbi og Palestinakomiteen i Norge arrangerte demonstrasjonen som ble tilsluttet av:
Film- og teaterteknisk Forening, Musikernes fellesorganisasjon, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp,
Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, AUF Oslo, Rød Ungdom, Bestemødre for fred,
Palestine Network Norway, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fellesforbundet avd 850 Oslo
*UD¿VNH)DJIRUHQLQJ,QGXVWUL(QHUJL)DJIRUEXQGHW2VOR
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Bady Atnafas – Jeg vil Puste
Av Lene E. Westerås (forkortet versjon)
lwes@online.no
Rapport fra Palestinakomiteens Kunstnerutvalg i
samarbeid med
Nordic Black Theatre/Cafeteatret og Kampenjazz
sitt arrangement 21. – 23. november 2014

Fredag:
Vi starter fredagen med fullt hus og presenterer
arrangementet og prosjektet.
Rashid Akrim forteller om kunstauksjonen som
skal være på søndag og hvis bilder henger rundt
om i Cafeteatrets lokaler.
Representanten fra Palestinaforeningens
kvinnekomite, som skal servere palestinsk mat
gjennom helga, forteller om deres konsept.
Det fylles opp med folk og det er ikke nok
sitteplasser. Mange palestinavenner er tilstede,
men også mange nye ansikter, en stor gruppe
musikere og andre kunstnere har møtt opp for å
få med seg dette helt unike eventet.
Mads Gilbert starter kvelden med et sterkt
foredrag med innsikt, gjennom bilder, lyd og
fortellinger. Gjennomsnittsalderen i Gaza er
17,8 år. Det er blitt en barneghetto.
Publikum er med Mads hele veien og er tydelig
preget av hans foredrag.
Mads avslutter med et lydbilde som barn i Gaza
OHYHUPHGGDJOLJIUDERPEHUMHWÀ\
droner, gråt. Hva hører helsearbeiderne når de
er her nede: gråt, kaos, bomber, eksplosjoner.
Barnegråt.
Dominic DJ introduserer programmet for hele
helga. Og nå starter en kveld spekket
med musikk og konserter. Det er fremdeles
relativt fullt og publikum får engasjerte og unike
fremføringer fra ulike grupper og solister.
Kveldens artister er Vilde&Inga, Unity Crew
(danser/hiphop/Bollywood), DAYO (RAWdanser fra X-Ray ungdomskulturhus/hiphop),
Floorknights (danser fra X-Ray/breakdanser) og
+RW%'D6X¿ UDS 
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Lørdag:
Lørdagens program er også et
RYHUÀ¡GLJKHWVKRUQPHGGHEDWWHUSUHVHQWDVMRQHU
og konserter.
Vi startet med Sylvi Inez Liljegrens presentasjon
av boka: Amiras palestinske kjøkken. Deretter
leser Olava Bidtnes egen poesi før debatten om
akademisk og kulturell boikott av Israel starter
opp kl 12:00.
Panelet bestod av: Morten Traavik, billedkunstner, Ayad Morrar, palestinsk samfunnsdebattant
fra landsbyen Budrus på Vestbredden, Moddi
(Pål Moddi Knutsen), musiker, Vanja Alling,
leder av Akulbi, Marius Kolbenstvedt,
skuespiller og Henrik Placht, billedkunstner,
Debattleder: Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge.
Sluttreplikken til Ayad Morrar (palestinsk samfunnsdebattant):
”Vi må ha vår frihet før vi kan ha en

fri dialog”.
Det blir pauser i løpet av debatten og etter
debatten med musikalske innslag ved Jan
Hammarlund fra Sverige, og poesi ved Marry
Ailonieida Somby.
Vi starter opp igjen lørdag kveld hvor
Inga-Marie Nymo Riseth er konferansier.
Rashid Akrim har et innlegg og informerer om
kunstutstillinga som skal være i søndag.
/¡UGDJHQEOLUHQIDQWDVWLVNNYHOGPHGÀRWte kunstnere som stiller opp i solidaritet, det
starter med Ahmed Tobasi (skuespill/monolog)
TeamQuickStyle (dansegruppe), sanger Jason
Harding og Jerel DeLeon Jr. på piano, sanger
Moddi (Pål Moddi Knutsen) og sanger Jan
Hammarlund.Sanger Sheldon Blackman fra
Trinidad avslutter kvelden.

