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No også på ENGELSK: Heftet ”Farlige forbindelser – norske
bånd til den israelske okkupasjonen”.
I fjor kom Norsk Folkehjelp og Fagforbundet ut med denne rapporten som syner korleis norske styresmakter og norsk næringsliv
støttar opp under den israelske okkupasjonen. Rapporten er no
omsett til engelsk og kan lastas ned frå:
http://www.npaid.org/News/2013/Dangerous-Liaisons-Norwegianties-to-the-Israeli-Occupation
Materiell frå Palestinakomiteen
Planlegg du aksjonar, stand, demonstrasjonar eller møte? Frå
Palestinakomiteens sekretariat, sekretariat@palestinakomiteen.no,
kan du få tilsendt gratis klistremerke ”Boikott Israel” og ”Boikott
G4S”, informasjonsbrosjyrer og verveblokkar.

Al Quds Palestinabutikk har
palestinaskjerf!
Al Quds Palestinabutikk har palestinaskjerf, palestinske flagg, jakkemerke,
keramikk, Dødehavsprodukt, bøker mm
www.palestinabutikken.no

Kontakt oss:

Palestinakomiteen i Norge, Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Palestinahuset, 4. etasje, Grønland 12, 0133 Oslo
Kontortid: Mandag og onsdag 8 – 16
Telefon: 22 17 47 15 Mobil: 95 96 98 74

www.palestinakomiteen.no

www.boikottisrael.no

E-post:
Generelle henvendelser:
sekretariat@palestinakomiteen.no
Medlemskontingent og innsamlinger: medlemsarkiv@palestinakomiteen.no
Kontonummer:
Hovedkonto:
Palestinasolidaritet:
Medlemskontingent:

0530 28 03112
0532 55 41263
0539 32 08831

Du finner oss også på Facebook!

Kontingentsatser:
Vanlig medlem
kr 500
Redusert kontingent
kr 250
(skoleelever, studenter og pensjonister)
Ungdomskontingent
kr 100
(ungdom født 1994 og seinere)

Organisasjonsnummer: 984.688.172
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Forsida:
Mouhammed Assaf fra Gaza ble vinneren av Arabisk Idol.

Redaksjonen for dette nummer ble
avsluttet 25.07.2013
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Stortingsvalget 2013.
Hvilket parti støtter oss?
Det nærmer seg høst og stortingsvalg.
Palestinakomiteen og Fellesutvalget
for Palestina har spurt de ulike partiene
om deres syn på spørsmål og saker
som er viktige for oss.
Det er blant annet sanksjoner av bosettingene,
handel og import av israelske varer og tjenester,
holdning til våpenhandel med Israel og investeringer i selskaper og virksomheter som bidrar
til brudd på folkeretten og menneskerettighetene under Israels okkupasjon. Vi håper spørreundersøkelsen kan bidra til å klargjøre hvor de
ulike partiene står i forhold til Palestinaspørsmålet. Svarene kan du finne på de neste
sidene i dette medlemsbladet.
De fleste av partiene har tatt seg tid til å gi
konkrete svar.
Svarene til partiene Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne står nærmest
oss i vårt syn på konflikten og veien mot fred
og frihet. Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet følger etter.

regjeringens håndtering av konflikten
mellom Palestina og
Israel. Kritikken har
ikke vært spesielt rettet Annicken Lundgård
mot regjeringens me- Leder i Palestinaninger, men mot deres komiteen i Norge
manglende vilje til å
handle aktivt overfor staten Israels mange
brudd på menneskerettighetene og FNresolusjoner. I altfor mange tilfeller blir ord
møtt med ord, ikke handling. Viljen til boikott
og sanksjoner av staten Israel har ikke vært til
stede hos dagens regjering.
Gjennom Statens Pensjonsfond Utland, har
riktignok regjeringen foretatt uttrekk av noen
(få) selskap som opererer på okkupert, men
samtidig er regjeringen med på å finansiere
okkupasjonsindustrien gjennom investeringer i
israelske statsobligasjoner. Støtten som regjeringen gir som leder av Giverlandsgruppen og
engasjementet med å bygge opp palestinske
statsinstitusjoner, blir dermed svekket så lenge
regjeringen støtter oppunder aktiviteter som er
med på å opprettholde okkupasjonen.

Av de partiene som da gjenstår er det Høyre
som kommer best ut, sammenlignet med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, men det er
liten støtte å hente hos noen av de tre partiene
på de fleste områdene.
Dette åpner opp for spørsmål om hva man kan
forvente dersom årets valg resulterer i en borgelig regjering. Basert på svarene fra de ulike
partiene, er det liten tvil om at en regjering
bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, vil
føre en langt mer Israel-vennlig politikk enn
den nåværende regjeringen. Palestinakomiteen i
Norge har ofte stilt seg kritisk til den rødgrønne
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Nå 20 år etter Oslo-avtalen er spørsmålet om
Giverlandsgruppen og Oslo-prosessen i helhet
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bidrar til en normalisering og opprettholdelse
av status quo, heller enn å føre oss nærmere et
fritt Palestina.
Det holder ikke at svarene partiene avgir i
spørreundersøkelsen, eller den politiske retorikken de anvender, viser en positiv holdning til
Palestina. De må bytte ut ord med handling og
ta grep.
Når det er sagt, er det på sin plass å rose de
ulike partiene i regjeringsposisjon for de svarene de avgir på de spørsmålene vi har stilt.
For oss i Palestinakomiteen er det viktig at de
sakene som omhandler konflikten mellom
Palestina og Israel, og som har vært oppe i
dagens regjering, ikke faller i skyggen. Vi har
vært offensive på bosettingspolitikken og på
boikott av varer og tjenester som er med på å
opprettholde okkupasjonen av Palestina. Vi ser
at vårt press kan gi resultater og at våre holdninger når frem til politikerne.
Årets stortingsvalg er viktig for vår sak. Avhengig av hvem som havner i regjeringsposisjon, kan det få store konsekvenser for Norges
politikk i Midtøsten-spørsmålet og de som
berøres av konflikten. Som allerede nevnt vil en
regjering med Høyre og Frp i topp, føre en mer
Israel-vennlig politikk enn det vi har i dag. Av

de borgerlige partiene er det Venstre som
kommer best ut, og er det eneste partiet som
sier klart nei på spørsmålet om de støtter utbyggingen av bosettingene. Men ingen av de
borgerlige partiene vil tale for sanksjoner mot
Israels stadige utbygging av bosettingene. Her
er også AP og SP uklare i sine svar. SV, Rødt
og Miljøpartiet De Grønne er de eneste som
sier de vil tale for sanksjoner mot koloniseringen. Det samme gjelder på spørsmålet om
importforbud av varer produsert i bosettingene
og våpenhandel.
Sett ut fra svarene ville en drømmeregjering,
for vår del, bestå av en sammensetning av
representanter fra Rødt, SV og Miljøpartiet De
Grønne. Da hadde vi fått gjennomslag for vår
politikk og Norge ville spilt en langt mer aktiv
rolle i Midtøstenpolitikken. Dette er en urealistisk tanke. Derimot er det ikke urealistisk at
våre medlemmer og Palestinavenner kan påvirke Stortingsvalget ved aktivt å stille krav til
politikere som ønsker seg inn på Tinget. Vi
ønsker oss en regjering som faktisk støtter
palestinerne i handling, og ikke bare i ord uansett hva storebror USA med NATO som
påheng sier.
Godt valg!
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Foran Stortingsvalget 2013:

Hva mener partiene om konflikten
mellom Palestina og Israel?
Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina har spurt partiene om deres syn på ulike spørsmål og
saker som er viktige for oss.
(Forkortelser: FrP=Fremskrittspartiet, KrF=
Kristelig folkeparti, AP=Arbeiderpartiet,
MGD=Miljøpartiet De Grønne)
Koloniseringen av Vestbredden gjennom
israelske bosetninger på okkupert område
1. Støtter ditt parti Israels stadige utbygging
av kolonier på Vestbredden og i ØstJerusalem?
FrP: FrP er kritiske til ekspansjon i bosettingene på Vestbredden og Øst-Jerusalem.
Høyre: Høyre er sterkt kritisk til utbyggingen
av israelske bosettinger på det som er anerkjent
som okkupert territorium, m.a.o. utenfor 1967grensene.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Nei.
Senterpartiet: Nei. Senterpartiet mener bygging av bosetting på okkupert land er i strid
med folkeretten og gir ufred.
AP: Nei. AP mener bosettinger på okkupert
land er i strid med folkeretten og dette gir vi
tydelig uttrykk for overfor Israel.
SV: Nei.
Rødt: Nei.
MGD: Nei.
2. Vil ditt parti tale for økonomiske sanksjoner mot Israels utbygging av ulovlige kolonier?
FrP: Nei
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Høyre: Høyre anser ikke økonomiske sanksjoner som et egnet virkemiddel overfor partene.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Nei. Venstre tror ikke økonomiske
sanksjoner er et godt virkemiddel for å oppnå
fred og forsoning i Midtøsten.
Senterpartiet: Senterpartiet ønsker ikke ensidige norske sanksjoner i mot Israel og vil ta
stilling til internasjonale sanksjoner dersom det
blir tatt slike initiativer. Handelen mellom
Israel og Norge er regulert av frihandelsavtalen
mellom EFTA og Israel fra 1993. Avtalen
dekker ikke handel med varer som har opprinnelse i de israelske bosetningene på Vestbredden. Slike varer er underlagt et annet tollregime
enn handel med Israel og det er viktig at dette
skillet blir opprettholdt. Senterpartiet støtter
Utenriksministerens uttalelser om at Norge vil
innføre tydelig merking av produkter fra israelske bosettinger og fraråde norske bedrifter å
importere varer fra de ulovlige bosettingene.
AP: AP er ikke for ensidige økonomiske sanksjonsregimer. Sanksjoner bør forankres i FN.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MDG: Ja.
Våpenhandel
3. Vil ditt parti gå inn for et importforbud
av israelsk krigsmateriell på samme grunnlag som Norge forbyr egen eksport av
krigsmateriell til Israel?
FrP: Nei.
Høyre: Norge har allerede et meget strengt
nasjonalt regelverk for handel med forsvarsmateriell. Det er ikke aktuelt for Høyre med noe
særskilt importforbud utover dette.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Nei.
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Senterpartiet: Dette har Senterpartiet ikke tatt
stilling til.
AP: Nei. Se svar under punkt 2.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MDG: Ja.
4. Vil ditt parti jobbe for å innføre en sluttbrukererklæring, også til NATO-land, for
blant annet å sikre at norske komponenter
og våpen ikke ender opp i Israel via andre
land?
FrP: FrP støtter at det fra norsk side arbeides
for at en sluttbrukererklæring blir normen i
NATO, men ikke at Norge skal bryte ut og
innføre dette på egenhånd. Dette må det jobbes
for innenfor Alliansen.

Høyre: Høyre støtter prinsippet om sluttbrukererklæringer for handel med forsvarsmateriell
mellom alle stater, men dette er multilaterale
rammeverk hvor det må være enighet blant alle
partene, f.eks. internt i NATO. Et særnorsk
krav om sluttbrukererklæringer er ikke aktuelt.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Ja.
Senterpartiet: Ja. Det fremgår også av Soria
Moria II at regjeringen vil opprettholde og
videreutvikle et strengt regelverk for norsk
våpeneksport. Regjeringen har som mål å
innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og
arbeide for at dette blir norm i NATO.
AP: Ja. Norge har et av verdens strengeste
eksportkontrollregimer for våpen, og vi har
ingen eksempler på at norske våpen har havnet
i Israel via andre NATO-land. AP har som mål
å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og
arbeide for at dette blir norm i NATO.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MGD: Ja.
Investeringer og handel
5. Vil ditt parti jobbe for at SPU trekker ut
investeringer fra selskaper og virksomheter
som bidrar til Israels brudd på folkeretten
og menneskerettighetene under okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen? (F.eks.
G4S, Alstom, Caterpillar, G4S, Cement
Roadstone, Holdings og Veolia)

Vi har spurt 9 partier.
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FrP: Nei og vi aksepterer heller ikke forutsetningene spørsmålet er bygget på.
Høyre: Statens Pensjonsfond Utland har allerede i dag et strengt etisk regelverk for sine
investeringer. Dette skal følges.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Ja.
Senterpartiet: Senterpartiet har støttet at forpliktende etiske retningslinjer med sikte på
internasjonal utjamning, miljø og solidaritet
skal legges til grunn for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Vi er ikke i mål
med å gjøre de etiske retningslinjene til et slikt
effektivt virkemiddel og vil støtte opp om en
videreutvikling i slik retning. Uten å kunne ta
stilling til alle selskapene som nevnes, vil en
strammere etisk forvaltning også få konsekvenser på Vestbredden og Gazastripen.
AP: Vi vil at SPU skal trekke seg ut av selskaper som er ansvarlige for brudd på våre ret-
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ningslinjer. Beslutninger om uttrekk av enkeltselskaper skal tas på grunnlag av tilrådninger
fra Etikkrådet.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MGD: Ja.
6. Vil ditt parti gå ut med en aktiv oppfordring til norske selskap om å ikke importere
varer produsert i israelske bosettinger i de
okkuperte områdene, og unngå alt handelssamkvem med bosettingene?
FrP: Nei.
Høyre: Særskilte økonomiske sanksjoner eller
importforbud overfor noen av partene er som
nevnt ikke aktuell politikk for Høyre.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Nei.
Senterpartiet: Ja. Senterpartiet støtter arbeidet
med å høyne kunnskapsnivået hos norske forbrukere blant annet gjennom merking og oppfordring til norske bedrifter om ikke å importere varer i fra okkuperte land og områder.
AP: AP vil arbeide for å synliggjøre handel
med varer som er produsert i folkerettsstridige
bosettinger i de okkuperte områdene, som for
eksempel merking, slik at forbrukerne får informasjon om produksjonssted og en reell
mulighet til å velge bort slike varer.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MGD: Ja (all den tid bosettingene er bygd i
strid med folkeretten og er hinder for fredsløsning).
7. Vil ditt parti jobbe for et importforbud på
varer produsert i israelske bosettinger?
FrP: Nei
Høyre: Særskilte økonomiske sanksjoner eller
importforbud overfor noen av partene er som
nevnt ikke aktuell politikk for Høyre.
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Nei.
Senterpartiet: Et importforbud har vi ikke
vurdert.
AP: Nei.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MDG: Ja.
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Israels bruk av administrativ forvaring
8. Vil ditt parti legge press på israelske
myndigheter slik at Israels bruk av administrativ forvaring opphører?
FrP: Administrativ forvaring er en praksis som
bør sterkt begrenses, men det er verdt å ta på
alvor også de argumentene som taler for en
restriktiv bruk av dette – og bruken av dette har
jo blitt redusert kraftig de siste årene i Israel.
Praksisen kan være med på å beskytte vitner fra
palestinsk side som da ikke blir eksponert i en
rettssak, og dermed ikke vil kunne utsettes for
trusler og settes i livsfare fra organisasjoner
som bruker vold og terror for å hevne seg.
(Uklart)
Høyre: Bruk av administrativ forvaring er
prinsipielt uheldig og ikke i tråd med forsvarlig
rettsikkerhet. Høyre vil være kritisk til alle
stater som benytter slike ordninger. (Nei)
KrF: Velger ikke å svare.
Venstre: Ja.
Senterpartiet: Ja, Senterpartiet vil støtte et
slikt initiativ dersom Utenriksdepartementet
vurderer at norsk engasjement vil bidra til en
positiv endring.
AP: Ja. AP har gjentakende tatt opp denne
praksisen med Israel, og vår kritiske holdning
til dette er uttrykt både gjennom partikanaler og
fra regjeringen.
SV: Ja.
Rødt: Ja.
MGD: Ja.
Det viktigste hinderet for fred
9. Hva mener dere er det viktigste hinderet
for fred mellom Palestina og Israel?
FrP: Splittelsen i det palestinske lederskapet
og ikke minst terroristorganisasjonen Hamas
sin manglende vilje til å anerkjenne Israels rett
til å eksistere, til å ta avstand fra terrorisme som
virkemiddel og til å anerkjenne inngåtte avtaler
med Israel, er de viktigste hindringene for å
skape en situasjon der partene kan sette seg ned
ved forhandlingsbordet med målsetting om å
etablere en varig fred med en to-statsløsning.
Samt en israelsk regjering som viser vilje til å
arbeide konstruktivt for en slik løsning.
Høyre: I dag er de største hindringene for
fremgang i fredsprosessen henholdsvis manglende politisk samling og kontroll med sikkerheten på palestinsk side, særlig i Gaza, og
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Israels fullstendig manglende vilje til å begrense bosetningene. Partene må følge opp sine
uttalelser med reelle handlinger. Palestinerne
må kunne levere en politisk samling og sikkerhet. Israel må levere en fullstendig stopp i
bosetningene, ytterligere lettelser av sperringsregimet på Vestbredden og sammen med Egypt
åpne Gaza for persontrafikk, hjelpesendinger
og handel.
KrF: Det viktigste hinderet for fred er hat og
mistenkeliggjøring fra begge sider. Det er
viktig at det internasjonale samfunn ikke bygger opp under dette, men støtter opp under en
løsningsorientert tilnærming.

Venstre: Venstre er en sterk tilhenger av en
tostatsløsning. Vi mener en uavhengig palestinsk
stat den eneste langsiktige løsningen på konflikten. Nøkkelen til en fredelig utgang på konflikten
ligger hos sivilbefolkningen på begge sider. Internasjonalt press må legges på begge politiske
parter, særlig på Israel som den økonomiske og
militært overlegne parten, men varig fred kan bare
skapes av israelsk og palestinsk sivilbefolkning.
Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet ikke bare retter fokus mot de politiske prosessene, men også mot økonomisk og kulturelt samarbeid og forsoning på "gateplan" i hele området.
Senterpartiet: Senterpartiet mener varig fred kun
kan oppnås gjennom en to-statsløsning mellom
Israel og Palestina. FN- resolusjonen i fra 1967
må respekteres i en slik avtale. En fredsavtale må
ivareta løsning må basere seg på FN resolusjon
194 og menneskerettighetserklæringen. FN-resolusjonene 242 fra 1967 og 338 fra 1973 slår klart
fast at Israel må trekke seg ut av områdene de
okkuperte i 1967.
AP: Partenes manglende vilje og evne til å forhandle er det viktigste hinderet for fred. Men det
er ingen tvil om at ulovlige bosettinger effektivt
spiser opp grunnlaget for en palestinsk stat, og
dermed også for det fredsalternativet som begge
parter sier de har som mål, nemlig en tostatsløsning.
SV:

,

!

Rødt: Spørsmålet forutsetter en tostatsløsning, og
da er hovedhinderet at Israel ikke retter seg etter
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FN-resolusjonene 238 0g 242 og avslutter både
den direkte og indirekte okkupasjonen av Vestbredden og Gaza. For å få en varig fred med en
felles stat for både palestinere, jøder og andre som
bor i området, er hovedhinderet at Israel holder
fast på at de skal ha en jødisk stat med særretter
for de som de definerer som jøder.
MDG: Israels okkupasjons av Vestbredden og
bosettingspolitikken er det største hinderet for
fred. Israel bør i all hovedsak trekke seg tilbake til
1967-grensene og flytte sikkerhetsmuren/gjerdet
ut av de Palestinske områdene. Det er også et
alvorlig hinder for en fredelig løsning at ytterliggående og religiøse fundamentalistiske grupper på
begge sider blokkerer fredsprosessen.

