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Kampanjen mot G4S blir utvida.

Fleire lokallag følger opp

Verdas største tryggingsselskap, G4S, opererer på okkupert palestinsk jord, i ulovlige busettingar, ved israelske fengsel og bryt folkeretten og menneskerettane. Kampanjen starta i Oslo og blir no
utvida til fleire landsdelar der G4S har verksemd. Både Palestinakomiteen i Bergen, Hedmark, Oppland, Tromsø, Trondheim,
Stavanger, Sunnmøre og Bodø har planar om å følge opp kampanjen i sitt lokalmiljø.

Studieheftet «Fritt Palestina» er under revidering
Palestinakomiteen har sitt eige studiehefte som gir innføring i komiteens
politiske grunnlag for gamle og nye medlemar. Heftet frå 2010, er under
revidering og kjem i ny utgåve i mars 2013. I arbeidsgruppa er desse
med: Magne Hagesæter (redaktør) og Arne Apold frå Palkom Bergen, og
Geir Gustad og Line Snekvik frå Palkom Oslo.

Materiell frå Palestinakomiteen og
Al Quds Palestinabutikken

Planlegg du aksjonar, stand, demonstrasjonar eller møte?
Frå Palestinakomiteens sekretariat –
sekretariat@palestinakomiteen.no - kan du få tilsendt klistremerke
og løpis «Boikott Israel», vervebrosjyre/informasjonsbrosjyre om
Palestinakomiteen, og verveblokkar. Dette er gratis. Palestinske flagg,
jakkemerker (sjå bilete), palestinaskjerf og andre palestinske produkt kan du få hos
Al Quds Palestinabutikk: 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:
Medlemskontingent og innsamlinger:
Kontonummer:
Hovedkonto:
Palestinasolidaritet:
Medlemskontingent:

0530 28 03112
0532 55 41263
0539 32 08831

sekretariat@palestinakomiteen.no
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

Kontingentsatser:

Vanlig medlem
Redusert kontingent

kr 500
kr 250

Ungdomskontingent

kr 100

Du finner oss også på Facebook!

(skoleelever, studenter og pensjonister)

Organisasjonsnummer: 984.688.172

(ungdom født 1994 og seinere)
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Hamas sine rakettar
Frihet betyr alt!
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Israels politiske økonomi
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Debatt: Om Palestinakomiteen
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Palestinerne i Syria
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Redaksjonen for dette nummer ble
avsluttet 23.01.2013
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Annerledeslandet Israel
Israel er annerledes. Annerledes på
en negativ måte. Samtidig stilles
det krav om forhandlinger for å få
en løsning på konflikten i området.
Det kan derfor være nyttig å se på
noen områder som Israel er annerledes og hvilke krav det vil være
riktig å stille til landet.
Israel er bygget på etnisk rensing.
Ved tidspunktet for opprettelsen av staten Israel
gjennomførte sionistiske terrorister omfattende
aksjoner. Mer enn halvparten av Palestinas
innfødte befolkning – dvs cirka 800 000 mennesker – ble revet opp fra sine røtter, 531
landsbyer ble ødelagt, og elleve bymessige
naboskap ble tømt for sine innbyggere. Denne
etniske rensningen ville i dag i følge Ilan Pappe, i lys av internasjonal lov, bli sett på som en
forbrytelse mot menneskeheten. Den etniske
rensningen fortsetter hver dag i 2013. Den
etniske rensingen må stoppes.
Israel er en brutal okkupasjonsmakt.
I FNs resolusjon 242 etter seksdagerskrigen ble
Israel bedt om å trekke seg tilbake fra de områdene de hadde okkupert, inkludert ØstJerusalem. Samtidig tok resolusjonen opp de
palestinske flyktningenes rett til å vende hjem.
Tidligere Høyrestatsråd utenriksminister John
Lyng uttalte at: ”Vi kan ikke godta erobringen av andre land ved krig”. Senere har Israel
med stor iver plassert ut et stort antall bosettere
i de okkuperte områdene og jeg minner om et
det er en krigsforbrytelse å bosette egen befolkning på okkuperte områder. Det er 46 år
siden okkupasjonen startet og det er på tide på
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ny å reise kravet om at okkupasjonen må
opphøre.En okkupasjon som
hver dag er avskyelig brutal.
Israel
praktiserer
apartheid.
John Dugard,
Sverre Johnsrud,
sørafrikansk
Redaksjonssekretær
jussprofessor
og
tidligere Palestinasolidaritet
FNs
særlige
rapportør for Palestina, har uttalt seg om lovene
og praksis under apartheid i Sør-Afrika og
Palestina. Dugard har slått fast, at den sørafrikanske apartheid var bedre – den var nemlig
mere ærlig. For palestinerne er det verre. Det
internasjonale samfunnet må kreve at apartheidpraksisen må opphøre og apartheidmuren
må rives.
Israel har ikke klart definerte grenser.
Apartheidmuren som fortsatt er under bygging
følger ikke den grønne linjen men skiller palestinere fra palestinere og palestinere fra deres
land. 9. juli 2004 slo den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag fast at muren
er ulovlig og må rives. Domstolen slo fast at
muren bryter med internasjonal og humanitær
lov, og at israelske myndigheter må yte erstatning til palestinerne for skadene de har blitt
påført. Domstolen slo videre fast at det internasjonale samfunnet er forpliktet til å forsøke å
hindre byggingen av muren. 21. juli 2004
stemte FNs Generalforsamling med overveldende flertall for å kreve at Israel retter seg
etter domstolens beslutning. Israel avviste
umiddelbart kravet og svarte arrogant at i Israel
er det kun egne lover som gjelder.
Israel anerkjenner ikke Palestina.
Staten Palestina ble grunnlagt ved en unilateral
erklæring fra den 15. november 1988, da PLO
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vedtok en frigjøringserklæring. Til nå har 133
av 193 nasjoner anerkjent Palestina. Den 29.
november 2012 ble Staten Palestina opptatt
som non-member observer state i FN etter at
138 land deriblant Norge hadde stemt for resolusjonen. Palestinerne har anerkjent Israel og nå
må vi kreve at også Israel anerkjenner Palestina.
Israel bedriver terror og utenomrettslige
likvidasjoner.
Menachim Begin, Yitzhak Shamir og Ariel
Sharon var alle kjente terrorister som senere ble
ledere i Israel. Den daglige terroriseringen
fortsetter og den siste store hendelsen var Mas-