Søndag:
Søndag starter med tapre forsøk på å komme i
kontakt med Palestine Center for Trauma ved
Motaz al Habbash som forteller om Gaza og om
dette senteret som mottar overskuddet av
kunstauksjonen.
PCT (Palestine Center for Trauma) jobber med
barn og voksne med traumatiske lidelser på
Gaza. De bruker kreative aktiviteter for å hjelpe
barn til å takle trauma.
Friday of Joy er et program hvor unge, frivillige
driver som en del av PCT. Hver fredag samler
de hundrevis av barn for å leke og gi dem noe
glede i en hverdag med stress og trauma. Til og
med under de verste angrepene samlet de barn
for å leke.
Tilslutt oppnår vi kontakt med Jaber Thabet som
er koordinator for Friday of Joy han takker for
dette møtet på skype og overbringer takk fra
Gazas barn.

-Som dere vet har vi nå levd gjennom tre
kriger, dette går sterkt innpå barna. Vi tenkte;
hvordan kan vi hjelpe barna. Så vi lagde
denne gruppa som består av frivillige. Denne
gruppa har god erfaring med å jobbe med
barn. Og vi startet med å lage samlinger i
À\NWQLQJOHLUHUL*D]D
Det blir et brudd i skypeoverføringen og Mottaz
sier at de springer fra kafe til kafe etter strøm.
-Gruppa jobber med barn og de frivillige med
små midler, tok initiativet. De samler barna
hver fredag, som er det fridagen, på ulike
aktiviteter.
Man forsøker å få barnas bevissthet vekk fra
NULJRJNRQÀLNWRJIRUV¡NHUnInGHPWLOn
tenke på andre ting. Mine nevø snakker hele
tiden om krig og om stridsvogner, om at den
israelske hæren kommer snart. Derfor er denne gruppas intensjon å få barnas tanker inn på
andre ting. Gruppa jobber hardt for at barna
skal ha en normal barndom i Gaza.

Debattpanelet. Fra venstre Kathrine Jensen, Marius Kolbentvedt, Henrik Placht, Morten Traavik,
Pål Moddi Knutsen, Vanja Alling, Ayed Morrar og tolk Marie Skeie.
Foto: Käthe Øien
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Det kom inn over 20 000,- på selve auksjonen,
i tillegg var det direktesalg av verk som hang
på veggene.
9HGÀHUHDYYHUNHQHYDUGHWKHIWLJHEXGUXQder før siste hammerslag.
Det blir en pause på ettermiddagen før vi starter
siste kveld i regi av Kampenjazz med
fremføringen av monologen Jeg er Haifa.
Teksten skrevet av Lene E. Westerås,
Sjur Miljeteig har laget lydbilde til fremføring
som var ved Ane Dahl Torp og Sjur Miljeteig,
en sterk og gripende performance.
En liten pause og omrigg av scenen før Aladin
Dreams med Aladin Abbas på oud, perkusjon,
vokal, Jørn Erik Ahlsen Alkanger på gitar og
Trygve Thambs Lyche på trommer avslutter
kvelden.
Ada Castracane fra AU i Palestinakomiteen
kaller Kunstnerutvalget opp på scenen for å
takke alle som har bidratt.

Ayed Morrar fra Budrus.