Andre svar
Høyre: Vi legger selvfølgelig gjerne frem våre
synspunkter for deres medlemmer, men å skulle
svare «ja» eller «nei» på de oversendte spørsmål,
som legger særs ensidige premisser og formuleringer til grunn, åpner dessverre ikke for å få frem
de nødvendige nyansene i vårt syn på denne
komplekse konflikten.
KrF: Alle mennesker i Midtøsten har samme
grunnleggende verdi og rettigheter, uavhengig av
etnisitet og tro. KrF vil arbeide for at Israel sikres
sin rett til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser og for at palestinerne
skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium. Det internasjonale samfunnets bidrag til å
løse konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen. Terrorisme må bekjempes og
kan aldri anerkjennes som virkemiddel. Forslag
om handelsboikott og lignende bidrar ikke til å
skape grobunn for fred.
Norge må være en pådriver både praktisk og
økonomisk for at konflikten mellom Israel og
palestinerne løses ved dialog og ved at begge
parter er villige til å inngå kompromisser.
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Sionismen – historie og bakgrunn
Et antropologisk syn på religion
Når antropologen Jared Diamond skal karakterisere religionens årsaker nevner han f.eks.:
Gir forklaring på vanskelige spørsmål
Lindrer eksistensiell angst
Gir trøst & håp
Organiserer samfunnet
Fremmer lydighet
Gir normer for å møte fremmede
Kan legitimere vold
Gir sosial tilhørighet
Av Geir Gustad
De siste tusener av år har de store religionene
dominert kultur, politikk og langt på vei organisert samfunn og maktposisjoner. Ved å google oppslutning finner vi at anno år 2000 regnes
33% som kristne, 23% muslimer, 14% hinduer,
10% agnostikere, 7% buddhister, og langt
nedover rekka kommer jøder med 0,2% eller
antatt 17 millioner individer. Langt fra alle
disse er religiøse jøder, og langt fra alle disse er
sionister. Sett i forhold til verdens religiøse
mangfold utgjør jøder og sionister en forsvinnende liten prosentandel. Men de har en stor
plass i det vestlige historiebilde, i religionshistorien og i det politiske spillet om Midt-Østen
på 1900-tallet.
"Hvor kommer de riktige tankene fra?"
"Faller de ned fra himmelen? Nei.
Er de nedlagt i bevisstheten fra fødselen av?
Nei.
De kommer fra den samfunnsmessige praksis
og fra den alene.
De kommer fra tre slags samfunnsmessig praksis:
Kampen for produksjon – Klassekampen Vitenskapelige eksperimenter.
Det er menneskenes tilværelse i samfunnet som
bestemmer tenkningen deres (og ikke omvendt)" (Sitat Mao Tse-Tung)
Studere / konstruere historie.
Det Gamle Testamente er en samling av skrifter
nedtegnet stykkevis og delt for noen tusen år
siden og har vært en sentral bok for vestlig
sivilisasjon, både for urkristne, jøder, katolik-
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ker og protestanter. På sitt beste har den vært
en positiv og motiverende inspirasjonskilde for
vanlige folk og deres ledere. På sitt verste er
den brukt av den religiøse makteliten for å
kontrollere og undertrykke befolkningen og
medført grusomme overgrep. Det viktigste med
den er imidlertid at den gjennom tidene av ulike
makthavere og geistlige har blitt gitt ut for å
være et etterrettelig historisk dokument. Dette
er grundig tilbakevist gjennom tiår med bibelkritikk og kanskje best polemisk imøtegått av
Richard Dawkins i "The God Delusion".
Torah er det hebraiske navnet for de fem Mosebøkene, og 613 bud som er grunnleggende
for jødisk liv. Det er vanlig å regne med at boka
har fått sin endelige form og budskap mellom 2
500 og 2 300 år siden.
De sionistiske mytene bygger tungt på denne
"historiske" arven, selv om nyere historieforskning ikke har funnet fnugg av større regionale
kongedømmer i Judea/Samaria eller hundretusener av "Israelitter" som flykter fra Egypt og
etablerer Davids og Salomos riker. Fra tida
omkring Kristi fødsel og med Romerriket
ekspansjon til Øst-Middelhavet finnes stadig
flere "bibeluavhengige" arkeologiske fakta som
torpederer sentrale jødiske myter om den jødiske Diasporaen (Exodus), det vil si utdrivelsen
av det Hellige Land:
•"
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I tida fra år 0 til ca. 1500 spredde jødene seg i
hele den "siviliserte" verden og fikk mange
felles kjennetegn:

Sluttresultatet av disse "jødiske folkevandringene" er at hovedkonsentrasjonen av jøder anno
1800 finnes i det jødiske bosettingsområdet
("Jøde-sonen") i Tsar-Russland (bilde)

Jødedom er lite innrettet på evangelisering,
men rekrutterer internt via giftemål og barn. De
isolerer seg/blir isolert i egne boområder (ghettoer). Der har omfattende internt sosialt fellesskap og stor internt samhold og styrke. De
sosialiseres som handelsmenn og byråkrater.
De isolerer seg religiøst fra kristne og har egne
lukkede ritualer.

Jøder i Europa var i lange perioder nektet privat
eiendomsrett, og mange ble derfor tilknyttet
konge- og adelsmakt som pengeinnkrevere og
regnskapsførere. De fikk ofte rollen som syndebukker i dårlige tider.

Da spanjolene driver ut muslimene fra Spania/
Portugal på 1500-tallet drives mange "sefardiske" jøder ut og østover i Europa som følge
av inkvisisjonen og senere reformasjonen. I
sentral-Europa finnes alt de askenasiske jødene
med "tysk" kulturbakgrunn. De mizrahiske
jødene i Midtæstenområdet er i all hovedsak
godt integrerte i de muslimske sentralområdene.
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I pakt med nasjonsbygging, økende proteksjonisme og de borgerlige revolusjonene i VestEuropa fra 1600-tallet økte behovet for nasjonal
kontroll over økonomien. Mange jøder ble
utestengt fra direkte kontroll med kapitalen og
trakk østover med sin kompetanse på pengesystemet og kontakter med kapital i vest. De som
ble igjen i Vest orienterte seg i stor grad mot
assimilering i samfunnet, og ble franskmenn og
tyskere med jødisk tro. Noen jøder i Vest ble
svært rike og viktige samfunnstopper - «hoffjøder», eks. Rotschild-familien.
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I Øst vokste antallet jøder i Polen fra 30.000
(1500) til 150.000 (1575). I 1818 var 85% av
yrkesaktive jøder i Russland og Polen kjøpmenn, pengeutlånere og handelsmenn. Dette la
grunnlaget for et hat mot jødene både fra utbyttede bønder og fra nyfattig adel.
I 1880 utgjorde verdens jødiske befolkning ca.
7.7 millioner, 90% i Europa, for det meste ØstEuropa med ca. 3.5 millioner i Polen.
–
Utviklingen i Vest gikk mot assimilering,
tilpasning av jødisk kultur til europeisk kultur
og også jødisk religiøs ortodoksi, men det var
ingen bevegelse for å oppnå jødisk nasjonal
autonomi. De europeiske jødene hørte hjemme
i Europa.

Slik var det ikke i øst. Etter en liberalisering av
lover og samfunnsforhold i starten av 1800tallet økte undertrykkinga igjen fra 1863, og det
brøt ut omfattende anti-jødiske pogromer i
Russland fra 1880. Oppildnet av det russiske
hemmelige politi angrep flokker av bønder og
kriminelle bander jødiske samfunn. I tre bølger
av blodige pogromer og sosialt opprør (1881,
1903 og 1918) med titusener av drepte og
hundretusener av hjemløse jøder økte frustrasjonen. Men jødene var mange, dels bra utdannet, godt organisert og motstanden delte seg i 4
strategier:
Emigrasjon, først og fremst til USA og Europa
(2,6 millioner jøder emigrerte til USA mellom
1881-1914. Delvis finansiert av rike jøder i
Europa som fryktet omfattende innvandring av
jøder til sine land).

.
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Jødisk autonomi for en delstat innenfor rammen av en russisk føderasjon (Bund-tradisjonen)
Sionisme - å gjenreise den jødiske nasjon i eget
område.
Sosialt opprør - revolusjon og assimilasjon i et
sosialistisk Russland
Etter å ha dekket rettssaken mot den jødiske
kapteinen Dreyfus og vært vitne til de påfølgende anti-semittiske opptøyene i Paris, forfattet den jødiske østerisk/ungarske journalisten
Theodor Herzl i 1890 "Der Judenstaat" og
startet den internasjonalt organiserte sionistiske
bevegelsen for en jødisk stat.
Den 1. sionistiske kongressen ble avholdt i
Basel 1897 med krav om "et offentlig og lovlig
akseptert hjem for jøder i Palestina". Samtidig
ble World Zionist Organization (WZO) and
The Zionist Org. Of America (ZOA) stiftet.
Det var en bevegelse full av indre motsetninger.
Sekulære jøder fordelte seg mellom sosialister,
kommunister, uavhengige og høyreorienterte.
Religiøse jøder fryktet sekulariseringstendenser
i tiden og fylket seg omkring de tradisjonelle
jødiske symboler og ritualer.
For mange ble sionismen det politiske svaret på
anti-semittisme. Leon Pinsker utviklet teori om
«Judofobi»: Jøder kan kun leve i et samfunn
der de har flertall og makten.
Taktisk samarbeid mellom anti-semitter og
sionister om å få isolert jødene i egne områder.
Andre ville kjøpe opp landet over tid, dyrke det
opp og derved binde seg «organisk» til landet.
Kulturelle sionister ville etablere en sentral
kulturell identitet i Israel selv om en majoritet
av jødene ikke vil flytte dit.
Sionistene i imperialismens tjeneste –
«høyre»-sionistene
Det var tidlig klart for sionistene at de trengte
sterke allierte for å kunne oppnå framgang i
Palestina. Området var tett befolket av arabere.
Antallet jøder i området var lite og ikke sionistiske. Sionistene trengte internasjonal legitimitet og det eneste sted de kunne hente det var
hos stormaktene. Etter å ha forsøkt lobbyvirksomhet i Tyrkia, Russland og jødiske storkapitalister (Rotschild), konsentrerte de seg etter
hvert om den ledende imperialisten Storbritannia og den voksende stormakten USA.
Strategien var todelt: sionistene trengte økono-
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misk, politisk og militær støtte. Til gjengjeld
kunne de love lojalitet mot "Vesten" og et brohode for vestlig ekspansjon i araber-verdenen.
Tyrkia og Russland var av naturlige årsaker lite
interessert i prosjektet. Russland v/innenriksminister Plehve samarbeidet et stykke på vei
med å eksportere kommunistiske jødiske oppviglere framfor å la dem bli og organisere den
russiske revolusjonen.
Det britiske aristokratiet var mer interessert. De
hadde de inngrodde britiske fordommene mot
arabere, og så gjerne at russiske jøder emigrerte
til Palestina framfor Storbritannia. Chaim
Weizmann ble mannen som organiserte
sionistene bak prosjekt Palestina og i 1917
oppnådde den britiske Balfour-erklæring med
følgende elementer:
Offisiell og aktiv støtte fra den britiske
regjeringa til «etablering av et nasjonalhjem
for jøder i Palestina». Den britiske regjering vil
ikke støtte tiltak som kan medføre krenkelser av
sivile eller religiøse rettigheter for ikke-jødiske
innbyggere i Palestina. Det samme skal gjelde
for jøder bosatt utenfor Palestina.
De høyreorienterte sionistene var ofte svært
pragmatiske, og gjorde gjerne avtaler med antisemitter med helt annen analyse av
problemene, men med samme svar: Få jødene
til Palestina. Både britiske og russiske
reaksjonære politikere og tyske nazister kunne
samle seg om denne parolen. Disse sionistene
skulle få sentral plassering i det som skulle bli
det israelske voldsapparatet: Haganah, Irgunn,
Palmach og til slutt IDF. De mest kjente navn
er Vladimir Jabotinsky og senere Menachem
Begin.
Russiske og sentraleuropeiske sosialister Venstresionisme
Dette var sosialister som hadde analysen: «fra
klasse til nasjon». De unge, intellektuelle og
høyt motiverte jødiske sionistene i Russland
arbeidet for sosialistiske ideer og for organisert
emigrasjon av jøder til Palestina. De ble
forfulgt og undertrykt av det russiske politi.
Et typisk eksempel er «landsfaderen» David
Ben-Gurion f. 1886 i Polen, der han vokste opp
som en ivrig sionist. Han studerte ved
Universitetet i Warszawa og sluttet seg til den
marxistiske, sionistiske organisasjonen Poale
Sion («Sions arbeidere») i 1904, og ble
arrestert to ganger under 1905-revolusjonen i
Russland. Han flyktet til Jaffa 1906, ble utvist
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jøder i området. De var få og svakt organisert
og er viktige først og fremst historisk fordi de
representerte starten på innvandringen. Tyrkia
hadde hatt kontrollen med hele Midt-Østen
området i og omkring Palestina i 400 år og
beholdt det fram til slutten av 1. verdenskrig da
Sykes-Picot avtalen mellom Storbritannia og
Frankrike fordelte områdene til seierherrene.

1922

1931

Total

752.048

1.036.339

Muslim

589.177 (78%)

761.922 (74%)

Jøder

83.790 (11%)

175 138 (17%)

Kristne

71.464 (10%)

89.134 (9%)

2. Aliya: 1904 – 1914
40.000 jøder kom fra Øst-Europa som en følge
av økende anti-jødiske pogromer i Russland.
De fleste av disse tungt inspirert av sosialistiske
idealer og skulle komme til å prege den
politiske utviklingen i området før, under og
etter 2. verdenskrig. Omtrent halvparten av
disse jødene forlot Palestina igjen før 1. verdenskrig startet i 1914.
3. Aliya: 1919 – 1923
Etter 1. verdenskrig overtok britene ansvaret
for det palestinske Mandatområdet fra Tyrkia.
Etter Balfour-erklæringa, 1. verdenskrig og den
russiske revolusjonen kom ytterligere 40.000
russiske jøder til Palestina. Av disse var mange
halutzim, politiske pionerer med jordbruksbakgrunn og i stand til å etablere levedyktige
kibbutzer med fungerende økonomi. På tross av
immigrasjonskvoter håndhevet av britene, økte
den jødiske befolk-ninga til 90.000 i 1923
4. Aliya: 1924 – 1929
Økende anti-semittisme i Polen og Ungarn
førte til en ny bølge med 82.000 jødiske
innvand-rere. I denne perioden hadde USA
innført kvotebegrensininger på innvandring.
Høyre-sio-nistene ankom i volum, ledet av
sionisten Jabo-tinsky, og organiserte egne
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væpna grupper (Irgun). Innvandrerne besto
denne gangen av mye middelklasse familier
som flyttet til de voksende byene, etablerte
småbedrifter og lettindustri. 23.000 utvandret
siden igjen før 2.verdenskrig – mange til USA.
5. Aliya: 1929 – 1939
Den siste store bølgen kom
fra Øst-Europa og særlig
Tyskland som resultat av
nazistenes jødeforfølgelser.
1945
250.000 immigranter kom
før britene sperret all
innvandring. Denne gan1.764.520
gen besto gruppen av fagarbeidre, doktorer, jurister,
1.061.270 (60%)
professorer og andre høyt
utdannete jøder. Etter at
havneområdet på Haifa var
553.600 (31%)
ferdig utbygget med oljeraffinerier økte utbyggingen av tungindustri i Man135.550 (8%)
datområdet. Dette medførte at økonomien over sikt
endret karakter fra ensidig
jordbruk til også å omfatte variert industri og
handel.
I 1940 hadde den jødiske befolkningen i Mandatområdet nådd 450.000 og innvandringen
hadde ført til omfattende uro og gjentatte
opprør blant palestinerne som protesterte mot at
jødene tok over landet deres. Britene innførte I
1939 «The Passfield White Paper”, som fastslo
at utviklingen av et jødisk hjemland ikke var en
del av statuttene for Mandat-området, og at det
ikke lenger var tilstrekkelig jordbruksland til å
fø flere innvandrere. Det var derfor påkrevet
med restriksjoner på jødisk invandring.
Sionistene protesterte heftig mot dette, og deres
militante kamp mot britene I Mandatområdet
økte i styrke. Metodene de brukte ville i dag
ubetinget plassert dem på både EUs og USAs
liste over terrorister. Terrorgruppen Irgun ble
stiftet 1931 og utførte aksjoner primært mot
palestinere, men også mot britene. Den mest
spektakulære var sprengningen av King David
Hotel i Jerusalem 1946 der 91 mennesker ble
drept.
Et land uten folk. Palestinere – finnes de?
Det har aldri vært et prinsipp for sionister å
fordrive eller undertrykke palestinere. Men
siden storparten av all dyrkbar mark i området
alt var i aktiv bruk av de som bodde der og
fortsatt ville bo der, ble det en uunngåelig
konsekvens for sionistene at de måtte fordrives
med alle midler til rådighet. Fordi det pale-
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stinske samfunnet hovedsakelig var et fattig,
jordbruksbasert land, var det nærliggende at
mange sionister dannet seg overbygginger av
typen: «de har en underlegen sivilisasjon», og
«de hører jo ikke hjemme her». Samtidig ble
det viktig å skape myter om at landet egentlig
lå brakk i påvente av jødenes tilbakekomst.
Men alle sionister som har bodd i området har
hele tiden vært klar over at dette er et problem
uten noen demokratisk løsning.
Sionistene hyller nasjonal selvstendighet som et
universalt prinsipp som skal gjelde for jøder,
men gjelder ikke for palestinerne!! Dette er en
idehistorisk uforenlig motsigelse for både
venstre og høyresionister. Nakbaen (utdrivelsen
i 1948) er en sterkere historisk realitet for
palestinerne enn Diasporaen er for jødene.
Holocaust – hva kan vi lære
Gjennombrudd for sionismen
Nazi-Tyskland gjennomførte en av verdens
mest avskyelige utryddingskampanjer mellom
1937 og 1945. Med basis i rasehygiene og
overmenneskeideologi ville de rense verden for
politiske motstandere og avvikere. Foruten de
kjente utrydningsleirene som Auschwitz,
Dachau, Treblinka fantes inntil 42.000 andre
institusjoner som dannet hjertet i Nazi-regimet.
Mange ble drept i tilknytning til militære operasjoner utenfor leirene. Jøder, homser, sigøynere, handicappede, kriminelle, “mindreverdige», sosialdemokrater, kommunister og sosialister sto alle på dødslistene. 17 millioner mennesker anslås drept i Holocaust, blant dem:
•
•
•
•
•

6 millioner jøder
500.000 sigøynere
2 millioner polakker
3 millioner Sovjetborgere
3 millioner sovjetiske krigsfanger

Det var verdens erkjennelse av Holocaust som
skulle bli sionistenes endelige internasjonale
gjennombrudd. Her kom «beviset» på at verden
ikke kunne akseptere jøder, men at de trengte
særegen beskyttelse i form av en egen stat hvor
de kunne søke tilflukt. De andre ofrene for
utrenskinga ble glemt og den jødiske dimensjonen tok all plass i rampelyset. Særlig etter 6dagers krigen i 1967 har «Holocaust-industrien» fått en viktig plass i internasjonal, sionistisk og israelsk historietradisjon. De krigsforbryterne som selv i dag stilles for retten er
alle innhentet av sionistiske organisasjoner for
overgrep mot jøder. Roma-folket har ingen
hevnende lange arm…

FN-resolusjon 181 - 1947
Og sionistene kunne innhente seiren i 1947.
Den Arabiske Liga boikottet alt forarbeid for
planene om å opprette Israel i UNSCOP.
Resolusjon 181 ble vedtatt 29/11 med knapt
flertall i FN. Samtlige arabiske land stemte
mot:
• Israel tildeles 55% av landområdet med
499.000 jøder og 438.000 palestinere
• Palestina tildeles 42% av landområdet med
818.000 palestinere og 10.000 jøder
• Jerusalem skal være en internasjonal by med
100.000 jøder og 100.000 palestinere
Utdrivingen av palestinere startet før årsskiftet
1947/1948 og da staten Israel ble opprettet
formelt 15. mai 1948 var alt 700.000 palestinere på flukt fra sionistisk terror. De trodde
at flukten skulle vare noen uker. Lite visste de
at de fremdeles skulle sitte i flyktningeleire 65
år etterpå. Overmodige arabiske stater og
frivillige hadde lite å stille opp mot et godt
organisert, motivert og trent sionistisk
voldsapparat. «Facts on the ground» var
etablert som en sionistisk og israelsk praksis.
En stat for jøder eller en jødisk stat
Nils Butenschøn har en grundig gjennomgang
av staten Israels sionistiske karakter i sin bok
«Drømmen om Israel». Teoretisk er det minst
to uforenlige idesett:
1)

2)

Skal Israel være en jødisk geografisk begrenset stat med statsborgerskap og demokratisk universell stemmerett for de borgere som bor innenfor grensene?
Skal Israel være en stat for alle jøder i hele
verden der jødene har særegne rettigheter?