sakrene på Gazastripen i 2008/2009 og Novemberkrigen mot folket på Gazastripen i 2012.
Likvidasjon av palestinske ledere i de palestinske områdene og i utlendighet fortsetter.
Også her i Norge har Israel slått til. Ahmed
Bouchikhi ble drept på Lillehammer i 1973.
Israel respekterer ikke inngåtte avtaler
eller internasjonale regler.
En rekke vedtak i FN har fordømt mange sider
ved Israel sin politikk. Israel anerkjenner ikke
de palestinske flyktningenes returrett og de
fortsetter med sin kolonisering av resten av
Palestina. Israel har ingen internasjonal troverdighet.

Israel er en brutal okkupasjonsmakt – her israelsk politi i aksjon i Øst-Jerusalem

Viktig melding til dere med avtalegiro:

Noen av dere har ikke tatt høyde for vår kontingentøkning slik at avtalegiroen blir avvist i banken (maksimum trekkbeløp er for lavt). Husk at det
minimum skal være lik kontingenten som er kroner 500 (kr 250 for pensjonister, studenter og skoleelever). Sjekk i banken!

HUSK Å FORNY MEDLEMSKAPET!
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Idrett og politikk i Palestina før
Nakbaen
Idrett i organiserte former oppstod i
Palestina tidlig på 1900-tallet. Og like
viktig som idretten i seg selv, var den
politiske og nasjonale bevisstgjøringen
den var med å forme.
Av Jan Briseid

Den første arabiske fotballklubben i Palestina
ble stiftet i 1908, på Jerusalem’s St. George
School. I 1909 slo de the American University i
Beirut, og sies å ha blitt en slags forløper til et
nasjonalt palestinsk landslag.
I 1911 ble Circle Sportive grunnlagt, en gruppe
bestående av arabiske og europeiske innbyggere i Jaffa, først og fremst for å styrke kropp og
sjel. Et løp på 1800 meter gjennom Jerusalems
gater var den første konkurransen som ble
arrangert. En avisartikkel i Filastin kritiserte
medlemmene for å drive med gambling, mens
et klubbmedlem avviste dette, og gav sin anbefaling til kortspilling i vintermånedene.
Etter første verdenskrig økte antall organisasjoner i Palestina formidabelt, blant annet velferdsgrupperinger, kvinneklubber og ikke minst
speiderforeninger. Etter hvert ble idrett inkorporert i mange av klubbene og disse sosiale
institusjonene ble viktig for den nasjonale
bevisstgjøringen.
Før 1948 var det 65 arabiske idrettsklubber i
Palestina.