Foto: Käthe Øien

Kunstauksjonen starter klokka 15.06.
Morten Sortodden er auksjonarius og Rashid
Akrim er ansvarlig for auksjonen
Inntektene fra dette går uavkortet til Palestine
Trauma Center.
Verkene har hengt rundt om på Cafeteatrets
vegger hele helga. Mange kunstnere hadde
donert verk for denne auksjonen.
Noen av dem: Håkon Bleken, Sonja Krohn,
Käthe Øien, Bendik Kaltenborn, Robert Meyer,
chilensknorske Franky Dmiedo, Atle Østrem
med streetart, 1UPCrew, Erik Formoe, Ahmed
Omar, Jan Ove Iversen, Steinar Holø,
Thomas Kjellberg, Mats Omland, Fadlabi,
Martin Mauseth Hvattum, Pierre Lionel Matte
og Anne Kristine Thorsby. Pluss mange mange
ÀHUH

Det har vært over 400 personer innom fra
fredag til søndag.
Vi er takknemlige og veldig glade for alle
som har bidratt med sin tid, sine kunstverk og
sin musikk. Takk også til Cafeteatrets stab og
teknikere som har vært tilstede hele veien. Takk
til våre tilreisende gjester, helt fra Budrus Palestina, Ayad Morrar og vår nabo Jan Hammarlund
fra Sverige. Ikke minst takk til Nordic Black
Theatre, Kampenjazz og Palestinakomiteen for
strålende samarbeid.
Denne helga vil bli stående som et symbol på
den solidaritet vi representerer, den vil bli
stående som et symbol på varig vennskap og
som håp for et rolig landskap.

Palestinakomiteens kunstnerutvalg (KUP) ved
Marie Skeie, Lene E. Westerås og Käthe Øien
WDNNHUIRUHLVXSHUÀRWWKHOJ±GHWWHYDUPHUHQQ
vi håpet på.
Hjertelig takk til alle dere som bidro!
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Sheldon Blackman fra Trinidad spiller for et fornøyd publikum.

Foto: Marthe Hårstad

Rashid Akrim og Morten Sortodden under kunstauksjonen. Her med et verk av Bendik Kaltenborn.
Foto: Käthe Øien
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FADDERORDNINGEN
Av Grete Thunold
grthun@online.no
Koordinator Fadderordningen
Beit Atfal Assomoud (BAS)
Årsrapporten fra Beit Atfal Assomoud/NISCVT
var ennå ikke klar før tidsfristen for Fritt Palestina
1/2015. Denne rapporten er derfor basert på BAS
sitt nyhetsbrev november 2014.

Godt nytt år!
Takk for all støtte i 2014.
BAS rapporterer at det er stadig større
utfordringer knyttet til behovene til de syriske
À\NWQLQJHQH'HWHUVRPNMHQWQnRYHUPLOOLRQ
V\ULVNHÀ\NWQLQJHUL/LEDQRQVY UWPDQJHDY
GHPKRYHGVDNHOLJSDOHVWLQHUHKDUV¡NWWLOÀXNW
i palestinske leirer. Det er tidligere rapportert
KYLONHQKMHOSVRPJLVGLVVHÀ\NWQLQJHQHDY
BAS.
'HQ¿QDQVLHOOHVW¡WWHQIUDGRQRUHU VRP
JMHOGHUÀHUHODQGHQQ1RUJH KDUPLQNHWRJ
er ikke tilstrekkelig til å dekke alle behovene.
Jeg vil derfor benytte anledningen til å minne
de av Palestinakomiteens/Fadderordningens
sponsorer som kanskje har glemt på betale,
om å sjekke innbetalingen. Eventuelt å inngå
avtalegiro. Vi ønsker også nye sponsorer
velkommen. Husk også å sende e-postadresse
til koordinator.
Palestinakomiteen i Norge/Fadderordningen
har i løpet av 2014 overført USD 34.906,- til
Beit Atfal Assomoud.
Familieprosjekt
De barna som får økonomisk støtte tegner og
skriver jule- og nyttårshilsen til sine sponsorer.
'HWHUJMHQQRPI¡UWÀHUHSURVMHNWIRUEDUQRJ
mødre vedrørende helse. Et annet tema som er
tatt opp, er følgene av å droppe ut av skolen.
50