Antatt fordeling av jøder i verden gir disse tall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USA 5 500 000+
Israel 4 100 000+
Frankrike 600 000+
Russland 700 000+
Ukraina 300 000+
Canada 300 000+
Storbritannia 300 000
Argentina 200 000+
Sør-Afrika 100 000+
Brasil 100 000
Australia 90 000
Norge 1 200+

Skal det være etnisitet, religion eller statsborgerskap som gir rettigheter I landet?
Skal religiøse spørsmål avgjøres ved demokratiske prosesser i Israel? Skal de i tilfelle være
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The Oslo-spirit:

Norge og Oslo - avtalen
Etter at Oslo-avtalen var undertegnet
den 13. september 1993, erklært statsminister Gro Harlem Brundtland at
dette var den ”største seieren i norsk
utenrikspolitisk historie”.

og slippe til private markedskrefter. Mellom
1985 og 1990 ble kapitalmarkedet deregulert og
offentlige utgifter kraftig redusert. Israels økonomi ble åpnet for utenlandsk kapital og investeringene innen ”high – tech” skulle få økonomien til å blomstre.

Av Peder Martin Lysestøl

For det andre førte sammenbruddet av Sovjetunionen til at om lag 1 million jøder ønsket å
flytte til Israel. Denne gigantiske migrasjonen,
hvor mange var høyt utdannede vitenskapsfolk,
kunne bli en veldig økonomisk drivkraft om
landet greide å sikre kapital til nye arbeidsplasser.

De norske forhandlerne med spesialrådgiver
Terje Rød - Larsen i spissen, hadde bidratt til at
representanter for Israel og palestinerne (PLO)
for første gang undertegnet en avtale som innebar at PLO anerkjente staten Israel og at det
innen 1999 skulle opprettes en palestinsk stat
på okkupert Vest – bredden og Gaza. Rød Larsen hadde reist i skytteltrafikk mellom
partene og var en viktig pådriver for å få Yasir
Arafat til å godta den ydmykende avtalen.
Det skulle vise seg at Oslo – avtalen ble en
katastrofe for det palestinske folket. De millionene som levde som flyktninger over hele
verden, fikk ingen avtale om tilbakevending.
De 4 millionene som bodde på Vestbredden og
i Gaza fikk ikke den staten de var lovet. I
stedet førte avtalen til at de ble innbyggere av
et Bantustanlignende område, administrert av
palestinere, voktet av en stor palestinsk politistyrke som fungerte på Israels nåde. Bevegelsesfriheten til den palestinske befolkningen ble
kraftig redusert. Bare et lite antall palestinere
fikk fortsatt arbeide i Israel. Separasjonsmuren
på nesten 800 km og de israelske sikkerhetssystemene har gjort alle reiser i område til en stor
utfordring. Israelske settlere har okkupert stadig
større deler av Vestbredden og Jerusalem. Også
levestandarden til den palestinske befolkningen
gikk sterkt tilbake.
Etter min mening hadde Israel i årene 19921993 sterke egeninteresser i å få til en avtale
med PLO. Det er særlig tre forhold som var
viktige.
For det første var det på gang en nyliberal
revolusjon i Israels økonomi som hadde som
mål å bygge ned den store offentlige sektoren
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Det tredje forholdet var Intifadaen, som hadde
startet i 1987. De planlagte endringene i økonomien forutsatte stabilitet og et godt investeringsklima. Men dette var i ferd med å bli
ødelagt av Intifadaen, et bredt, ikke – voldelig
opprør der tallrike virkemidler ble tatt i bruk:
demonstrasjoner, steinkastende ungdommer,
boikott av israelske varer, skattenekt og avvisning av all kontakt med okkupasjonsmakten.
Dannelsen av Hamas var også en ny og truende
politisk faktor som kunne gjøre den israelske
okkupasjonen vanskeligere.
Det var på denne bakgrunnen israelske politikere tok opp ideen fra utenriksminister Allon fra
1976 om å la arabere kontrollere arabere. Allon
- planen gikk ut på å la Jordan overta de største
befolkningskonsentrasjonene på Vestbredden,
slik at Israel unngikk et framtidig palestinsk
opprør. Israel hadde da frihet til å bygge bosettinger i Jordandalen og resten av området okkupert i 1967.
Den israelske regjeringen var i 1993 klar over
at PLOs ledelse, i eksil i Tunis, var i en politisk
og økonomisk kritisk situasjon. Fra sitt eksil
hadde Yasir Arafat og PLO liten innflytelse på
utviklingen av Intifadaen og var i ferd med å
miste autoritet som ledelse. Ledelsen slet også
med store indre konflikter og flere av de dyktigste folkene truet med å trekke seg fra PLO.
Sammenbruddet av Sovjetunionen betydde at
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PLO mistet viktige politiske allierte, og Arafats
støtte til Saddam Hussein førte til at flere arabiske land trakk tilbake den økonomiske støtten.
Det er liten tvil om at de israelske strategene
kalkulerte med at PLOs situasjon var så presset
at dette var det rette tidspunktet til å få til gunstige avtaler på.
Ved hjelp av det Rød – Larsen kalte ”the Oslo
spirit”, lyktes Israel med sin strategi. Den
israelske forfatteren Amos Oz kalte det ”Den
nest største seieren i Israels historie”. Den
palestinske forskeren og forfatteren Edward
Said kalte Oslo-avtalen et forræderi mot det
palestinske folket.
I løpet av få år etter at avtalen var undertegnet
var en palestinsk politistyrke på over 40 000
mann på plass. Palestinsk ”ulydighet” ble ikke
lenger tillatt og Intifadaen ble stanset. Inndeling
av Vestbredden i A-B og C - områder ga Israel
muligheter til å bygge ut setlerkolonier i hele
området bortsett fra på de 2.5 % av Vestbredden som utgjorde A-områdene. I dag er tallet på
settlere mer enn 3 ganger større enn det var før
Oslo-avtalen ble undertegnet.
I årene etter Oslo – avtalen strømmet utenlandske investeringer til Israel og landet opplevde en økonomisk boom. Fra 1994 til 2000
vokste BNP pr. innbygger med 14.2 % og
Israel av i dag ligner lite på den sentralstyrte
.

sioniststaten fra de første 30-40 årene. I ingen
OECD-land er forskjellen mellom fattig og rik
så stor som i Israel.
Den israelske ekspansjonen etter 1993 har bare
vært mulig fordi Oslo-avtalen sikret den økonomiske og politiske stabiliteten som trengtes.
Det er i år 20 år siden avtalen ble undertegnet.
Hvordan vil den norske regjeringen oppsummere Oslo – avtalen? Var de norske forhandlerne
den gangen klare over at de var med på å sikre
en viktig strategisk avtale til fordel for Israel?
Forsto Rød – Larsen og hans team hvor viktig
det var for Israel å stanse det palestinske opprøret, bl.a. for å gjøre Israel attraktiv for de største
transnasjonale selskapene?
Det palestinske folket har aldri vært i en vanskeligere situasjon enn i dag og den norske
regjeringen skylder det palestinske folket en
unnskyldning for sin deltagelse i dette renkespillet, enten Rød – Larsen og hans team manglet kompetanse eller om de bevisst lot seg
bruke som redskaper i en israelsk strategi.
De viktigste kildene til kronikken:
Rivlin, Paul (2011): The Israeli Economy from
the foundation of the State through the 21th
Century: Cambridge: Cambridge University
Press
Hever, Shir (2010): The political Economy of
Israel’s occupation, London: Pluto Press.
Henriksen Waage, Hilde (2004): Peacemaking
is a risky business, Oslo: Prio

PLO-leder Yasir
Arafat og Israels
statsminister
Yitzhak Rabin tar
hverandre i hånda
på plenen utenfor
Det hvite hus - og
Oslo-avtalen er et
faktum
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The Oslo Conference on Palestine 2013
The Oslo Accords 20 Years After – The Missing Peace
Den 13. september er det 20 år siden Osloavtalen ble undertegnet. For første gang i historien
møttes palestinske og israelske representanter
offentlig, og signeringen av avtalen ble feiret
som et viktig vendepunkt og gjennombrudd for
fred i Midtøsten.
Nå, 20 år etter signeringen av Osloavtalen, er
ingen av de grunnleggende rettighetene til det
palestinske folket innfridd, og en rettferdig og
fredelig løsning er lenger unna enn noen sinne.
Den fortsatte byggingen av Muren og av de
ulovlige bosetningene, med over 500.000 israelske bosettere på Vestbredden, inkl ØstJerusalem, har innskrenket palestinernes bevegelsesfrihet og territorium. I Gaza ble sjø-, luftog landblokaden innført av Israel i juni 2007,
og forsterket tidligere restriksjoner.
Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for
Palestina, Networkers SouthNorth, Institute for
Palestine Studies, Beirut og FAFO inviterer til
to arrangementer som skal markere Osloavtalens 20 år:

13. september
på Litteraturhuset, Oslo
Seminar som markerer 20års-dagen
Mer informasjon: www.13september.no

1.-2. november
på Chateu Neuf, Oslo

Mer informasjon og påmelding:
www.ocp2013.no
Gå ikke glipp av blant flere:
•
Ilan Pappe: Israelsk forfatter og historiker
•
Jamal Juma: Koordinator for Stop
The Wall, Vestbredden
•
Jan Egeland: Sentral i fredsforhandlingene, påtroppende generalsekretær
for Flyktninghjelpen
•
Hilde Henriksen Waage: Professor
ved UiO, Midtøsten-ekspert
•
Mahdi Abu Hadi, Founder and
Chairman of the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA)
•
Khalil Nakhleh, anthropologist and
author of the book “Globalized Palestine”
Temaer for konferansen er:
•
Bakgrunn: Hvorfor ble avtalen underskrevet? Maktbalanse og bakgrunn for avtalen
•
Resultatet av avtalen: Hva er konsekvensen for palestinere i dag? Hvor
ble freden av?
•
Norges rolle: Hva var Norges rolle
som fredsforhandler?
•
Løsningene: Hva er framtidas alternativer?
Mer info og påmelding: www.ocp2013.no

Internasjonal konferanse
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Avviser bytte av land
Arabisk utspill vekker harme i
Palestina.
Fram til nå har Den Arabiske Liga støttet palestinernes krav om at Israel skal levere til-bake
alle områder som de okkuperte i 1967. Nå har
pipen fått en annen lyd, og ligaen foreslår bytte
av landområder.

Riyad Malki var en del av den arabiske delegasjonen som møtte Kerry.
Staten Palestina er den nye betegnelsen for det
tidligere Palstinske Selvstyrte området og de
palestinske myndighetene (PA).
Uenighet
Men mange ledere i Palestina og den dominerende fraksjonen PLO er utilfredse.

Harmen er stor etter møtet mellom Den Arabiske Liga og USAs utenriksminister John
Kerry i Washington 29. april.
Her åpner Den Arabiske Liga for at Israel og
Palestinerne kan bytte landområder under
fredsforhandlingene. Problemet for mange
palestinere er at kravene deres gjennom årtier
har vært at alle områder Israel erobret på Vestbredden, Gaza og Golanhøydene uten unntak
skal leveres tilbake slik at det tilsvarer grensene
fra før 1967.
Dette er områder Israel okkuperte under krigen
i 1967 og til tross for utallige FN-resolusjoner,
har de aldri levert dem tilbake.
På vegne av delegasjonen fra Den Arabiske
Liga uttalte Qatars statsminister Sheikh Hamad
bin Jassim al-Thani ifølge PNN, det palestinske
nyhetsbyrået, at det vil være mulig å bytte
landområder.
Kuvending
Hittil har Den Arabiske Liga støttet gjenopprettelsen av 1967-grensene i tråd med sin
Beirut-erklæring fra 2002, samtidig som ØstJerusalem er Palestinas hovedstad. Erklæringen
støtter en palestinsk stat og de palestinske
flyktningenes rett til å vende tilbake til de
områder de ble fordrevet fra i forbindelse med
opprettelsen av staten Israel. Til gjengjeld vil
ligaen anerkjenne Israel som stat.
Møtene i Washington var mellom utenriksministerne i Bahrain, Egypt, Jordan og Qatar,
samt representanter fra Saudi-Arabia og Libanon. Palestina ble representert av utenriksminister Riyad Malki, som sier at forslaget ble
”lagt fram i samarbeid med palestinerne”.
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Muhamed Shtayyeh, en av toppene for Mahmoud Abbas egen Fatah-fraksjon og forhandler
for Palestina, sa at det var ”for tidlig” å snakke
om ”landbytte” med Israel. – Araberne er ikke
forpliktet til å gi. Dessuten kan ikke et landbytte komme som et resultat av forhandlinger hvor
arabiske land opptrer på vegne av palestinerne.
Et eventuelt framtidig landbytte bør være av
samme størrelse og verdi. For hver centimeter
vi gir, må vi få en centimeter tilbake, sa han til
det Bethlehem-baserte nyhetsbyrået Maan
News. Shtayyeh frykter at Israel vil forttolke
det nye arabiske forslaget som en tillatelse til å
annektere nye bosetninger på Vestbredden. –
Dette er en farlig sak fordi vi mener at alle
bosettingene er ulovlige og bør fjernes, da de er
en hindring for fred, tilføyde han.
Også Hamas er mot ligaens forslag. Israels
justisminister, Tzipi Livni, betegner imidlertid
utsagnene til Den Arabiske Ligas forhandlingsdelegasjon som positive. – Qatars statsminister
kommer med noen meget positive nyheter, sa
hun i et intervju i den israelske hærens radio.
Artikkelen er oversatt fra dansk. Orginalen finner du
her:
http://arbejderen.dk/udland/arabisk-udspilv%C3%A6kker-vrede-i-pal%C3%A6stina
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Bli med!

Reiseleder Peter M Johansen
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J Man kan jo ikke slutte heller....
Eldbjørg Holte har pensjonert seg fra
Al Quds, men ikke fra politisk aktivisme og brennende sympati for palestinernes sak.
De første tankene om urettferdigheten mot
palestinerne kom under et kibbutzopphold i
1967. Hun dro ikke av politiske årsaker, men
var reiselysten. Men en sterk rettferdighetssans
sa henne at noe var fundamentalt galt. Den
aktive politiske virksomheten startet da hun
møtte norsk-palestineren Elias Chammas i
1970. Så i 1972 ble hun medlem i den nystartede Palestinakomiteen.

Libanon. Svaret på Eldbjørgs ”når?”, var i
mårra! Det sier kanskje noe om spontanisme og
entusiasme og vilje i Palestinakomiteen på den
tida, men dette var et virkelig et pilotprosjekt.
Palestinakomiteen hadde aldri gjort noe slikt,
og sjølsagt var det ikke noe opplegg for dette.
Men PLO sto nå i fare for å lide samme skjebne
som i Jordan. Og Trond og Eldbjørg skjønte
dette kunne bli viktig både i Libanon og i Norge. Så de ble enige om å bli Palestinakomiteens første helseteam til PLO.