Jan Briseid

Sionistiske parader
og festivaler
Men allerede på
starten av 1900tallet hadde sionistene begynt å promotere den jødiske
identitet i Palestina
ved å arrangere
speider- og idrettsparader og festivaler

Palestinasolidaritet 1-2013

med flagg og sanger. Også disse organisasjonene vokste veldig i antall etter 1. verdenskrig.
Sport ble også av sionistene sett på som viktig
for byggingen av sosial bevissthet og nasjonal
kultur.
Theodor Herzl, grunnleggeren av sionismen,
skrev følgende i sin dagbok: “I must train the
boys to become soldiers…. I shall educate one
and all to be free, strong men, ready to serve as
volunteers in the case of need.”
Militære enheter ble etablert i skyggen av
idrettsklubbene, der sporten virket som et cover
for paramilitære aktiviteter.
I årene 1908-14 ble Rohovot Games, et speiderog sportsarrangement, holdt. På 30-tallet ble
Maccabi-lekene arrangert (se egen sak), en av
flere måter å øke antall jødiske immigranter i
Palestina.
I 1912 åpnet sionistiske Maccabi, stiftet i Europa på slutten av 1800-tallet, sin første klubb i
Palestina.
Sionistiske klubber fikk navn med symbolske
hentydninger; ’Maccabi’; minner om den jødiske selvstendigheten i det andre århundre før
Kristus, ‘Betar’; jødenes siste kamp mot romerne, og ‘Bar Kokhba’; jødisk oppstand mot
tyranniet.
På begynnelsen av 20-tallet kom flere jødiske
klubber fra Europa for å spille mot jødiske
klubber i Palestina. De hadde med seg flagg
som minnet om det sionistiske, noe som provoserte lokale arabere.
Filastin med bred sportsdekning
Avisen Filastin ble stiftet i 1911 av ‘Isa al-‘Isa
og hans fetter Yusef al-‘Isa. Avisen var svært
sentral i dekningen av sport i Palestina, og
hadde også en betydning for opprettholdelse og
styrkingen av en palestinsk nasjonal identitet.
Fra 1944 kom avisen ut med daglige utgaver.
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Til tross for sensuren det britiske mandatet påla
den palestinske pressen, kom Filastin ut med
sine kritiske artikler med jevne mellomrom.
Avisen dekket mange skolefestivaler/-stevner
på 20-tallet før det organiserte idrettslivet
virkelig blomstret det neste tiåret.
Arabisk ortodokse klubber ble etablert i Jaffa
(1924), Jerusalem (1926), Lod (1927) og Akko
(1927). Dette var blant annet som resultat av
kampen for å fri seg fra den dominerende greske kirken.
The Arab Sports Club ble stiftet i Jerusalem i
1927, og hadde et av de beste fotballagene. De
slo flere av de beste arabiske lagene, men også
jødiske lag som HaPoel Jerusalem og Maccabi
HaShmonai Jerusalem.
Det ortodokse laget fra Jaffa hevdet seg også
godt, og var det eneste arabiske laget som
møtte det egyptiske universitetslaget Tarsana,
som var på rundreise i Palestina i 1931.
En annen kamp på denne rundturen skapte
frustrasjon blant arabiske palestinere. Kampen
ble spilt mellom Tarsana og et lag bestående av
kun jøder og briter, som representerte Palestine
Football Association (PFA). De ble fotografert
med Jerusalems guvernør og den egyptiske
konsulen mellom seg, og på stadion vaiet de
egyptiske, britiske og sionistiske flaggene.
Utenfor stadion sørget britiske soldater og
palestinsk politi for sikkerheten.

Palestine Football Association
I 1924 søkte Jewish Maccabi Athletic Organization om medlemskap i International Amateur
Athletic Federation. Dette mislyktes, da det ble
besluttet at Maccabi ikke representerte arabiske, britiske og jødiske sportsutøvere i samme
grad.
Lederen av Maccabi, Josef Yekutieli, forsøkte
så en annen strategi, og dannet PFA i 1928.
Organisasjonen kunne ikke bestå av kun jødiske medlemmer, så et medlem av Nusseibehfamilien, som representerte Arab Sports Club
of Jerusalem, ble invitert inn som delegat (I
tillegg til de 14 sionistene). Dette er eneste
gang Nusseibeh-navnet nevnes i PFAdokumenter.
I 1929 fikk PFA medlemskap i FIFA (den
internasjonale fotballfederasjonen).
Motivasjonen bak medlemskapet var et sionistisk mål for å styrke den jødiske identiteten.
Hebraisk ble innført som språk og det jødiske
flagget ble inkorporert i logoen.
I 1929 var det tre fotballdivisjoner i Palestina:
Ti lag i den første, 20 i den andre (fem av
lagene arabiske) og 39 i tredje divisjon (seks
arabiske lag).
PFA, med laget Palestine / Eretz Israel, deltok i
VM-kvalifiseringen i 1934 og 1938, men uten