Fritt Palestina 1 - 2015

Mental helse
Family Guidance Center (FGC) har organisert
aktiviteter for funksjonshemmede barn. Det
er organisert kurs med tema mental helse i
samarbeid med den internasjonale Handicap
organisasjonen.
Psykososial støtte
Dette programmet inneholder samlinger med
ulike temaer for syriske barn og familier. Ei
ukes kampanje blei organisert, bl.a. i Burj El
Shemali i forbindelse med den internasjonale
dagen for barn mot vold, seksuell trakassering
og kjønnsspørsmål. Denne uka var støttet av
MAP-UNICEF. I tillegg til aktiviteter relatert til
temaene, blei det organisert en tur for 603 barn
til et «lekeland» for at de kunne more seg og
føle at lek er en del av deres rettigheter.
Programmet omhandlet også psykososiale
temaer for denne målgruppen. Det blei holdt
samlinger for barn, ungdommer og mødre vedrørende overførbare sykdommer, tidlig giftemål,
tester før ekteskap, tidlig svangerskap, seksuell
trakassering, sosial diskriminering, vold og
sosiale medier.
Andre kurs for barn, unge og voksne blei gitt
med temaer som bryst- og underlivskreft,
personlig hygiene, helsekost, kommunikasjon,
selvinnsikt, sinnemestring og teambuilding.
Empowerment gjennom utdanning
BAS har som mål å sette palestinske barn og
XQJGRPRJV\ULVNHÀ\NWQLQJHULVWDQGWLOn
forbedre deres sosio-økonomiske situasjon ved å
gi dem konstruktive verktøy for framtida. Barna
støttet av BAS får ikke bare utdanning, men
også tannpleie, kulturelle og kreative aktiviteter.
25 grunnskolebarn fra Shatilla senteret deltok
på en workshop med tema «Jeg er et barn og jeg
har rettigheter.»

Oversikt over lokallag
Gruppe
Oslo/Akershus
Buskerud
Telemark
+HGPDUN
Oppland
Drammen
Tønsberg
Larvik
Sandefjord
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Kvinnherad
Hordaland
Sogn og Fjordane
Trøndelag
5DQDRJRPHJQ
Narvik/Harstad
Bodø
Tromsø
Finnsnes
Sunnmøre
Romsdal
Voss
Fredrikstad
Nord-Trøndelag
Haugesund og
Karmøy

Kontaktperson
Merete Samuelsen
Sverre Johnsrud
Aasta Kravik
9LUJLQLD*ULIÀWKV 
Øyvind Sagedal
Arne Birger Heli
Ole Marcus Mærøe
Erik Ness
Mette Clifton
Amina Bitar
Steinar R Berge
Ingebreth Forus
Egil Vaage
Morten Heszlein-Lossius
Per Bjarne Ørjansen
Daniel Krutå Enge
:HQFKH)ODNVWDG 
Jan Åge Riseth
Jorunn Anda Aronsen
Knut Borud
Tove Lie
Kjell Stephansen
Lars Oltedal
Marianne Skudal
Kristin Rosenberg
Fatima Almanea

E-post
oslo@palestinakomiteen.no
sjohnsru@online.no
aasta.kravik@gmail.com
KHGPDUN#SDOHVWLQDNRPLWHHQQR
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
per.bjarne.orjansen@enivest.net
trondheim@palestinakomiteen.no
ZHQFKHÁDNVWDG#JPDLOFRP
narvikriseth@gmail.com
jorunn.anda@hotmail.com
knut@borud.no
tovekullerud@gmail.com
kjell.stephansen@gmail.com
loltedal@online.no
marianne.70@hotmail.com
kristin.rosenberg1@gmail.com
f.h.almanea@hotmail.com

Telefon
99519710
90601189
41178405

95023848
90063116
90990932
90044145
41682994
41146706
48881433
98296728
93241857
99150813
46619129
48154693