Ferden gikk omsider via Stockholm, København, Bagdad, Alexandria
og til Libanon. Den siste
Eldbjørg
Holte
Velkommen
etappen ble dramatisk da
Hjelpepleier
i Palestinakomiteen
båten ble stoppet av israPalestinaaktivist siden 1971
Hun ble tatt vel imot, særlig
elske soldater utenfor
Deltaker på Palestinakomiteens
understreker hun Vesla
Saida, men vel framme ble
første helseteam
Lange-Nielsen som en fande mottatt av Fathi Arafat.
Medlem av Arbeidsutvalget og
tastisk person i solidaritetsDet viser hvor viktig polilandsstyret mesteparten av tida
bevegelsen. Hun prototypen
tisk
helseteamet
var.
fra 1977
på aktivist og organisator, du
Sjølve
jobben
foregikk
på
Daglig leder for butikken og
fikk deg virkelig til å tru at
et
lite
sjukehus
utafor
reisebyrået Al Aquds fra oppstar”det er deg vi bare har sittet
Bourj al Barasjne flyktten
og ventet på”. Det var viktig
ningleiren.
Litt seinere
Nå pensjonist.
for Palestinakomiteen at nye
under krigen jobba de på
Intervju: Rolv R. Hanssen
aktivister ble tatt godt vare
det arabiske universitetet
på og fikk en god politisk
som fungerte som sjukehus
introduksjon. Vesla, som
under borgerkrigen.
gikk bort så alt for tidlig, var en av disse aktivistene som greide å bygge komiteen gjennom
Eldbjørg understreker hvor velkommen de følte
å være inkluderende.
seg, hvor enormt det var at folk utenfra kom i
solidaritet og levde og jobbet sammen med
Eldbjørg dro til Libanon for første gang i 1975,
palestinerne i Libanon. Det var politisk veldig
men det var året etter hun for alvor ble kjent i
viktig, og det var viktig for moralen: vi er ikke
Palkom. Det var da Fathi Arafat i den palesglemt!
tinske Røde Halvmåne ba om bistand. Den
lange borgerkrigen i Libanon, som medførte
Starten på et langvarig arbeid
minst 120.000 drepte, hadde startet og palestiSamtidig ble dette litt kaotiske, første helsenerne trengte både praktisk og politisk bistand.
teamet viktig i planlegginga av oppfølging fra
Palestinakomiteens side. Ikke minst ble de
Det første helseteamet
imponert over massearbeidet til PLO, hvordan
Trond Lindstad, seinere leder av Palestinakomide gjorde nødvendige kompromisser, men aldri
teen, hadde jobbet som lege i Jordan under
mistet målet av syne. Gjennom sitt arbeid med
Svart September i 1970 da PLO ble kastet ut av
klinikker og velferdsordninger oppnådde PLO
landet, tok kontakt. Eldbjørg husker at han
og den libanesiske venstresida en reell uavbokstavelig talt klatret inn gjennom vinduet
hengighet og opptrådte nesten som en regjehennes kl 1 om natta og spurte: Kan vi dra til
ring.
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Etter det første helseteamet ble Eldbjørg leder
for helseteamgruppa i Palestinakomiteen. Her
rekrutterte de helearbeidere og forberedte dem
på det som ville møte dem i Midtøsten. Hun har
ikke tall på hvor mange helseteam og kriseteam
som har blitt sendt, men det var en betydelig
innsats. Det var også et ansikt utad for Palestinakomiteen både i Midtøsten og her hjemme.
De seinere åra har det ikke bare vært helseteam,
men solidaritetsarbeidere som ikke var helsearbeidere.
Et utall Midtøstenreiser
Eldbjørg har vært en trofast reisende til Midtøsten. Ikke bare har hun vært koordinator for
helseteamene i Libanon, men også jobbet som

hjelpepleier på en kvinneklinikk på Vestbredden. Resultatet av disse utallige oppholdene er
et utrulig nettverk blant palestinerne. Resultatene har vi sett i form av besøk i Norge, enten
det nå var dansegruppe eller representanter for
PLO og Røde Halvmåne som kom.
Og med de mange reisene kom også kunnskapen om det å reise.
Hun jobbet med Midtøstenreiser når hun for
alvor kom tilbake på 80-tallet.
Palestinabutikken Al Quds
Eldbjørg ble daglig leder av Al Quds da butikken ble gjenåpnet i 1989 etter å ha blitt stengt

Eldbjørg Holte. Foto: Rolv Rynning Hanssen
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noen år tidligere. I tillegg startet Al Quds reisebyrå. Butikken i Pilestredet var ideell. Her var
et palestinsk vindu mot Oslo – palestinske
kunst og palestinske produkter. Samtidig ble
det et samlingsted hvor det ble diskutert politikk og et sted kommende aktivister lett kunne
komme innom (og bli aktivert). Særlig framhever Eldbjørg suksessen med kulturkaravanene – som engasjerte mange kunstnere og trakk
mye folk og ga god anledning for diskusjon og
ettertanke.

Hun husker også køen ut på gata da de introduserte Nablus-såper. Noe som igjen ga mulighet
for diskusjoner. I det hele var butikken i Pilestredet en anledning til å påvirke, til å presentere Palestina på en annen måte enn i nyhetene –
også palestinsk kultur. Solidaritetsarbeidet ble
solidaritet med det palestinske folket, ikke bare
en gruppe politikere.
Et resultat var utstilling av palestinske folkedrakter på folkemuseet, men vi fikk også mye
mer kunnskap om palestinerne gjennom all den
research som var nødvendig for å skaffe varer
og folk fra Midtøsten. Palestinske kokekurs
var en av de artigste begivenhetene, husker
Eldbjørg. Og det var et miljø rundt butikken.
Ei egen gruppe på 5-7 personer dreiv arbeidet.
Dessverre ble butikken kasta ut av de gode
lokalene i Pilestredet, det var vel mer penger å
tjene for gårdeier på å leie ut til Bunnpris.

skje særlig er det merkbart på reisevirksomheten. I vårt beste år omsatte vi for 11 millioner i
reiser, men nå er det ikke så lett. Det er ustabile
forhold i vårt kjerneområde Syria, Palestina,
Egypt og Libya. Samtidig har internett generelt
gjort det vanskeligere for reisebyråene. Men
fremdeles er det ingen som har tilnærmet våre
kunnskaper om området og som kan lage bedre
reiser.
Nå er Eldbjørg pensjonert fra butikken og reisebyrået.

Fortsatt aktivist
Men ikke fra Palestinakomiteen. Hun har ansvaret for studieturene til Palestinakomiteen
sammen med ei lita arbeidsgruppe. Målet er å
ha minst tre studieturer pr år med 20 deltakere
hver i åra framover. Her bruker hun politiske
kunnskaper samlet gjennom 40 års aktivisme,
samt profesjonell erfaring fra reisebyrået. Så
noen politisk pensjonist er ikke Eldbjørg.
Hun har – med noen få opphold – vært med i
Arbeidsutvalget siden 1977. Men egentlig liker
hun bedre grunnplansarbeid, kontakt med folk
som hun kan diskutere med og påvirke. Framover er hun allikevel veldig klar på prioriteringene Palestinakomiteen bør ha.
Boikott er det viktigste fordi det avslører veldig
mye av alt det jævelige som skjer i Palestina.
Presenter kultur på en måte som presenterer
politikken, vil være å presentere palestinerne
som individer, ikke bare en gruppe.

Al Quds er sårbar – bruk den!
Med ny lokalisering er det vanskeligere med
butikk. Reisebyrået har også vanskeligere
forhold. Det er ikke lett å drive forretningsvirksomhet med et område som er så sårbart og
ustabilt. Det gjelder varetilgangen, men kan,,
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Tanker om framtida for Palestinakomiteen
Palestinakomiteen må etablere flere smågrupper som kan jobbe med ulike områder de er
gode på, for eksempel ei kulturgruppe. Vi må
ha flere tilbud til medlemmer som blir med, vi
må bli mer aktive på mange områder.
Palestinakomiteen får ikke full uttelling for
medlemsveksten, vi må bli flinkere til å fordele
arbeid og få flere involvert i arbeidet på ulike
områder. Den gamle aktivisten fornekter seg
ikke!

"

Til slutt reiste vi det dumme spørsmålet: pensjon, betyr det at du nå slutter med aktivistarbeidet?
Svaret var klart:
J Man kan jo ikke slutte heller…. Tenk og
ikke få reise til Midtøsten og treffe venner….
Tenke på å slutte, nei, ting er for jævlig til å
slutte!

& '

'

Palestinakomiteen gratulerer Gaza-legene og mangeårige Palestinaaktivister Erik Fosse og
Mads Gilbert med tittelen Kommandør av St. Olavs orden.
Palestinakomiteen vil også rette en takk til de to for den betydningen de har hatt under krigen
i Gaza, og ikke minst det engasjementet de har vist i ettertid og det store bidraget de har gitt
når det gjelder å utvikle solidariteten med det palestinske folket.
Gratulerer!

Vil du heller ha Fritt Palestina elektronisk?
Det er mer enn tre hundre medlemmer som får medlemsbladet elektronisk. Det sparer Palestinakomiteen for trykkeutgifter og porto. Du vil også få bladet før de andre medlemmene. Dersom du ønsker å skifte til elektronisk utgave, send en e-post til
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no
og fortell til hvilken e-postadresse du vil ha varsling om nytt blad. Du kan når som helst angre
deg. Du finner alle medlemsblada her:
http://palestinakomiteen.no/om-palestinakomiteen/medlemsbladet/
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En flott Palestinavår!
Vi er ganske stolte av oss sjøl, vi som
sitter i styret i Palestinakomiteen på
Sunnmøre: Vi har vervet flere nye
medlemmer enn noen andre lokallag
denne våren.

drag. Plutselig satt vi med et budsjett i pluss,
før vi hadde samla inn ei krone på møtet! Mads
foreslo at vi kunne samle inn til Proteseverkstedet i Gaza. Dermed kom bøssene til Norsk
Folkehjelp fram. Resultatet ble omlag 30 000
kroner!

Av Kjell Stephansen
Leder Palestinakomiteen på Sunnmøre
Optimismen og troa på at vi kunne få det til
kom etter et flott møte med Yngvil Mortensen i
slutten av november, der hun fortalte om boka
si: «Cliff Hotel – familien Ayad vs staten Israel». Det kom nesten 40 mennesker på møtet,
og svært mange var for oss nye og ukjente
Palestinavenner. Flere kom fra Norsk Folkehjelp, noen kom fra LO og fra Borgund Kyrkjeakademi. Her var det jo mange vi kunne
samarbeide med! To av styremedlemmene i
Norsk Folkehjelp meldte seg umiddelbart på
studietur til Palestina i påska.
Vi hadde tidligere lest de to flotte heftene
«Farlige forbindelser» og «Palestinerne: Frihetskampen fortsetter», utgitt av LO og Fagforbundet. Nå tok vi kontakt med ledelsene i
Norsk Folkehjelp og LO, og foreslo et samarbeid om solidaritetsarbeid for palestinerne. Vi
ble møtt med glede og entusiasme, og ble
invitert til møter hos begge organisasjonene.
Snart var vi i gang med å arrangere folkemøte
med Mads Gilbert som taler. Vi i Palestinakomiteen hadde prøvd å få Mads til Ålesund
tidligere, uten at vi hadde fått det til å klaffe.
Nå gikk det bedre, og etter flere runder med
eposter fikk vi endelig en avtale om møte 11.
april.
Samarbeid med LO og Norsk Folkehjelp
Det å samarbeide med store og tradisjonsrike
organisasjoner som LO og Norsk Folkehjelp gir
noen klare fordeler. Den første er økonomisk
trygghet. I vårt ferske lokallag av Palestinakomiteen var det ei bunnskrapt kasse. Nå fikk
vi støtte fra flere fagforeninger, vi fikk store
avslag på annonser og gratis møtelokale og
hotellrom for hovedpersonen. Vi solgte Mads
til en videregående skole mot et passende bi-
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Den andre store fordelen med å samarbeide slik
er at disse organisasjonene har mange medlemmer. I mobiliseringsarbeidet hjelper det når
alle disse får ei sterk og klar oppfordring om å
komme på møtet. Vi gikk svært bredt ut, sendte
invitasjoner til alle på Ålesund Sjukehus og til
alle som underviser sjukepleiere på Høgskolen
i Ålesund. Vi brukte Facebook aktivt, og begynte vel å ane at dette kunne bli en suksess da
over 100 personer flere dager før møtet hadde
vært innom Facebook-sida til Palestinakomiteen på Sunnmøre og sagt at de ville komme.
Trehundre på Palestinamøte i Ålesund!
I møtelokalet sto det 150 stoler. En halv time
før møtestart var de fleste av disse allerede
opptatt, og vi begynte å bære. Ved møtestart
satt 300 sunnmøringer klare for lege og solidaritetsarbeider Mads Gilbert, som holdt et fan-
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tastisk foredrag. Han holdt det gående i to timer
uten stopp, med sjølopplevde hendelser, med
historier om folk han hadde møtt igjen og igjen,
med klipp fra media og sitater fra Israels maktelite. Det var vanskelige bilder fra operasjonssalene, det var fortellinger om mennesker som
sloss seg tilbake til livet, han skildret mot og
styrke. Gjennom mine egne tårer og knytta
never så jeg ei forsamling i Ålesund som trodde
det de hørte. Mange gikk ut av møtesalen med
et litt endret syn på situasjonen i Midtøsten. Nå
var det ikke lenger en «vanskelig konflikt i
Palestina, men en vanskelig okkupasjon», som
Mads sa det.
Vi hadde kjøpt inn 30 eksemplarer av boka
«Øyne i Gaza», av Erik Fosse og Mads Gilbert
for videresalg. Vår lokale bokhandler syntes vi
var dristige, og gjorde det klinkende klart at vi
ikke fikk returnere noen. Vi kunne helt sikkert
solgt det dobbelte.
De eneste som svikta oss var pressa. Sunnmørsposten sendte riktignok en journalist for å
dekke møtet Mads Gilbert hadde på Ålesund
Videregående skole. Men verken NRK lokal
eller Sunnmørsposten sendte noen for å dekke
det hittil største politiske møtet i Ålesund dette
hundreåret.
I løpet av våren hadde vi hatt årsmøte i lokallaget vårt, der vi fikk med oss to unge og entusiastiske styremedlemmer. De har virkelig vært
med på å gi en ny driv i arbeidet. Siden oppstarten av lokallaget i 2011 har vi lagt vekt på å
være utadretta og synlige, blant annet gjennom
avisinnlegg. Men denne våren har vi fått nye

arenaer å jobbe på. Som en følge av samarbeidet med LO ble vi invitert til å delta med stand
da LO-ungdommen hadde ei stor markering i
Ålesund sentrum i slutten av april. 1. mai holdt
vi internasjonal appell på LO sitt arrangement.
Superverving!
Vi har fått økt tro på at det er legalt å være
Palestinavenn i en del av landet der kristensionismen står sterkt. Dermed har vi fått både tro på
– og mulighet til – å spørre mange om de vil bli
medlemmer i Palestinakomiteen. Vi får nemlig
ingen nye medlemmer uten å spørre. Hvis alle
som har meldt seg inn også betaler kontingent,
vil vi oppnå over 225 % av vervemålsettinga
for dette året. (Det er vel alltid noen som melder seg inn, men som svikter når fakturaen
kommer. De skal få et hyggelig påminningsbrev med det første.) Vi har også et potensiale i
alle de som liker Facebook-sida vår. Kanskje de
kan engasjere seg bitte litt mer enn bare å like
oss?
Samarbeidet med LO og Norsk Folkehjelp
kommer til å fortsette. Vi jobber på en konferanse til høsten om situasjonen i Palestina 20 år
etter at Osloavtalen ble undertegnet, og vi
planlegger en studietur fra Sunnmøre til Vestbredden i februar.
Det blir spennende å se om vi klarer å ta vare
på alle de nye medlemmene våre. Vi skal i gang
med faste medlemsbrev, og vi vil tilby medlemsmøter med studieopplegg. Men vi gleder
oss til dette, og har masse ork til å sette i gang
etter en velfortjent sommerferie.

Styret i Palestinakomiteen Sunnmøre
Foran fra venstre: Hilde Gjessing, Eline Nesje og Rakel Brandal
Bak fra venstre: Kjell Stephansen, Hans Pilskog, Sam Suleiman og Yngve Birkeland

29

Fritt Palestina 3-2013

Palestinakomiteen i Telemark
Palestinakomiteen i Telemark ble stifta
22.11.2012 på et møte i Bø etter et
initiativ fra Aasta Kravik.
Av Gerd von der Lippe
18 folk fra Seljord, Vinje, Sauherad og Bø
møtte opp. Aasta viste bl a en film, som var
laget i Beit Ommar (Hebron) om hvordan Israel
ødelegger palestinske hus i Jaba. Det var mange
frammøtte, som visste mye om Palestina og det
kom flere forslag til saker vi kunne jobbe med.
Problemet var, imidlertid, at det var få som
ville sitte i et styre. Planen var derfor at vi
staset på et stormøte når Mahmoud Sarsak fra
Gaza kom til Bø. Besøket hans ble som kjent
utsatt til april.
Styret sendte ut en pressemelding i anledning
av Sarsaks besøk i Bø, 16.april. Allerede 5.april
hadde vi en pressekonferanse, fordi avisa i Bø –
Bø Blad- kommer bare ut ei gang i uka. Journalister fra de to største avisene i Telemark; Varden og Telemarksavisa, i tillegg til Bø Blad
kom. Sigbjørn Hjemebrekke og undertegnede
møtte fra styret. Vi fikk fin omtale om besøket i
alle avisene.

Artikkelforfatteren holder appell
om å frigi Sarsak
Tolken, Ahmad Khaleyli, fra Hønefoss og
Sarsak var først i Telemarkshallen rett utenfor
Bø. Her spilte Sarsak fotball med våre studenter og barn fra SFO (Skolefritidsordning). Han
hadde langt fra glemt sine kunster, men kondisjonen var- som vi vet- blitt ødelagt av israelsk
tortur i fengslet. Deretter holdt han et foredrag
for våre studenter i idrettssosiologi kl. 16.15.
Flere studenter møtte fram enn til de vanlige
forelesningene i faget. Det var knallstille i
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salen. Jeg har sjeldent sett studentene så konsentrerte og interesserte. De stilte mange reflekterte spørsmål. Ahmad sa etterpå at dette var et
meget spesielt møte. Sarsak traff på en måte
sine egne i alder og idrettsinteresse. Vi hadde
fått en av våre IT-ansatte til å filme møtet.
Siden tolken ikke kunne engelsk, laget undertegnede en kort versjon av innholdet til Sarsak
til det internasjonale publikummet. Videoen
ligger nå ute på youtube. Om kvelden var møtet
i regi av Palestinakomiteen i Telemark. Her
hadde vi leid inn en av Telemarks kjente felespillere til å åpne treffet. Også her gjorde
Sarsak et sterkt inntrykk på de frammøtte.
Palestinere i Midt-Telemark, samt Aasta Kravik
og Inger Lise Eriksrud hadde laget mat, som
ble ivrig fortært i pausen.
Aasta tok initiativ til et uformelt møte med
solidaritetsaktivist, Siri Thorsen, 10 mai. Siri
og Aasta var solidaritetsarbeidere i Beit Ommar
i Hebron høsten 2012. Siri viste film fra en
student tur fra NTNU til Palestina høsten 2012
og begge to fortalte om sine erfaringer fra
Vestbredden. 11. mai var lokallag fra Telemark, Vestfold og Buskerud samla i Larvik for
felles rådslag og utveksling av erfaringer. Fra
Telemark møtte Sigbjørn Hjelmebrekke. Som
nystarta lag var det fint for oss i Telemark å få
et innblikk i hva som rører seg i nabofylkene.
De frammøtte fikk en interessant utlegging om
sionismen, organisasjonenes virksomhet og
ideer til lokale tiltak. Ifølge Hjelmebrekke fikk
han både relevante kunnskaper og inspirasjon
til å fortsette arbeidet i lokallaget i Telemark.
Siden vi gikk med underskudd på Sarsak møtet
i regi av Palestinakomiteen, vil vi søke om
oppstartmidler på kr. 1000 for drift det første
året. Vi planlegger et møte til høsten, der vi vil
be Berit Aker om bl a å holde et foredrag fra
sin siste tur til Vestbredden. Foreløpig har vi
ikke fått noen til å være leder, men vi har ikke
en helt flat struktur, siden Aasta Kravik fungerer som en uformell leder.
Pr i dag er disse med i styret: Aasta Kravik
(Sauherad), Inger Lise Bergan (Sauherad),
Sigbjørn Hjelmebrekke (Bø), Ragnar Steinstad
(Skien) og Gerd von der Lippe (Bø).
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Arbeidet er i gang på Gaza’s Ark
Gaza’s Ark er det nye prosjektet til
den internasjonale Freedom Flotilla
Coalition (FFC). En av de største fiskebåtene i Gaza skal bygges om til
lastebåt.
Av Torstein Dahle
Leder av Ship to Gaza Norway
Når båten er ferdig, skal den gå ut med varer
produsert i Gaza. Tusener av mennesker fra
hele verden vil være deleiere i båten. Tusener
vil ha kjøpt og betalt de varene som båten
bringer med seg ut fra Gaza. De vil kreve at
Israel ikke konfiskerer båten eller hindrer den i
å bringe varene deres fram til kjøperne.
Nå er båten kjøpt og ombyggingsarbeidet i
gang, og på nettsiden www.gazaark.org kan du
følge med i framdriften i prosjektet.
Det ledes av Gaza’s Ark Steering Committee,
som er basert i Gaza, Canada, USA og Australia. Dessuten deltar organisasjoner i Norge,
Sverige, Spania, Italia, Hellas og Sør-Afrika i
prosjektet. Også palestinere i International
Committee to Break the Siege on Gaza er med.
Den norske deltakelsen ivaretas av Ship to
Gaza Norway.

Sandblåsing av skroget

Israels kvelertak på Gaza gjør at det ikke er så
lett å planlegge, og ting tar tid. Å finne fram til
en egnet båt og få det formelle rundt kjøpet i
orden, var også mer tidkrevende enn vi hadde
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tenkt. Men 14. mai var alle formaliteter i orden,
og fiskebåten «ad-Dahoul» ble overtatt. Den
anses for å være godt egnet, selv om den gjerne
kunne ha vært større. Den er 24 meter lang. En
annen og noe større båt som var enda bedre
egnet, ble vurdert men droppet, fordi den var
eid av et direktorat i Gaza. Da ville jo kjøpesummen ha gått til myndighetene, mens den nå
gikk til fiskere i Gaza. Det er et helt sentralt
mål for dette prosjektet at så mye som mulig av
de pengene som brukes, skal gå til folk «på
grasrota» i Gaza, enten som lønn til dem som
arbeider med båten, som betaling for varer –
eller som i dette tilfellet: Som betaling for selve
båten.
Etter at kjøpet var formelt i orden, kunne jobben begynne. Nå er arbeidet med ombyggingen
i gang, i første omgang konsentrert om å forsterke skroget og gjøre det bedre rustet til
framtidige utfordringer i fraktfart på Middelhavet. Båten er ennå ikke tatt opp på land, noe
som selvsagt vil være nødvendig under store
deler av ombyggingsarbeidet.
Båtbygging er en av de næringene som Israels
kvelertak har tatt knekken på i Gaza. Men
gamle båtbyggere finnes fortsatt, og vi ønsker å
få gammel erfaring og kunnskap fram igjen, til
beste for nye generasjoner. Med de forholdene
som er i Gaza nå, er det bokstavelig talt et hav
av forskjell mellom norsk båtbyggeri med strikt
framdriftsplan og alle nødvendige ressurser
tilgjengelige, og hvordan arbeidet må skje i
Gaza. Det er et viktig poeng med prosjektet at
jobben i alt vesentlig skal ledes og utføres av
palestinere fra Gaza, og at de skal være ansatt
og få lønn for det de gjør. De vet også det
meste om hvilke muligheter som finnes for å få
tak i det som til enhver tid trengs til ombyggingsarbeidet.
Svenske Charlie Andreasson, som var mannskap på Estelle, kom til Gaza tidlig i juni, og
han har også bistått i arbeidet med sine omfattende sjømannserfaringer. Han er blitt tatt
meget godt imot, og han forteller om stor interesse for prosjektet fra flere TV-kanaler og
aviser, fortrinnsvis palestinske men også noen
fra andre arabiske land.
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Målet er å bli ferdig med ombyggingen tidsnok
til å kunne gå ut fra Gaza i oktober, men hvis
det trengs mer tid, utsettes utseilingen til våren
2014. Vi er selvsagt forberedt på at Israel vil
stoppe båten, konfiskere den og stjele alle
varene etter maksimalt 2-3 timers ferd ut fra
Gaza. Derfor er det som skal skje før utseiling,
helt avgjørende for at prosjektet skal bli en
suksess.

sikkerhet, falle til jorden som åpenbart grunnløse. Hvordan skal denne båten og dens last som
går ut fra Gaza til andre Middelhavs-havner,
kunne være en trussel mot Israels sikkerhet? De
vanlige beskyldningene om at det kan være
terrorister og våpen om bord, vil i så fall dreie
seg om å ta terrorister og våpen bort fra Gaza.
Hva slags trussel mot Israels sikkerhet kan det
være?

Det gjelder selve båtbyggingen, som kan bidra
til inspirasjon og håp for folk i Gaza, og som i
alle fall vil gi en del timers lønnet jobb til noen
av dem (og viktig: Jobb til andre kategorier av
arbeidskraft enn dem som får jobb hos utenlandske organisasjoner). Det gjelder det som
skal gjøres overfor de palestinske produsentene
av de varene som skal selges til utenlandske
kjøpere, og som båten skal ta med seg ut. Og
det gjelder aktiviseringen av mange tusen
mennesker over hele verden, i form av kjøpere
av varene og i form av støtteaksjonærer som
skal være medeiere i båten.

Og prosjektet må brukes til å rette skarpest
mulig søkelys mot at Israels politikk overfor
folk i Gaza ikke er begrunnet med hensynet til
Israels sikkerhet. Vi må synliggjøre at det
egentlig er noe mer enn en blokade: Det er en
slags beleiring, der Israel tar et kvelertak på
hele Gazas befolkning. Under sine bombeoffensiver og under sine stadige angrep og aksjoner retter Israel seg mot infrastruktur, for å
ødelegge samfunnets funksjonsevne, og mot
innbyggernes mulighet til å livnære seg gjennom egen virksomhet, slik angrepene mot
fiskerne og jordbrukerne er eksempler på.

Fra byggearbeidene

Det er selvsagt også viktig å bygge opp et
politisk press overfor mange lands regjeringer:
De må stille krav til Israel om ikke å hindre at
de varene som innbyggere i deres land har kjøpt
og betalt, skal komme vel fram til målet. Og
siden det nå er snakk om å ta varer ut fra Gaza,
vil de vanlige, løgnaktige påstandene om at det
er nødvendig å stoppe det av hensyn til Israels
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Gazas 1,7 millioner mennesker er ofre for en kollektiv avstraffelse. Israel sørger
for at folk holdes nede i
avhengighet og armod, som
bl.a. uttrykkes ved at 70-80
prosent er avhengige av
hjelpesendinger. Derfor er
det stadig flere i Gaza som
sier: Vi vil ikke ha enda mer
hjelp. Vi vil ha muligheten
til å klare oss selv. Dette
prosjektet er et svar på det:
Det er ikke et hjelpeprosjekt
eller bistandsprosjekt. Det er
et prosjekt som skal gi
arbeidsplasser og stimulere
til næringsvirksomhet – riktignok i et svært begrenset
format.
De produsentene som lager de varene som
Gaza’s Ark tar med seg, må uansett få pengene
for de varene de har solgt. Det er ikke de som
skal ha risikoen for at Israel konfiskerer båten
og plyndrer lasten. Derfor er det vi, de internasjonale støttespillerne, som må sikre at kjøperne med åpne øyne er innstilt på å ta risikoen,
eller at vi får andre til å garantere for denne
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risikoen. Selv om det ville ha vært mye enklere
å bare organisere salg av en eller to varetyper,
er det faktisk viktig at lasten består av forskjellige slags varer fra ulike deler av Gazas produksjons- og arbeidsliv. Vi har merket at det er
Det er ille at Gazas befolkning ikke får lov til å
eksportere varene sine. Men det er enda verre at
de ikke får sende varene sine til resten av Palestina. Det er mer enn et spørsmål om eksport fra
Gaza. Det dreier seg om hvorvidt palestinerne
skal ha den rettigheten som regnes som selvsagt
for alle andre land: Retten til å få
bringe mennesker og varer fritt
fram og tilbake i sitt eget land
og overfor andre land – ut
fra sine egne ønsker.
Derfor vil vi at båten
også skal ha med seg
noen eksempler på varer
produsert på Vestbredden, når den legger ut
fra Gaza havn.
Båten har ikke så stor
lastekapasitet. For å få
tilstrekkelig volum på varekjøpet, vil det derfor være nødvendig med flere turer ut fra Gaza med
denne båten. Så lenge som det dessuten er
uavklart om det blir mulig å få ombyggingen
ferdig til oktober, eller om jomfruturen ut fra
Gaza først skjer til våren, vil man derfor måtte
komme tilbake til en nærmere avklaring mht.
leveringsdato for de kjøpte varene.
Vi har merket at dette prosjektet mottas med
entusiasme i mange land. Vi i Norge må sørge
for å gi vårt solide bidrag arbeidsmessig og
økonomisk til at det blir en suksess. På
www.shiptogaza.no kan du kjøpe støtteaksjer,
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et uttrykt ønske i Gaza om at ulike bransjers og
ulike produsenters produkter skal være representert. Dette må vi prøve å imøtekomme i
rimelig grad.
Ingen må tro at dette prosjektet starter når båten
går ut fra Gaza havn for å utfordre Israels beleiring. Gaza’s Ark-prosjektet har startet nå, og
det aller meste av jobben og det aller meste av
den politiske uttellingen må vi prøve å få før
båten går ut, slik at det er maksimal oppmerksomhet rundt båten den dagen den stikker til
havs fra Gaza. Bare slik kan vi sikre at
prosjektet blir en suksess, uansett
hva Israel gjør.
Men selvsagt vil suksessen
være enorm og ha særlig
stor betydning hvis båten
faktisk slipper ut med sin
last. Det vil slå en svært
viktig bresje i Israels blokade. Vår planlegging må
selvsagt ta høyde også for et
slikt utfall. Vi kan ikke organisere dette prosjektet, og ikke
ha full kontroll på hvordan vi
håndterer ferden over Middelhavet,
anløpet av ankomsthavn, og distribusjonen
av de varene som båten har med seg. Derfor er
dette selvsagt en viktig del av planleggingen.
Båten kommer til å ha drivstoff, proviant mm
for ferden fram til aktuelle havner i den indre
delen av Middelhavet.
følge med i hvordan varekjøpet organiseres og
hvordan arbeidet går framover. Prosjektet åpner
unike muligheter. Nå er det viktig at vi utnytter
dem.
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Ship to Gaza med nytt kunstlotteri
For tredje år på rad setter STG i gang
med nytt kunstlotteri. Givergleden er
stor og vi har måttet begrense tilgangen på kunstverker.

Lars Gunnar Polden
Laurie Grundt
Roger Gjerstad

Det er spesielt Lillehammerkunstnere som har
vært positive, men det må også nevnes at Håkon Bleken gir et bilde for andre år på rad. Fra
Bergen har vi også fått arbeider fra fire kunstnere, og to hver fra Oslo og Ringerike.
I år har vi gjort en liten vri i og med at vi har
spurt kjente kunstnere på de stedene vi har
lokalavdelinger. Ved dette håper vi på et enklere salg av lodder.

Vinterhage, Ragnhild Steig Svenningsen

Tidligere har inntektene gått til Freedom Flottilla 2 i 2011, til Estelle-aksjonen i 2012, og i år
er det Gazas Ark som er hovedmålet.
Disrupted Landscape no 2. Käthe Øien

Vi har i år bilder av:
Käthe Øien
Sonja Krohn
Dag Magne Staurheim
Håkon Bleken
Finn Magnus
Ragnhild Steig Svenningsen
Egil Røed
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Loddene koster kr. 50 pr. stk. og det er 20 lodd
i blokka. Lodd kan bestilles hos Stig Tore
Engen, Lillehammer . sttengen@online.no eller
mobil: 917 881 70.
Innbetaling til kto.1503.18.68979.
Ship to Gaza Lillehammer, Postboks 208,
2601 Lillehammer.
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har begynt salget av støtteaksjer i Gaza’s Ark også her i Norge. Aksjer pålydende kr 50, kr 100, kr
500 eller kr 1 000 kan du få kjøpt ved å kontakte oss på post@shiptogaza.no eller betal til konto
1204 03 10337 og merk betalingen med det det gjelder, så sender vi aksjen(e). Vi setter pris på kr.
10,- til portoutgifter.

Lyst til å engasjere deg? eller starte lokallag? Skaff deg heftet
«Veiledning for lokallag i Palestinakomiteen i Norge»!
«Gjer noko! Gjer meir!» Dette var oppmodinga Mads Gilbert
sendte i ei tekstmelding frå Gaza midt under krigen i 2009.
Palestinakomiteen får stadig nye medlemar og mange ønskjer
å være aktive og engasjere seg. Kva kan vi, vanlege folk,
gjere?
Palestinakomiteen har nyleg oppdatert heftet «Veiledning
Palestinakomiteen i Norge» som er meint å vere ei rettleiing
for lokallaga, og særleg for nystifta lokallag.
Den første delen gir praktiske tips og råd for aktivitetar i lokallaga. Den andre delen omhandler
Palestinakomiteens organisasjonsstruktur og formalia basert på kva vedtektene seier og kva
som er etablert organisasjonspraksis. I slutten av heftet er det lagt til ressurser som økonomi,
vedtekter og nyttige adresser.
Du kan tinge heftet frå sekretariat@palestinakomiteen.no
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Palestinakomiteen innleder et nytt prosjektsamarbeid i Palestina/Vestbredden
- Vi kan vel bare lage en vasket korridor mellom stua og kjøkkenet, det
trengs vel ikke mer.
Vi ler alle fire, Jamal, Salwa, Berit og
jeg. Berit har mast om at leiligheten
som Palestinakomiteen skal leie i Salfit må vaskes før vi flytter inn.
Av Arne Birger Heli
Palestinere lever under harde vilkår, men latteren ligger alltid på lur, det gjelder for folka i
Stop The Wall også.
STW er Palestinakomiteens nye samarbeidspartner i Palestina, og organisasjonssekretær
Berit og jeg er i Palestina for å forberede samarbeidet og legge til rette for de nye solidaritetsarbeiderne som etter hvert skal komme.
STW (Palestinian Grassroots Anti-Apartheid
Wall Campaign – www.stopthewall.org) som
ble etablert i 2002, er en koalisjon av palestinske frivillige organisasjoner (12) og «Popular
Resistence Committees» (54) komiteer med
mål om å mobilisere og koordinere arbeid på
lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å
rive Muren, for å motsette seg koloniseringa av
palestinsk jord og den israelske okkupasjonen.
STW har nylig gått sammen med andre grasrotorganisasjoner i «The Land Defense Coalition» for å styrke felles arbeid og mål i kampen
for frihet. Koalisjonen består av:
The Palestinian grassroots Anti-Apartheid
Wall Campaign
Palestinian Farmers Union
The General Union of public institutions
for workers in the food and agricultural industries
The youth movement (Youth for a Free
Palestine)
The Center for Social Development
The Association for Rights of the farmers
and for the preservation of the environment.
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STW jobber også med å lansere The Palestinian
Social Youth Forum for å bringe ungdommene
sammen og for å knytte dem opp til internasjonale sosiale bevegelser som Arab Social Forum, The World Social Forum o l.
Jamal Juma er koordinator for STW. Foruten
han, er det tre som er fast lønnet på kontoret i
Ramallah. I tillegg er det frivillige – både palestinere og internasjonalister – som utfører
oppgaver for STW periodevis. STW blir finansiert med støtte fra organisasjoner i Spania og
gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner. Organisasjonen blir drevet av og for palestinere.
Vår kontaktperson er Salwa Hammad, 26 år fra
Farkha (Salfit-regionen) og vikarierer som
STWs ungdomskoordinator så lenge Hassan
Karajah er fengslet (han ble fengslet 23. januar
av israelske militære av politiske grunner).
På grunn av STWs struktur og samarbeid med
ulike organisasjoner (kvinner, ungdom, bønder,
fagforeninger etc), samt at de har koordinatorer
i mange landsbyer, bidrar dette til at STW har
et bredt nedslagsfelt hos palestinerne, og særlig
på grunnplanet
STW har ofte flere kampanjer på gang, og er en
av drivkreftene bak Anti-Israel-ApartheidWeek, The Prisoners Day, BDS-kampanjer, Al
Nakba.
Dette til sammen gjør at våre solidaritetsarbeidere – alt etter hvem de er og representerer –
får muligheter til å bli kjent med et større miljø
og ulike interesser, og få kontakt med organisasjoner og personer som de ha spesiell interesse
av, f eks kan det være solidaritetsarbeidere som
ønsker å jobbe tett med New Union for å bli
bedre kjent med den palestinske fagbevegelsen,
det kan være vinneorganisasjoner, bondeorganisasjoner etc.
Vi tenker også at solidaritetsarbeiderne kan
følge opp diverse hendelser, for eksempel fikk
18 familier i landsbyen Bruqin utkastelsesordre
fra Israel. De mottok brevet i mai og de fikk 45
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dager på seg å komme seg vekk, ellers blir de
flytta med tvang. Oppfølging her kan være
viktig, hvordan går det med familiene, hvordan
utvikler situasjonen i landsbyen seg osv. I
militærdomstolen i Salem fikk en trettenåring
tre måneders fengsel for å ha deltatt i en demonstrasjon, hvordan går det videre med gutten
og familien? Slikt dokumentasjonsarbeid kan
være viktig.
Dette stiller også noen krav til de solidaritetsarbeiderne som drar. De bør kjenne situasjonen i
Midt-Østen, og – ikke minst – de må ha et klart
standpunkt i forhold til okkupasjonen. Vi regner også med at solidaritetsarbeiderne er aktive
når de kommer hjem igjen i å formidle sin
kunnskap i lokalmiljø og i organisasjonen.
Det ble forresten både rent og pent i leiligheten
i Salfit. Leiligheten har tre rom og kjøkken og

bad og ligger i en relativt ny gård. Salfit har ca.
10 000 innbyggere og ligger omtrent midt
mellom Ramallah og Nablus, det er tre kvarter
med minibuss til hver av byene. Også i Salfit er
det aktuelt med prosjekter. Bare et par minutter
unna leiligheten ligger Hanan Center som er
under paraplyen «The Land Defense of Coalition» og jobber bl.a. med rettighetsspørsmål for
jenter/kvinner, opplæring og ungdomsarbeid.
Like ved byen ligger en stor settlerkoloni,
Ariel, som selvfølgelig lager mange problemer
i omegnen. Og så i den forbindelse er det aktuelle oppgaver.
Oppsummert er det altså mye som skal gjøres,
og solidaritetsarbeiderne kommer til å få både
spennende og viktige oppgaver. Så de som er
interessert kan melde seg til Palestinakomiteen,
så forteller vi gjerne mer om prosjektene.