99298203
91525882
41566418
90732149
97741035
90865484
41763657
98410704
98688382

Mohamed Zalfani

hamma12008@live.com

46638156

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

99376726
90510670
90667062
97579177
47619626
90512105
90694868
22110026

Andre kontaktpersoner
Medlemsarkiv
Sol.arb. Palestina
Sol.arb. i Libanon
Faglig Utvalg
Boikottutvalget
Kunstnerutvalget
Fadderprosjekt
Palestinabutikken
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Rolv Rynning Hanssen
Annicken Lundgård
Elisabet Sausjord
Petter Thoresen
Camilla Kleiberg Jensen
Käthe Øien
Grete Thunold
Ola Bostadløkken
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annicken@gmail.com
esausjord@gmail.com
petter2resen@yahoo.no
boikottisrael@palestinakomiteen.no
palkom.kunst@gmail.com
grthun@online.no
post@alquds.no

Arbeidsutvalget Palestinakomiteen
Leiar
Nestleiar
Økonomiansv.
Org.sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
6W\UHPHGOHP
Styremedlem

Kathrine Jensen
Jonas Skullerud Iversen
Helga Hvidsten
Berit Aaker
Eldbjørg Holte
Ada Castracane
Sverre Johnsrud
Øyvind Sagedal
.DVSDU7MHOGÁDDW6WHXGHO
Arne Birger Heli

kathrine@palestinakomiteen.no
jonas_ivers@yahoo.no
helghvid@outlook.com
berit.aaker@palestinakomiteen.no
eldbjorgholte@gmail.com
ada@palestinakomiteen.no
sjohnsru@online.no
oyvind.sagedal@kirkekontoret.no
NDVSDU#KRWPDLOFRP 
heper@online.no

90743720
95824491
95775943
95969874
48212214
90647021
90601189
95023848

90063116

gada22@hotmail.com
oslo@palestinakomiteen.no
audunos@gmail.com
karolinestensdal@hotmail.com
karl-petter.endrerud@bfk.no
kdragst197@gmail.com
liv.sorlien@bbnett.no
bjarne.nilsson@elsikkerhetnorge.no
grthun@online.no
maeroe@online.no
gerd.v.d.lippe@hit.no
hjelmbrekke@gmail.com
hiba1982@gmail.com

97790124
99519710
41409568
97681926
46909160
91140541
90665349
95981617
90694868
90990932
48036842
95068557
90927176

afjarm@gmail.com
karengrimsmo@hotmail.com
ingebreth.forus@lyse.net
louisesteinsvik@hotmail.com
lisa.engervik@gmail.com
bergen@palestinakomiteen.no
kjell.stephansen@gmail.com
matsern@online.no
nuffen@nuffen.com
anna-mo@online.no
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+DUGXHWEXGVNDS"
QVNHUGXnQnOHVHUH"
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.
For å få et enda bedre medlemsblad vil vi
gjerne ha ditt bidrag.
Har du noen synspunkter på
3DOHVWLQDNRPLWHHQVSROLWLNN"
Har du skrevet leserbrev til lokalavisen din
VRPHQGDÀHUHE¡UInOHVH"
Har du holdt en politisk innledning i en
IRUHQLQJGXHUPHGOHPDY"
+DUGXKROGWDSSHOOSnHWDUUDQJHPHQW"
Har du lyst til å fortelle om aktiviteter som
lokallaget ditt eller vennekretsen din driver
PHG"
Send det gjerne til oss!

Husk å sende med høyoppløselig bilde
(220-300 dpi/ppi) av deg selv eller aktiviteten.
Gjerne begge deler. Bilder sendes separat.
Teksten må skrives i uformatert Word, eller
VRPHQHQNHOWHNVW¿O W[W VRPHUGHWEHVWH
Ingen understrekning, fet skrift, innrykk eller
lignende. Avsnitt markeres med linjeskift.
)RUnOHWWHRSSVHWWHWDYEODGHWHUGHW¿QWRPGX
holder deg innenfor følgende rammer:
½ side
900 tegn med mellomrom
1 side
2.000 tegn med mellomrom
2 sider
4.200 tegn med mellomrom
3 sider
5.400 tegn med mellomrom
4 sider
7.500 tegn med mellomrom
5 sider
9.700 tegn med mellomrom
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.

Bruk følgene adresse:

medlemsblad@palestinakomiteen.no

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
Hønefoss 01 juni 2013.
Redaksjonssekretær
Sverre Johnsrud
.
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