Salwa, Jamal og Berit
på STW-kontoret

37

Fritt Palestina 3-2013

Viktig informasjon om innsamlingen PalestinaSolidaritet

Solidaritetsarbeidet ute og hjemme
Palestinakomiteens innsamling, Palestina
Solidaritet (PalSol), har eksistert helt siden
1976, og vi har over 400 faste bidragsytere. Pengene har gått til krise- og helseteam, og etter hvert til solidaritetsarbeidere
som jobber i flyktningleirer i Libanon.
Av Ada Castracane
AUs Koordinator for PalSol-midlene
De siste sju årene har vi også sendt solidaritetsarbeidere til Vestbredden i Palestina, og ønsker nå at
dette også skal omfatte Gaza.
Ettersom situasjonen i Palestina stadig forverrer
seg, understreker våre palestinske venner at det
aller viktigste solidaritetsarbeidet gjør vi her
hjemme. En av våre mest sentrale oppgaver er
som kjent å påvirke opinionen og politiske beslutninger. Vi må derfor intensivere arbeidet med å
legge press på våre politikere slik at Israel tvinges
til å følge FN-resolusjonene og folkeretten.
Styrking av solidaritetsarbeidet
For å styrke arbeidet her hjemme har derfor
Landsstyret vedtatt at penger fra PalSol også skal
benyttes til solidaritetsprosjekter i Norge. Av et
budsjett på kr 730.00 for dette året, er 235.000 satt
av til slike prosjekter.
I denne sammenheng er det viktig å vite at det er
et krav at solidaritetsarbeiderne engasjerer seg i
Palestina-arbeidet etter hjemkomst. Solidaritetsoppdrag varer i 3 måneder, er ulønnet, men Palestinakomiteen dekker reise, forsikring og husleie.
For at flest mulig skal få førstehånds kjennskap til
livet under okkupasjon, har vi også økt antall
studieturer. Dette er turer på 10-12 dager som er
åpne for alle interesserte. Vårt mål er å kunne
arrangere én studietur i måneden sammen med
vårt Faglige Utvalg. Høres ikke det fantastisk ut!
Vi ønsker at turene skal ha en moderat pris og
reiseleder dekkes av midler fra PalSol.
Det er utarbeidet retningslinjer for PalSol som sier
at midlene skal benyttes til:
•
å drive solidaritetsarbeid i Palestina og i
palestinske flyktningleirer
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•
•

å arrangere studieturer
å gi støtte til og gjennomføre prosjekter i
Norge som fremmer solidaritet med det palestinske folket

Fadderordningen
Fadderordningen er en egen innsamling som er
endret fra individuelt fadderskap til såkalt representativt fadderskap. Det var en lengre artikkel om
den nye ordningen i medlemsbladet nr 1/13.
Kristin Ingebrigtsen som har utviklet og gjennomført fadderordningen i omlag 30 år, har valgt å
slutte, og Landsstyret har oversendt en varm takk
for en imponerende innsats. Ordningen føres
videre med noen forenklinger.
Alle de libanesiske flyktningleirene er for tiden
nedkjørt etter stadig tilsig av nye flyktninger fra
Syria. Beit Aftal som er vår samarbeidspartner,
gjør masse for å hjelpe barn og ungdom. Vi har
derfor den aller største forståelse for at de ikke
kan prioritere å sende sine statusrapporter slik
situasjonen er nå. Imidlertid har vi full tillit til
arbeidet gjør og vet at de vil sende oss sine rapporter med en gang dette er mulig. Vi vurderer også
å trykke rapportene i vårt medlemsblad som også
blir sendt til alle bidragsytere.
Administrative utgifter
Begge innsamlingene generer administrative
utgifter, men Palestinakomiteen har meget lave
administrasjonsutgifter og har bl.a. tatt i bruk
avtalegiro for å holde de lave. Både for de som gir
og de som administrerer er dette den beste ordningen. Etter at vi har bestemt at flere av PalSolmidlene skal benyttes til vårt solidaritetsarbeid her
hjemme, er det også besluttet at de administrative
utgiftene skal dekkes over driftsbudsjettet til
Palestinakomiteen, Det betyr at innsamlede midler
går uavkortet og direkte til solidaritetsprosjektene
- både ute og hjemme. Dette er viktig.
Fadderordningens administrative utgifter dekkes
av ordningen i sin helhet.
Bli bidragsyter!
Det er et STORT behov for flere bidragsytere! Vi
oppfordrer derfor våre medlemmer vil gå inn på
vår nettside www.palestinakomiteen.no (lenke
Solidaritetsarbeid) og tegne seg!
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Noen refleksjoner etter et møte i MIFF
En kald januarkveld i år tok jeg meg en
tur til møte arrangert av det lokale laget
av ”Med Israel For Fred”. Ute var det
kaldt, men inne var det varmt og folksomt. Cirka femti mennesker var samlet
til møtet som etter hvert fikk en ren hallelujastemning.
Av Sverre Johnsrud
Møtets hovedattraksjon var et foredrag ved den
pensjonerte og høyt dekorerte krigeren Moti Paz
fra okkupantstaten Israel. Moti Paz trollbandt
forsamlingen med sitt foredrag der han fortalte om
et langt liv i okkupantstaten sin tjeneste. Han
fortalte om sin lange tjeneste i hæren. Han fortalte
om sitt arbeid med å sende russiske jøder til Israel.
Og han fortalte om sitt arbeid i Jordandalen som
er et c-område og ligger under okkupantstaten sin
kontroll.
Tilslutt ble den siste krigen mot befolkningen på
Gazastripen belyst i foredraget. Israel kalte denne
angrepskrigen for Operasjon Forsvarssøyle. Av
mange er denne krigen kalt Novemberkrigen mot
folket på Gazastripen. Angrepene fant sted over 8
døgn i november 2012.

Moti Paz viste filmer fra inne på Gazastripen.
Filmene viste målrettede likvidasjoner. Det gikk et
stønn av vellyst fra forsamlingen hver gang filmen
kuliminerte i at en eller flere palestinere ble drept.
Moti Paz viste til at dette var et kirurgisk angrep
som bare traff sine tilsiktede mål. Målet var militante palestinere som hele tiden ble kalt terrorister
ifølge oversettelsen til en overivrig tolk. Filmene
av de målrettede likvidasjonene var nok kveldens
høydepunkt for forsamlingen. Nå kokte det i
lokalet og det var nærmest så hallelujaene løftet
taket.
Det Moti Paz glemte å fortelle den trollbundne
forsamlingen var at de fleste som ble drept under
krigen var sivile. Dette er grundig dokumentert av
den israelske menneskerettighetsorganisasjonen
B`Tselem. Organisasjonen la tidlig i mai frem en
rapport som grundig dokumenterer tapstallene på
begge sider.
B’Tselem skriver at Israel drepte totalt 167 palestinere. Minst 87 av disse var ikke-stridende. 35
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Moti Paz
prosent, 31 av de sivile som ble drept, var barn
under 18 år (20 av disse var barn under 12 år, 11
var mellom 12 og 18 år). Av de andre palestinerne
som ble drept deltok 62 i kamp, og sju ble drept i
målrettede likvidasjoner.
B’Tselem har også funnet ut at det ble drept svært
mange flere de siste fire dagene av krigen enn de
første fire dagene. Mens 48 palestinere ble drept
de første fire dagene, ble over dobbelt så mange,
119, drept de fire siste dagene. Andelen sivile som
ble drept var også høyest på slutten: 17 sivile ble
drept de fire første dagene, 70 sivile ble drept de
fire siste dagene. Fire sivile israelere ble drept
under krigen av raketter fra Gaza, og to israelske
soldater mistet livet.
Moti Paz gav forsamlingen et sminket bilde av
Novemberkrigen mot folket på Gazastripen. Og et
sminket bilde av sitt liv i okkupantstatens tjeneste.
Møtet ble avsluttet med at det ble servert dadler
produsert på okkupert land og ved at Luda
Kravchenko fra Estland sang vinnermelodien fra
Eurovision Song Contest i 1979, det israelske
bidraget
Hallelujah.
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En kald jævel med et stort hjerte
Erik Fosse har gitt ut boken Med livet i
hendene. En bok jeg har hatt stor glede
av å lese. En bok jeg har blitt klokere
av å lese, slik gode bøker skal være.
Bokanmeldelse av Ketil Edmond Fjeld
En kald jævel med stort hjerte syntes jeg beskriver Fosse godt. 27.12 2009 var han i Gaza i
forbindelse med markeringen av årsdagen for
det store angrepet på Gaza. Under markeringen
ble Fosse angrepet av en forvirret psykisk syk
mann og stukket i nakken med en kniv. Heldig
for Fosse og heldig for oss, brakk kniven.
Vanlige mennesker måtte sannsynligvis hatt
psykiatrisk hjelp i ettertid. Fosse beskriver det
hele med kirurgens øyne, et lite sår var alt. Det
gjennomsyrer også hele boken til Fosse. Her er
ikke noe føleri men beskrivelse av fakta, hva
som skjedde, skadene, splintene, blodet. Det
gjør etter min vurdering boka faglig solid.
Boken til Fosse strekker seg over flere tiår og
forteller blant annet bakgrunnen for opprettelsen av Palestinakomiteen på slutten av 1970tallet, der Fosse også stod sentralt. Vi følger
den palestinske familien Ramadan fra Gaza
som fungerer som en rød tråd gjennom boka.

Bestemor Fatheya måtte som 18åring flykte fra
Haifa under dramatiske omstendigheter da
staten Israel ble opprettet i 1947. Familiens
historie symboliserer palestinernes situasjon og
kampen for selvstendighet, - et fritt Palestina.
Fosse tar oss også med til Afghanistan hvor han
jobbet som lege under Sovjets okkupasjon. Her
var er fattigdommen så intens og helsetilbudene
så dårlige at selv en smertestillende tablett
kunne være avansert behandling.
Noe som er interessant i boka er hvor organisert
Palestinakomiteen i Norge var på et tidlig tidspunkt. Ikke nok med at de drev aktivitetsarbeid
i Norge men de engasjerte seg tidlig med helsearbeid i konfliktområdene i Midtøsten. Det vi
ikke må glemme er at på den tiden fantes det
verken mobiltelefoner eller fax og Fosse beskriver godt hvordan han dro til Klassekampen
for å bruke telefaxen deres. Erik Fosse tilhører
en bestemt generasjon av leger og sykepleiere
utdannet på 70-tallet. De ble engasjert i internasjonale spørsmål, særlig Palestina-tragedien, og
mange av dem var tilknyttet partiet AKP (m-l).
Mye kan en skylde AKPere for men en ting
skal en aldri ta fra dem, de var noen dyktige
organisatorer og det kan mange palestinere
takke dem for.
Fosse gjør et smart litterært grep i boka når han
lar oss følge familien Ramadan gjennom flere
generasjoner. Gjennom dette får han formidlet
den tragiske situasjonen til det palestinske
folket. Det er politikk, men også enkeltmennesker det handler om. En palestinsk mor, en
far, en sønn en datter. Det politiske historiske
bakteppet for Palestina belyser Fosse sett ut fra
hans egne synspunkter. Det hele er godt dokumenter med noter i boka slik at interesserte kan
sjekke bakgrunnen for hans syn.

Erik Fosse. Forlagsfoto
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Fosse beskriver i detalj flere medisinske behandlinger, av folk med skuddskader, splinter
som har revet opp mager, hjernemasse som må
suges ut. Dette er sterk lesning men nødvendig
fordi lidelsene til det palestinske folk ikke bare
er teori, men i mange tilfeller bløende sår. Det
blir såpass intenst at en har mest lyst til ikke å
se mens man leser. Det er det bombeangrep det
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handler om, enten de rammer Gaza eller treffer
en flyktningeleir i Libanon.
Et annet interessant tema Fosse belyser i boka
men som han selvfølgelig ikke har noe svar på
er hva som motiverer mennesker for å hjelpe.
Humanisme, eventyrlyst, et brennende ønske
om rettferdighet? Dette er en spennende lesning
for alle som arbeider med solidaritet og som
sikkert mange palestinaaktivister har stilt seg.
Det kan virke som Fosse er opptatt av å si at
hans arbeid ikke har vært noe enkeltmannsarbeid. Palestinavenner som Ebba Wergeland og
Eldbjørg Holthe berømmes.
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Det finnes noen svakheter ved boka. I hvert
kapittel ramses opp en navneoversikt. Hva og
hvem disse personer er kommer dårlig frem.
For palestinaaktivister er det sikkert kjente
navn, for oss vanlige lesere er det bare navn.
Kanskje har Fosse tatt dem med for å vise oss
at dette ikke er noe enkeltmannsforetak han har
bedrevet, kanskje for at også hylle dem som
ikke havner i nyhetene.
For denne anmelder som ikke er noen Palestinaekspert har Fosse sin bok vært spennende
lesningen. En solid dose kunnskap skildret av
en kald jævel med stort hjerte.
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Mouhammed Assaf er den store
vinneren av Arabisk Idol 2013
Med 60 millioner stemmer og en haug
med hysteriske jenter ble Mouhammed
Assaf (23 år) den store vinneren av
Arabisk Idol 2013.
Av Runa Torp Vivé
Endeløs feiring pågikk i flyktningleirene i
Libanon og i gatene på Vestbredden og på
Gazastripen. Den unge sangeren ble kjapt
utnevnt som ungdomsambassadør for FNs
organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Og Mahmoud Abbas fulgte opp med å
utnevne den nykårede Idol-vinneren til palestinsk goodwill-ambassadør.
Assaf, også populært kalt «Raketten», er født i
Libya og vokst opp i flyktningleiren Khan
Yunis på Gazastripen. Ved siden av å studere
på universitet i Gaza, underholder han i bryllup
og andre tilstelninger. Han synger patriotiske
folkesanger og kjærlighetsballader. En venn av
Assaf har sagt at de unge i Gaza ønsker seg
idoler, og se at noen klarer å leve ut drømmen
sin. En annen studiekamerat sier Assaf gjør mer
for å forene det palestinske folket enn det politikerne gjør.
Arabisk Idol er like glamour fylt som den
amerikanske, men noe mer politisk rettet der

deltakerne har ytret tanker og ønsker om landenes vanskelige situasjon. Assaf har holdt en lav
politisk profil under idolsendingene, men til
media har han snakket i mot okkupasjonen av
Gaza og Vestbredden og sier han er inspirert av
fangen og sultestreikeren Samer Issawi. Da
Assaf møtte fansen og sang i Dubai, snakket
han om sin palestinske flykningidentitet og
lovet at han ville bruke sang og musikk for å
kjempe mot den urettferdige situasjonen for
palestinerne. Han har også oppfordrer til å gjøre
slutt på det store gapet mellom Hamas og Fatah
som splitter det palestinske folket.
Hamas har ikke vist begeistring for Idol. Konkurransen går i mot deres grunnprinsipper med
blant annet kjærlighetssanger og artister som
opptrer uten hijab. I Gaza ble befolkningen
hindret i å vise finalen på storskjerm i gatene.
Den palestinske kulturministeren Al-Asmar
mener det er viktig å støtte opp om kunst og
kultur i Gaza og på Vestbredden. Han mener
Assaf er en god ambassadør for palestinsk
kulturliv. Uten støtte fra et Hamas-ledet styre
og en svak infrastruktur, mener han det er
viktig med slike arrangementer som løfte artister og andre kulturpersoner, sier han til nyhetsbyrådet Al-Monitor.

Media understreker at Assaf forener palestinerne. Her en poster på
en husvegg i Ramallah.
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Workshop for palestinske og
Norske billedkunstnere
Palestinske og norske billedkunstnere
hadde workshop på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund fra 2.-12.
mai 2013
Av Elisabeth T. Medbøe
Med tauverk som materiale og Human Roots
som tema satte vi hverandre i stevne. Vi ville
med diskusjoner om hva vi la i begrepet Human Roots se om vi i felleskap kunne lage et
uttykk for dette; en skulptur med bruk av det
tradisjonelle håndverket repslagning.
Forhistorien var fra 2011. Palkom ved Eldbjørg
Holte spurte om jeg ville være reiseleder for en
kunstnertur til Palestina. Jeg tenkte at intensjonen måtte være å få med norske kunstnere som
tidligere ikke hadde satt seg spesielt inn i Palestina-saken og at det som ville gi mest faglig
utbytte var å gjøre noe sammen med palestinske kunstnere. Jeg fikk frie hender til å utvikle
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turen. Deretter tok jeg kontakt med kunstnervenner i PACA (Palestinian Association of
Contemporary Artists.) og spurte om de hadde
lyst til å gjøre noe sammen med en gruppe på 8
norske kunstnere. Responsen var positiv med
en gang. PACA valgte Nabil Anani som prosjektleder, i felleskap laget vi en mosaikkutsmykking til gamlebyen i Bir Zeit. Temaet var
oliventreet.
Den norske kunstnergruppen ønsket å gjøre noe
til gjengjeld og å knytte enda nærmere vennskapsbånd med den palestinske gruppen. Vi
ønsket å være vertskap for dem i Norge med en
workshop der en norsk håndverkstradisjon var
utgangspunkt. Marie Skeie, en av deltagerne
foreslo repslagning og Hardanger Fartøyvernsenter som sted for workshopen. Hun ble lokal
konsulent og jeg tok på meg å administrere og
koordinere prosjektet. Vi fikk nye samarbeidspartnere som Hardanger Fartøyvernsenter,
Hardingpuls og Kunstnarhuset Messen i Ålvik.
Ved at prosjektet fikk fokus på kystkultur ble
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kunstnergruppen utvidet med to fra Gaza, en fra
kysten av det som var Palestina før 1948 og tre
medlemmer av Hardingpuls, den lokale kunstnerorganisasjonen i Hardanger. Til sammen var
vi nå 19 kunstnere.
Temaet: Human Roots
Noen ganger kan spontane forslag ha dypere
mening enn forventet. Nabil Anani ringte Suleiman Mansour og sa at den norske gruppen
hadde bedt om forslag til tema for workshopen,
spontant var svaret; Human Roots.

keliggjort som lykkejegere og kriminelle. Tar
nordmenn rettigheter knyttet til sine røtter som
en selvfølge, hva er i tilfelle disse rettighetene?
Hvordan forstår man folk som er i en helt
annen situasjon?
Er menneskelige røtter et symbolsk bilde på å
være jordbundet som en plante mens aspirasjoner, lengsel og visjoner tar på seg vinger? Bånd
til venner og tilhørighet flere steder i verden
trenger føtter, noen lager symboler på samspillet mellom røtter og føtter.”

Temaet utfordret oss alle til å utdype hva vi la
begrepet og til fordyping i spørsmål som hadde
blitt stilt under turen til Palestina i 2011. Vi ble
enige om tekst i prosjektbeskrivelsen:
”Hvordan er menneskelige røtter forbundet
med land, steder, hus og folk, familie, venner
språk? Vi er alle født med bånd, noe er felles
for oss alle, men hvordan vi gir meningsinnhold og fortolker disse i en kompleks verden er
avhengig av den enkeltes livserfaring. I vår tid
med globalisering kan røtter ta mange former.
For noen mennesker kan røtter vokse, utvides
eller bli gjenplantet i forhold til egne valg,
forventninger og mål i livet. Noen må forsvare
sine røtter gjennom hard kamp. Noen mennesker ønsker å bo der de har sine opprinnelige
familierøtter men blir jaget, deportert, forflyttet,
angrepet og arrestert. Deres hjem blir ødelagt,
revet og fjernet fra jorden.

“This day is the day of the star”,
Suleiman Mansour, Ragnhild Steig Svenningsen

Andre mennesker ønsker å plante sine røtter på
nytt sted, men blir nektet enn så mye de måtte
ønske. De er ikke ønsket velkommen, de har
ikke de samme mulighetene, men blir misten-
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Fremdeles var det noen som var bekymret, i vår
problemfylte verden kan begrepet Human
Roots bli brukt ideologisk og politisk på
mange måter, kunne det skje at noen i vår
gruppe ville gi det en nasjonalistisk vri? Her
var grensen for deltagelse. Betingelsen var at
all diskusjon skulle være åpen og ikke være
styrt ut fra noen bestemt ideologi eller politisk
syn. Men ingen av deltagerne hadde nevnt ord
som etnisk, utestenging eller eksklusive rettigheter. Vi måtte stole på hverandre. Gjennom
diskusjonene i workshopen ble det relasjonelle,
samspillet og dynamikken mellom mennesker
satt mest i fokus for refleksjon, Desmond Tutu
ble sitert ” I am because I belong”.
Arbeid i prosess, tauverk som redskap for å
skape et uttrykk
Da gruppen jobbet med mosaikkutsmykkingen
til Bir Zeit fikk vi tildelt 70X70 cm felt individuelt for å lage hver våre motiv i mosaikk. Helt
til slutt diskuterte vi hvordan vi kunne sette
sammen alle disse feltene til mosaikkutsmykkingen.
Denne gangen ville vi jobbe enda tettere sammen, utvikle ideene, diskutere komposisjon,
planlegge alt arbeid sammen helt fra starten av.
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Ville det være mulig å lage et større kollektivt
uttrykk for temaet?
Vi hadde daglig våre møter hvor alle kunne
legge fram sine ideer som vi kunne utvikle
videre sammen. Å planlegge et kollektivt arbeid var en stor utfordring i seg selv, var det
mulig å både ha en god felles komposisjon og
samtidig gi likeverdig rom for individuelle
bidrag? Vi ble enig om å lage et slags stort
nettverk satt sammen av individuelt lagete tau
som ble flettet og knyttet sammen. Som dagene
gikk så vi at resultatet ikke ville bli som forventet, vi hadde alle veldig forskjellige referanser
og erfaringer med materialet tau og hadde
trengt lenger tid for å utvikle en samlet kunstnerisk uttrykkskvalitet. Prosessen ble derfor tatt
videre i mindre grupper, et mangfold av uttrykk, men som alle løp ut fra den samme
prosessen.
Utstillingen er åpen på Hardanger Fartøyvernsenter fra 12. mai til 31. august 2013

Deltagerne var:
Nabil Anani, Sliman Mansour, Tayseer Barakat, Ahlam al-Faqih, Dina Metwali,
Sameer Salameh, Khairaldin Qasem, Basel Al
Maqousi, Aud Bækkelund, Judith de Haan,
Elisabeth T. Medbøe, Johan Mæhlum, Marie
Skeie, Ragnhild Steig Svenningsen, Anne
Kristine Thorsby, Åse Berit Skeie Ulltang,
Alfred Vaagsvold, Lene E. Westerås, Käthe
Øien
Foto og IT - ansvarlig: Hamdan Bahbouh
Teknisk assistanse: repslager Ingunn Undrum
Prosjektet ble støttet økonomisk av Hordaland
fylkeskommune, Bildende kunstneres hjelpefond/ Kunstavgiften, Vederlagsfondet (NBK),
Norske Kunsthåndverkere (NK)
For mer informasjon, nettsiden vil bli oppdatert
etter hvert:
http://humanrootsnorway.wordpress.com

http://www.hardangerogvossmuseum.no/harda
nger-fartoeyvernsenter/norsk/aktuelt.aspx

Wall of Waves Tayseer Barakat, Anne Kristine Thorsby: Ropes from Palestine, Gaza and
Norway. Others of the participants have decorated some of the ropes
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Vi har tilbrakt pinsen i Jerusalem
og på Vestbredden
Vi har vært i Getsemane, vandret Via
Dolorosa og hørt bønnene ved klagemuren! Det gjorde barndommens bibelhistorie levende og satte oss flere
tusen år tilbake i tid! Flotte opplevelser
som ga historisk mersmak generelt og
nysgjerrighet på religionshistorie spesielt.

Vi fikk se flyktningleirer, okkuperte palestinske
områder, nybyggernes etablering i palestinske
boliger, hvordan murer bygges utenfor, gjennom og rundt de palestinske områdene. Og
hvordan alt dette innvirker på palestinernes liv
og hverdag!

Tekst og foto: Tone Gulliksen
og Per Christian Bjørnstad

Palestinere i Jerusalem er ikke innbyggere
lenger, de har bare en oppholdstillatelse i den
byen de er født i og har bodd i hele livet. Hvis
de forlater byen i mer enn noen dager, mister de
sin oppholdstillatelse og kan aldri vende tilbake. De bor som i et fengsel i sin egen by!

Men vi fikk også et innblikk i palestinernes
situasjon, i større grad og på en annen måte enn
vi hadde fra før! Vi reiste bl.a. sammen med to
som har jobbet for Kirkens nødhjelp i Palestina
og gjennom dem fikk vi tilgang på en palestinsk guide.
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Jeg gråt mange tårer for det livet de er fratatt og
den framtida de ikke ser!

Vi blir fortalt at israelerne bygger murer på
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grunn av sikkerheten. Hvis det var sant, kunne
de fulgt den grønne linjen som rammer inn
grensen etter 6-dagers krigen i 1967. Vi så
murene som gikk inn og ut og gjennom de
palestinske områdene og splittet opp familer og
eiendommer og gjorde palestinernes hverdag
mildt sagt komplisert!

likevel ingen tvil om hvem som rammes hardest i denne konflikten. Det er daglig små og
store overgrep mot palestinerne. De fratas land,
rettigheter og verdighet og ingen løfter en
finger for å hjelpe dem! Tvert i mot kan Israel
fortsette sin politikk med Amerikas velsignelse
og da er det ikke stort vi andre kan gjøre.

Palestinerne betaler de samme skatter som
israelere, men har tilgang på en brøkdel av
ressursene. De får en femtedel av vanntilførselen, noe som gjør det svært vanskelig å dyrke
jorda. De har ikke det samme helsetilbudet eller
skoletilbudet og de har byråkratiske hindringer
på alle områder. De kan ikke bevege seg fritt i
sitt eget land, de har palestinsk pass, men skal
de ut av landet må de reise via Jordan!

I et forsøk på å formidle noe, lovet vi oss selv
at vi skulle skrive ned litt av det vi så, hørte og
erfarte! Kanskje er det bare et hjelpeløst forsøk
på å lette egen samvittighet, men meningen er
god!

Israel tar stadig mer land fra palestinerne. Vi så
eksempler på hvordan bosettinger etableres på
palestinsk grunn. Det starter med etablering av
leire (campinghytter). Det er ulovlig både etter
israelsk og internasjonalt lovverk, men ingen
gjør noe for å hindre det. Etter en viss tid bygges boliger og staten beskytter boligene med
murer og etablerer ressurser slik at nybyggerne
kan leve et godt liv på palestinsk grunn. Det var
ikke vanskelig å se hvor de befant seg og forskjellene på deres og palestinernes levestandard!
Vi besøkte Balata flyktningleir i Nablus som
ble etablert i 1950 da palestinerne i Jaffa måtte
forlate sine hjem for å gi plass til de nye innbyggerne. Der skulle de bo i noen uker før de
fikk nye boliger. Det er 63 år siden og de er like
hjemløse og fattige i dag. 25 000 flyktninger på
en kvadratkilometer! Med en arbeidløshet på
80%! Man kan jo bare forstille seg hva det
utvikler av sosiale problemer og ulykkelige
mennesker. Det er ikke så rart de kaster stein!
Og for steinkasting får de minst 10 år i israelsk
fengsel! Og det for barn helt ned i 12-13 års
alder!
Vi hørte så mange hjerteskjærende historier
som gjorde dypt inntrykk. De finnes selvsagt på
begge sider av konflikten og når uskyldige
rammes er det ille uansett hvilket land eller
hvilken tro de tilhører. Det er etter vårt skjønn
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I Harald Stanghelles minneord over Jo Benkow
i Aftenposten 21.5 refererte han hva Jo Benkow
svarte da han ble spurt om hvordan folkemordet
på jødene kunne skje: "Slikt kan skje når bra
mennesker snur ryggen til når de ser noe de
ikke liker" svarte han!
Så med disse kloke ord fra en stor mann og i et
bittelite forsøk på ikke bare å snu ryggen til,
avslutter jeg disse linjene fra en pinse i det
hellige land!
Tone
I tillegg til det Tone beskriver legger jeg til noe
av det som har gjort størst inntrykk for egen
del:
De pur unge israelske soldatene, tungt bevæpnet, som bemanner alle check-pointene. Den
nitide utspørringen av oss både ved inn- og
utreise om hva vi skulle og hvor vi hadde vært.
Historien om to palestinske barn, 6 og 7 år
gamle, som ble tatt med til politistasjonen og
forhørt der i 6 timer i forbindelse med andres
steinkasting uten at deres foreldre ble tilkalt.
Tenk om det hadde vært våre egne
barn/barnebarn!! All piggtråden og de høye
murene. At de palestinske boligene hadde
reserve-vanntanker på takene – de israelske
ikke. Hvorfor? De palestinske husene kunne
når som helst få skrudd av vanntilgangen (og
strømmen) av de israelske myndighetene. De
israelske husene aldri!
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De ultraortodokse jødiske bosetternes okkupasjon av hus og leiligheter, med israelske flagg
vaiende, midt inne i palestinernes egne områder. Ofte var dette folk som kom fra Brooklyn,
USA, og "tjenestegjorde" i 3 måneder. Tilsynelatende var det ingen reaksjoner fra myndighetene på deres provoserende og ulovlige framferd. Tvert om ble de beskyttet av israelske

soldater. Jeg lurer på hva den alminnelige
israeler bosatt langt unna Vestbredden/Gaza/
Øst-Jerusalem mener om dette? Vet han/hun
nok om hva som egentlig skjer? Jeg forundres,
som alltid, over sammenblandingen av religion
og politikk – alle veier!
Chris

Dette er et utdrag av e-posten Palestinakomiteen fikk sammen med dette innlegget:
Vi er nettopp tilbake fra en reise til Jerusalem og Vestbredden sammen med blant andre Kirsten,
som du jo kjenner.
De 4 dagene vi var der gjorde oss godt og vondt - vi ble engasjert og forferdet.
Nå vil vi gjerne melde oss inn i Palestinakomiteen.
Legger ved kopi av en mail vi sendte til familie, venner og tidligere kolleger i dag.

Fritt Palestina 3-2013
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Etter opersjon Cast Lead
Av Johannes Guddal
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Russel Tribunal on Palestine
Sluttrapport fra Brussel 17. mars 2013
Den 17. mars i år avla Russel Tribunal on
Palestina(RtoP) sitt sluttdokument på en
pressekonferanse i Brussel.
Av Trine Eklund «Seniorgruppen for
Palestina»

fatt i og stiller til ansvar for. Han nevner
f.eks. hvordan vi overvåkes elektronisk klare brudd på internasjonalt lovverk og
roser enhver som står opp mot overmakt for å
fokusere på hva som skjer . (Jfr. Edv. Snowden, M. Vanunu, B. Manning, J. Assange, S.
Al-Adrian - alle modige varslere i senere tid).

Som forventet, etter fire konferanser om
forholdene i Palestina og verdenssamfunnets
svik mot Palestina, er rapporten ikke nådig.
Selvsagt fordømmes Israels apartheid politikk, men også USA, UK, EU og FN får sine
pass påskrevet for ikke å ha tatt tak i problemet fra starten av, unnlatt å gjøre noe gjennom årtier og for å overse de mange brudd på
internasjonal lov og rett som Israel opp gjennom årene gjør seg skyldige i.
RToP har hatt et «dommerpanel» på 11 – 16
personer fra det sivile verdenssamfunn –
bestående av internasjonalt kjente forsvarsdommere, jurister, forskere, fredsprisvinnere,
kunstnere, fhv. ambassadører og FN-observatører, skribenter, journalister m.fl. som
gjennom forskning, besøk, intervjuer, rapporter, samtaler og høringer har lagt fram sine
konklusjoner i fire konferanser (se Fritt Palestina 1/2013), og nå kommer med sin sluttrapport.
Hele rapporten og de enkelte innlegg kan
leses og høres på:
www.russeltribunalonpalestine.com.
Interesant er det å lytte til USA jusprofessor
Michael Mansfield som refererer til hvordan
ikkevoldlige demonstrasjoner står opp verden
over, mot urett og brudd på menneskerettigheter og lovnader. RToP er ikke over
med sluttrapporten, dette er bare begynnelsen
på en verdensomfattende «juridisk intifada»
for å få slutt på alle lovbrudd som begås og
som aldri får sine konsekvenser. Ikke minst
de mange lovbrudd som USA, Israel, UK og
EU begår stadig vekk og som ingen griper
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Mansfield foreslår en tredje Intifada - en
verdensomfattende «Leagal Intifada – the
Rule of Law». I 2002 fikk vi opprettet «International Criminal Court» - ICC - i Haag,
som USA aldri har ratifisert, men som fungerer bra. Sluttrapporten oppfordrer Palestina
sterkt til å bruke ICC nå som de kan etter å
ha fått observatørstatus i FN med 132 stemmer, bare 9 imot inkl. Canada, USA og Israel
+ noen småstater.
Tribunalet oppfordrer oss også til å lese de
mange observatørrapportene skrevet av FNog EU observatører og som fordømmes av
USA og Israel jfr. Goldsteinrapporten mm.
Lese handlings- dokumentet fra RToP for
videre handlingsalternativer for å få slutt på
okkupasjonen og apartheid politikken til
Israel. Mye av handlingsrapporten er oppfordring til det sivile samfunn hva angår
enhver urett og diskriminering – inkl. miljø
og fattigdom. «Alt henger sammen» sier
Mansfield.
Angela Davis lister opp all hjelpen USA yter
overfor Israel - hvilke enorme summer USA
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bruker av skattepenger til militær hjelp og
annen bistand, og roser samtidig USAs universiteter til å ta saken opp og de mange
jødiske NGOs som nå står opp for uretten.
Fadma Bargouti leste opp et brev smuglet ut
fra fengslet hvor Marawan Bargouti sitter
som hun leser på arabisk og oversettes til
engelsk. Mange av innleggene i debatten er
på fransk
Sluttrapporten har især fokus på 6 punkter:
1)

De mange internasjonale brudd på internasjonal lov og rett – begått av Israel
Sociocide – og apartheid regime versus
Palestina
Staters ansvar – især USA som alltid
forsvarer Israel, uansett brudd på int. lov
og rett
Internasjonale organisasjoner som FN
(Sikkerhetsrådet) og EUs ansvar – som
alltid har forsvart Israels vold mot inter-

2)
3)

4)

5)
6)

nasjonal lov og rett
Private selskapers ansvar som har assistert Israels framferd og folkerettsbrudd
Framtidige handlinger og veien framover - hvor BDS aksjoner står sentralt

Stephane Hessel som var med å starte RToP i
2004 og var aktiv til det aller siste før han
døde i februar, 95 år gammel, ble selvsagt
behørig minnet og vil alltid bli husket bla. for
sin lille bok «Bli Sint» som er solgt i millioner verden over og som finansierte store
deler av RToP. Tribunalet og verden vil best
huske og hedre ham ved å føre hans livsverk
videre – bla. gjennom «En Internasjonal
Juridisk Intifada» – en tredje Intifada FOR
en forpliktende internasjonal folkerett, FNs
menneskerettighetslover og ICC samt respekt for individet, menneskeheten og miljøet.

Angela Davis i Tribunalet
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En brutal smak av den israelske
okkupasjonen
Beit Ommar, Vestbredden høsten
2012
Tekst og foto Marit Aasbø
Tirsdag 30. oktober kl. 02.21.
Min arabiske ringetone vekker meg. En av
mine palestinske naboer er på tråden. Telefon
midt på natta er et svært dårlig tegn. Utenfra
hører jeg høylytt snakking. Bønn fra minareten? Nei, det er for tidlig. Hva er det som skjer?
”Soldiers, soldiers close to my house. You hear
them?” spør naboen. Gjennom høytaleranlegg
gir soldatene familiene i området streng beskjed
om å holde seg innendørs. Stemmen ljomer i
hele nabolaget.
Så her står jeg da. Alene i stummende mørke.
Israelske soldater er i nabolaget. Hjertet begynner å dunke raskt. Hva gjør jeg nå?
I det jeg hiver på meg klær, så kjenner jeg at
jeg skjelver. Jeg ser på hånda mi i mørket. Den
rister febrilsk. Kroppen står overhodet ikke
stille.
Jeg beveger meg sakte mot kjøkkenvinduet.
Det er bekmørkt både ute og inne. En etter en
kommer de andre i leiligheten ut av rommene
sine. Det smeller, det smeller, det smeller.
Fire militærjeeper står på veien ved naboens
hus. Er de kommet for å ta han?

Hvordan går det med kona og ungene hans?
Som palestinere er dette mer risikabelt for dem
enn for oss utenlandske. Plutselig innser vi at
det er flere jeeper. Og de er ikke langt unna.
Rett på oppsiden av huset vårt. Det knyter seg i
magen min.
Vi blir alle stående og kikke ut av kjøkkenvinduet. Vi kan ikke skru på lys. Vi kan ikke vise
at vi er våkne. Vi kan ikke vise at vi følger med
(selv om det er åpenbart på grunn av alt bråket).
Det smeller igjen. Nærmere denne gangen.
Sakte kjenner vi tåregassen sive inn vinduet.
Det begynner å svi i øynene.
Jeg går fra vindu til vindu. Lukker skikkelig.
For mye tåregass i leiligheten vil gjøre det
uutholdelig her inne. Og naboen ga meg streng
beskjed om ikke å bevege meg ut av huset.
Mengden av tåregass og mengden av fullt
utrustede, israelske soldater utenfor frister
heller ikke.
Plutselig ser vi en skygge utenfor kjøkkenvinduet. En soldat. Drøyt en meter fra oss. Husveggen skiller oss. Vet han at vi er her? Kan
han se oss?
Jeg trekker meg unna og går en runde i leiligheten. Prøver å puste med magen. Noterer følelser
og opplevelser på telefonen for fremtidig rapport. Jeg setter meg ned i sofaen. Prøver å
slappe av. Det fungerer ikke. Det smeller så
hyppig. Jeg skvetter og hjertet hopper hver
eneste gang.
Jeg tar meg litt sammen og går tilbake til kjøkkenvinduet. Begynner å ta lydopptak på telefonen. Plutselig smeller det så høyt at huset rister
og kjøkkenet lyses opp. Hva f…?? Dette er
virkelig en krigssone nå. Jeg rister som et
aspeløv. Frykten sprer seg i hele kroppen, fra
lilletå til hårrøttene på toppen av hodet.

Marit Aasbø sammen med datter til en
kollega i Beit Ommar
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For en kort periode kan vi ha kjøkkenvinduet
åpent igjen. Soldatene hoster på grunn av tåregassen. For første gang siden vi våknet klarer vi
å trekke på smilebåndene. Jeg hører imidlertid
noe annet også. Jeg hører latter. Fra soldatene.
Det oppleves veldig provoserende.
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Glass knuser. Vinduer? I så fall hvor? Jeg hører
høytlytt skrangling, romstering og bråk rett
utenfor døren vår. Ting faller i bakken og knuser. Soldatene roper til hverandre. Raserer de
huset til naboene vegg i vegg? Hvordan går det
med de små barna som bor der? Jeg hører ikke
barnegråt. Er ikke familien lenger i huset? Hvor
har soldatene gjort av dem? Er vi de neste?

enn arbeidsdager. Det faktum at dette er hverdagen til palestinerne er tungt å svelge.
Jeg beveger meg sakte mot kjøkkenvinduet.
Det er bekmørkt både ute og inne. En etter en
kommer de andre i leiligheten ut av rommene
sine. Det smeller, det smeller, det smeller.

I to timer herjer soldatene rundt i oppkjørselen
vår, rett utenfor kjøkkenvinduet. I to timer
opplever vi lyder av skudd, roping, smell og
tåregass. Vi aner ikke hvem de er kommet for å
arrestere denne natten. Jeg håper i mitt stille
sinn at de ikke skal storme huset der vi bor. Det
føles ikke godt å ha soldater, som du vet ikke er
på ditt ”lag”, luskende utenfor huset.
Rundt kl. 04.30 løper plutselig mange palestinerne forbi kjøkkenvinduet. Vi skjønner at
angrepet er over. For denne gang. Jeg går ut
døren. En massiv vegg av tåregass møter meg.
Det svir så fælt i øynene at tårene triller. Luftveiene sliter.
I mørket, i gassen beveger jeg meg mot naboens hus. Hans kone sitter utmattet på dørkarmen og prøver å smile tappert. Øynene hennes
er tårevåte. Jeg setter meg ned sammen med
henne og stryker henne over ryggen. Øynene
mine fylles av tårer og denne gangen skyldes
det ikke tåregassen.
En av mine kollegaer møter meg og peker ut
huset der en mann ble arrestert. Palestineren
nektet å komme ut av huset og soldatene synes
derfor den beste løsningen var å skyte med
skarpt mot huset samt å angripe det med bulldoser. I et forsøk på å finne konstruktive løsninger til nattens angrep blir tre av hans brødre
banket opp av soldater.
Tirsdag 30. oktober kl. 08.00
Jeg beveger meg apatisk rundt i huset. Jeg
klarer ikke å starte dagen. ”Unntakstilstand” er
det jeg føler. Jeg har vært i krigen. For palestinerne er dette en helt vanlig dag. Etter nok en
søvnløs natt. Livet går videre. Ungene går til
skole og voksne drar på arbeid. Hva annet kan
de gjøre? De kan ikke ta seg fri etter hvert
eneste nattraid. Da hadde det blitt flere fridager

Ett av husene der en arrestasjon ble foretatt og
som ble ødelagt av soldater med bulldoser

Tirsdag 30. oktober kl. 20.00
Jeg har ikke sovet siden soldatene kom i natt.
Selv etter 17 timer er jeg konstant på vakt. Jeg
er ekstremt vár for høye, bråe lyder. Slike lyder
skremmer meg. Noen har tent på søppelet i en
container og det første jeg tenker er ”tåregass!”.
Kroppen er utmattet og det samme er sinnet.
Jeg er fremdeles skjelven, har høy puls, fryser.
Jeg tenker at følelsen av manglende situasjonskontroll, redsel og frustrasjon kommer til å sitte
i meg lenge. Jeg prøver å skrive om nattens
hendelser, men jeg må kjapt ta en pause på
verandaen. Tårene presser på.
Tirsdag 30. oktober kl. 24.00
Jeg ligger i sengen og skal til å sove. Jeg lurer
på hva som skjer i natt. Kommer soldatene
tilbake? Det kan jeg ikke vite. Det er det bare
soldatene selv som vet. Det eneste jeg vet er at
dersom de ikke kommer i natt, så kommer de
en annen natt. Om kun få dager.
Jeg skjelver ikke lenger som et aspeløv, men
det er likevel ikke langt unna.

.
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Samounigaten
Zeitoun er et nabolag i den sørlige
delen av Gaza by. Området har lenge
vært kjent for sitt produktive jordbruk.

kumentarer og på Youtube: hun mistet nemlig
begge foreldre, to svigerinner og et femte familiemedlem under massakren.

Av Mee Bolann og Magne Hagesæter
Foto: Magne Hagesæter
Før den israelske blokaden ble skjerpet i 2007
ble et stort antall jordbruksvarer eksportert fra
denne regionen. I senere tid er nabolaget mer
kjent for en massakre og et navn på en familie
som måtte lide mer enn de fleste, Samounifamilien.
Familien ble kjent nasjonalt og internasjonalt
etter at 19 familiemedlemmer ble drept i ett å
samme angrep under Gaza-krigen i 2008-2009.
I dag er gaten de bor i oppkalt etter dem. Men
alt fokuset på og støtten til Samounifamilien
har skapt splittelser i nabolaget. De andre familiene sliter fortsatt med gjenoppbyggingen og
føler seg glemt av myndigheter og omverden.
Trass i de kontinuerlige bombingene har det
ikke vært mye fraflytting fra området, tvert
imot er det flere som har flyttet inn i området.
Det er ulike forklaringer på hvorfor det fredlige
bondeområdet Zeitoun har vært rammet så
hardt. Noen hevder det er fordi distriktet har
mange bilverksted. Israelerne mistenker at
bilverksteder kan lage hjemmelagde raketter,
I juli 2012 besøkte vi Samounigaten. Dagen før
slapp israelske fly bomber i Zeitoun som skapte
store krater i jordene. Bilen måtte ta flere omveier.
Familien Samouni
Vi besøker Zahwa Samouni og hennes syv
barna i det nye huset deres. Barna henter nybakt brød hos tanten i nabohuset som vi spiser
med olje og krydder. Enken har to jenter og
fem gutter. Den yngste sønnen hennes var bare
noen måneder gammel da ektemannen og den 4
år gamle broren ble drept av israelske soldater.
Vi får hilse på Zahwas niese og blir opplyst om
at hun har fått spesielt mye mediaoppmerksomhet og finnes i diverse internasjonale do-
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Familien Samouni
Totalt mistet Samoniene 19 familiemedlemmer.
Tallet er høyere om en regner med fjerne slektninger. Den eldste jenten Amal er 12 år gammel. Under massakren fikk hun en bombesplint
inn i hjernen, som legene ikka har klart å fjerne.
Zahwa har siden vært bekymret for Amal som
stadig blør neseblod, klager over hodepine og
har nedsatt konsentrasjon. Flere utenlandske
NGOen har lovet å hjelpe datteren, men ingen
har greid å få henne ut av Gazastripen til et
annet sykehus.
Familien Ayyad
Vi får en omvisning på eiendommen til familien ved siden av, Ayyad. Der får vi smake på
fiken fra det ene treet som overlevde krigen
mens paret viser oss landbruksområdene som
ble ødelagte. I huste bor nå bare mor, far og en
datter. De hadde også et fuglehus med 50 høns,
en hane og 12 duer. I huset sitt hadde de en
butikk. På markene hadde de lange rader med
appelsintrær. Så kom krigen som snudde opp
ned på alt.
– Min ett år gamle datter var forundret over
lydene. Det er regnet som slår mot taket, sa jeg
til henne, for det var nesten slik det hørtes ut
når kulene begynte å hagle mot huset, sier faren
i huset.
Videre fortalte han at nabolaget deres ble forlatt
av mange familier på grunn av angrepene.
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Soldatene hadde tatt seg inn i nabolaget og
okkuperte høye bygninger for å ha god sikt, og
de blokkerte veien fra nord til sør. Familien
Ayyad ønsket ikke å forlate hjemmet sitt og ble
værende helt til soldatene kom og kastet dem
fysisk ut av huset. Ute på gaten lå mange døde
og skadde, men familien kunne ikke gjøre noe
for dem - ikke hadde de vann eller utstyr til å
hjelpe dem. Faren for å bli beskutt var konstant
siden soldatene holdt oppsikt med dem fra de
okkuperte bygningene. Under massakren mistet
de en bror og hans kone som begge ble skutt og
drept.

Erstatning og penger til rekonstruksjon har vært
et betent tema i Zeitoun. Ayyad fikk ikke noe
erstatning for låven og dyrene de mistet, men
de først nå fått løfte fra myndighetene om at de
skal få gjenreist deler av huset (140 av 180m2).
Veien dit har vært lang og trøblete. Det første
året bodde familien i det provisoriske huset
som bestod av et lite soverom og kjøkken.
Toalettet var utenfor, og de hadde ikke innlagt
vann eller kloakk. Slik bodde de frem til rottene
kom inn i huset og forsøkte å bo sammen med
dem. Da fikk de bygget et nytt toroms hus uten
rotter.

Ville gi håp
Familien Ayyad var en av de første familiene
som vendte tilbake til Zeitoun. Faren bygget et
lite hus av restene som var igjen etter det bombede huset. Alle store trær, marker, drivhus og
utstyr var nå systematisk ødelagt av bulldosere.
Bare noen små trær sto igjen. Alt av nytte var
ødelagt i området. Det var så mye søppel og rot
at det var umulig å ta med seg husdyr inn i
området. Alle dyrene i området var dessuten
døde. De som ikke ble drept av bombene døde
etter kort tid fordi de ikke fikk vann og mat.
Alle bøndene var jo døde eller tvunget på flukt.

– Vi fikk låne penger av snille naboer, min
kone solgte alle smykkene sine, og så fikk vi
også 2000 shekel av FN. Heller ikke denne
gangen hadde vi nok lekablokker så i den siste
veggen måtte jeg igjen lete etter brukenes deler
i ruinene av mitt ødelagte hus.

– Jeg ville gi naboene mine håp og styrke til å
komme hjem ved å legge inn en ekstra innsats i
å bygge opp igjen det som var ødelagt, men de
alle fleste naboene fortsatte å bo i leide leiligheter i byen.

Familien var oppgitt over forskjellsbehandlingen. De hadde ikke fått bistand som Samoniene
trass i at alle i området led samme skjebne.
Ayyad-familien manglet stadig kloakk og vann.
Løsningene måtte de lage selv: kloakken gikk

Etter massakren har familien på ny startet en
liten matbutikk i huset sitt og i hagen har de en
høne med en kylling. Restene av gården har
den eldste sønnen fra hans første kone overtatt.
Han har plantet oliventrær der og bygget et lite
hus til familien sin.

Ayyad – moren
viser rester av
de gamle
husene
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ned i et hull de hadde gravet i hagen, de hadde
også gravd en brønn som gav dem noe bruksvann. Drikkevannet må de kjøpe.

siden alle i familien er arbeidsløs. Før tjente
faren 15-20 dollar i uken som sjåfør. Nå skammer han seg for han har ikke penger.

Familien Selam
Før var familien Selam relativt velståene. Nå
har de dyp gjeld. Åtte måneder før krigen var
det fireetasjes huset deres ferdig bygget og
familien kunne flytte inn. Huset ble kjent blant
alle i Zeitoun som svært vakkert. Utenfor var
gresset grønt, leilighetene til kommende svigerdøtre stod klare. Under krigen ble huset og
alle verdier totalskadd eller tapt. Mor, far og de
syv barna måtte flykte.

– Med en bil kunne jeg blitt uavhengig igjen.
Jeg vil bare ha en jobb. Nå har jeg høyt blodtrykk på grunn av stress. Jeg er desperat etter å
få jobbe, men jeg har ikke noen startpenger og
kan derfor ikke kjøpe bil.

– Flyene flydde så lavt at vi trodde de skulle
lande. De bombet hele området. En bombe traff
nærme, og alle etasjene kollapset over oss. Et
av rommene var sterkt nok til å motstå så vi
oppholdte oss der. Vi var ni
stykker trykket sammen i dette
rommet. Vi kunne ikke bevege oss. Vannet sto i enden av
rommet, men dit kunne vi ikke
gå for vi ble samtidig beskutt
utenfra. Slik var vi fanget i
dette lille rommet i 23 timer.

– Jeg hadde 9000 dollar i huset mitt. Alle pengene og min kones smykker var borte da vi
vendte tilbake etter krigen.

Etterpå tok de israelske soldatene seg inn i bygget, og
familien ble tvunget til å dra
fra huset. Soldatene skjøt
sønnen og knuste ribbeina på
faren. Israelerne tvang dem så
til å dra fra området uten noen
eiendeler. Familien ba om å få
gå til Gaza hvor de hadde
familie, men fikk streng beskjed om å dra sørover mot Egypt. Familien
gikk i åtte timer til de kom til en FN-skole i
Nuseirat. Der oppholdt de seg til det ble roligere.
Etter krigen leide familien et lite rom for 200
shekel. 31 måneder bodde de der før de fikk
tilbud om bistand til å gjenoppbygge deler av
huset. Da hadde familien alt begynte gjenoppreisningsarbeidet med lånte penger. Familien
fikk 18 000 dollar i erstatning av et fond i
Saudi-Arabia. For å fullføre huset tok han opp
et nytt lån av nevøen. Totalt har de et lån på 30
000 dollar utestående hos nevøen sin. Nå er det
14 måneder sider, men ingen avdrag er betalt
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Bilen var en viktig del av levebrødet da familiefaren var drosjesjåfør. Bilen kjøpte han for 30
000 dollar. I erstatning ble han tilbudt 100
dollar.

Selam viser fram den gamle bilen
Ødelagte drivhus
En nabo hadde flere drivhus med til sammen 1
million planter. Alt ble ødelagt. Å gjenoppbygge et drivhus koster i dag 7000 dollar. Å kjøpe
alt utstyret for å bruke drivhuset koster 10 000
dollar. I tillegg kommer all tiden en bruker på å
så og stelle hver plante.
-Vi dyrker tomater, pepper, paprika, auberginer, agurker, mm. Før hadde vi til og med
eksport til Europa, men etter blokaden ble dette
borte. Vi pleide å ha lange rekker av drivhus,
men nå har vi kun råd til ett. Vi forstår ikke
hvordan drivhusene våre kunne være en sikkerhetstrussel mot Israel.
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Oversikt over lokallag
Gruppe

Kontaktperson

E-post

Telefon

Oslo/Akershus

Gada Azam

oslo@palestinakomiteen.no

97790124

Nesodden

Thomas Kvilhaug

thombajam9@yahoo.no

94354404

Buskerud

Sverre Johnsrud

sjohnsru@online.no

90601189

Telemark

Aasta Kravik

aasta.kravik@gmail.com

41178405

Hedmark

Georg Morland

hedmark@palestinakomiteen.no

41576790

Oppland

Øyvind Sagedal

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no

95023848

Drammen

Øyvind Martinsen

oeyvmart@online.no

97791261

Vestfold – Tønsberg

Ole Marcus Mærøe

maeroe@online.no

90990932

Vestfold - Larvik

Erik Ness

eness@online.no

90044145

Østfold

Under reetablering

Aust-Agder

Amina Bitar

palestinaaustagder@gmail.com

41146706

Vest-Agder

Rasha Abdallah

rasha-84@hotmail.com

90116046

Rogaland

Ingebreth Forus

Ingebreth.forus@lyse.net

98296728

Kvinnherad
Hordaland/Sogn&
Fj.
Trøndelag

Pauline Naterstad

paulisnat@hotmail.com

97623914

Marie Skeie

bergen@palestinakomiteen.no

94276651

Eli Wæhre

trondheim@palestinakomiteen.no

91158467

Rana og omegn

Wenche Flakstad

wenche.flakstad@gmail.com

41516677

Ytre Helgeland

Bjørg Langholm

bjlangho@online.no

90720553

Narvik

Jan Åge Riseth

narvikriseth@gmail.com

99298203

Bodø

Jorunn Anda Aronsen

jorunn.anda@hotmail.com

91525882

Tromsø

Erik Øwre

erikowre@gmail.com

95991409

Finnsnes

Tove Lie

tovekullerud@gmail.com

90732149

Romerike

George Boucher

boucher.george@yahoo.no

40606824

Sunnmøre

Kjell Stephansen

kjell.stephansen@gmail.com

97741035

Romsdal

Lars Oltedal

loltedal@online.no

90865484

Voss

Marianne Skudal

marianne.70@hotmail.no

41763657

Vesterålen

Ole Stokland

ole.stokland@gmail.com

90950830

Faglig Utvalg
Solidaritetsarbeid
Libanon
Palestinabutikken

Per Atle Pedersen

pdrs1@online.no

91603614

Elisabet Sausjord

esausjord@gmail.com

90667062

Kirsten Belck-Olsen

post@alquds.no

22110026

Organisasjonssekr.
Medlemsarkiv/
innbetalinger
Boikottuvalget
Fadderprosjekt
Beit Atfal

Berit Aaker

berit.aaker@palestinakomiteen.no

95969874

Rolv Rynning Hanssen

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

99376726

Harald Selvær

boikottisrael@palestinakomiteen.no
ada@palestinakomiteen.no

97424177
90647021

Andre kontaktpersoner

Ada Castracane
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ARBEIDSUTVALGET
PALESTINAKOMITEEN 2012-2014
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Organisasjonssek.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Permisjon

Annicken Lundgård
Øyvind Sagedal
Ola Bostadløkken
Berit Aaker
Helga Hvidsten
Eldbjørg Holte
Ada Castracane
Sverre Johnsrud
Kathrine Jensen
Arne Birger Heli
Nikolaos T-Hansen
Käthe Øien
Faglig utvalg ved
Per Atle Pedersen
Runa Torp Vivé

annicken@gmail.com

helghvid@online.no
eldbjorgholte@gmail.com
ada@palestinakomiteen.no
sjohnsru@online.no
kathja78@hotmail.com
heper@online.no
tavridis@gmail.com
katheart@katheart.com
pdrs1@online.no

90510670
95023848
91339292
95969874
95775943
48212214
90647021
90601189
90743720
90063116
97159363
90512105
91603614

runatvive@yahoo.no

93219186

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no
regnskap@palestinakomiteen.no
berit.aaker@palestinakomiteen.no

LANDSSTYRET I PALESTINAKOMITEEN 2012-2014
Buskerud
Vara
Akershus
Vara
Nordland
Vara 1
Vara 2
Trøndelag
Vara 1
Vara 2
Oppland
Vara
Hedmark
Vara
Hordaland
Vara
Oslo
Vara 1
Vara 2
Troms
Vara
Møre og Romsdal
Vara
Rogaland
Vara
Vestfold
Vara
Vest-Agder
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Øyvind Martinsen
Einar Zwaig
Åse Berge
Suppleres seinere
Jorunn Anda Aronsen
Jan Åge Riseth
Hossein Ali Eskandari
Svein Olsen
Anna Mørseth
Tom Dahle
Vilde Aarethun
Øyvind Sagedal
Ingrid Blekastad
Georg Morland
Hanne Øverås
Lisa Engervik
Magne Hagesæter
Audun Elias Os
Eskeland
Line Snekvik
Geir Gustad
Kirsti Henriksen
Randi Sørensen
Kjell Stephansen
Guttorm Eldøen
Ingebreth Forus
Marianne Trå
Ole Marcus Mærøe
Asbjørn Ormbostad
Rasha Abdallah

oeyvmart@online.no
zwaig@online.no
aa-b@online.no

97791261
93027589
46932360

jorunn.anda@hotmail.com
narvikriseth@gmail.com
hoss-al@online.no
skola3004@hotmail.no
anna-mo@online.no
nuffen@nuffen.com
vilde.aarethun@gmail.com

91525882
99298203
99870720

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no
ingrid.blekastad@kunstbanken.no
hedmark@palestinakomiteen.no

41559288
97503748

hanne.overas@gmail.com
lisa.engervik@gmail.com
magne.hagesater@gmail.com
audunos@gmail.com

95023848
61260992
41576790
91702411
41500772
95968760
41409568

linesnekvik@gmail.com
geigust@online.no
kanhenri@online.no
postmaster@randias.net
kjell.stephansen@gmail.com
matsern@online.no
ingebreth.forus@lyse.net
matraa@online.no
maeroe@online.no
ormbostad@gmail.com
rasha-84@hotmail.com

94243720
99086060
99565899
93495798
97741035
92630106
98296728
97069507
90990932
98661142
90116046
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