Palestinsk fotball
anno 1923
Foto: Stryker-Indigo
New York
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arabiske palestinere. De tapte 1-4 og 1-7 for
Egypt i 1934, mens de måtte gi tapt for Hellas i
1938, med 1-3 og 0-1. På det israelske fotballforbundets nettsider er ’Israel’ ført opp som
deltagende land i 1934 og 1938. PFA ble til
Israel Football Association i 1948.
På grunn av utelatelsen av arabiske palestinere i
landslaget og opprøret i 1929, ble det nødvendig meg en ny taktikk for å takle den sionistiske
dominansen og ekspansjonen. Dermed ble
paraplyorganisasjonen Arab Palestinian Sports
Federation (APSF) dannet i 1931. Dr. Daoud
al-Husseini ble dets første president, og en
umiddelbar boikott ble iverksatt mot sionistiske
lag, utøvere og dommere.

Det palestinske landslaget, som skal spille mot
Indonesia i semifinalen i Nakba cup 2012.

De arrangerte The Armor of the Youth Conference i 1934 og 1935 som en reaksjon på MacInstitusjonaliseringen av arabisk palestinsk
cabi-lekene, og gjentok det de to påfølgende
idrett skjøt virkelig fart først på 30-tallet, etter
årene. Dette var første gang sport og speideraketableringen av APSF. Antall sportsklubber
tivitet ble inkorporert på den nasjonale agendatalte rundt 20 på denne tiden.
en i Palestina. Det var samtidig en
protest mot sionistisk immigrasjon og
Maccabi-lekene
mot det britiske mandatet.
Maccabi-lekene, som ble holdt i Tel Aviv i 1932 og
1935, var vertskap for tusenvis av jøder fra et dusin
På grunn av opprøret 1936-39, gikk
land. 300-500 aktive utøvere deltok, mens direktoratet
aktiviteten i APSF drastisk ned, og på
for immigrasjon viste til 15 000 jødiske turister.
slutten av 30-tallet var det full stopp.
Enkelte arabiske klubber ble medlem
Filastin beskriver disse lekene med semi-militære
av sionistdominerte PSF.
parader, og for å være en metode for å smugle inn
Den sionistiske bevegelsen ble støttet
illegale jødiske immigranter. Som ved utstillingen
økonomisk av The Jewish Agency, og
Levant Fair, ble arrangementet sett på som en mulighet
dusinvis av kamper ble spilt mellom
til å få tilgang til landet ved å omgå britiske immigrajødiske og britiske klubber i disse
sonslover.
årene for å bedre kontakten med britene. Det var altså en enda tydeligere
Lekene skulle styrke den jødiske nasjonalismen, introsammenblanding mellom idrett og
dusere dem til deres fremtidige hjemland, og en normapolitikk med klare politiske mål. I
lisering av en kommende jødisk stat i Palestina.
årene 1934-40 representerte PSA
Palestina fem ganger i internasjonale
Josef Yekutieli skrev i et innlegg i Haaretz i 1935
fotballturneringer.
følgende: “The recognition of Eretz Israel sports by the
international federation can be seen as a direct result of
Palestinsk idrett i fremgang
the Maccabiah Games”
APSF ble re-etablert 13. september
1944 av 35 klubber. Ingen jødiske
Fra 1932 til 1936 strømmet 174 000 jødiske immigranrelasjoner var tillatt og ingen jødiske
ter til Palestina, noe som nærmest doblet det totale
klubber eller individer fikk medlemantallet jøder.
skap (bortsett fra YMCA, som hadde
et nøytralt syn på konflikten, med
Samtidig ble Great Scouts Athletic Festival i 1935
britiske, jødiske og arabiske medlemmotarbeidet av mandatregjeringen. Deltagere ble blant
mer).
annet nektet å gå sammen i grupper og måtte forlate
stadion som individer.
APSF delte Palestina inn i seks regio-
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ner: Jerusalem, Jaffa, Haifa, Nablus, Gaza og
Galilea. Egne forbund ble etablert i idrettene
fotball, basketball, friidrett og bordtennis, mens
boksing, bryting og vektløfting ble slått sammen i ett forbund.

Men re-etableringen av APSF i 1944 stimulerte
sportsmedia, og Filastin dekket mye av det som
skjedde i regi av organisasjonen, og rapporterte
fra kamper mellom arabiske lag på besøk i
Palestina.

Også fagforeninger var med i APSF, og spilte
fotball og bokset, og gjorde det godt i bryting
og vektløfting.

APSF forsøkte å bedre forholdet til de britiske
lagene, ettersom forholdet mellom de britiske
mandatmyndighetene og sionistene forverret
seg etter krigens avslutning, mye på grunn av
britenes restriksjoner på jødisk immigrasjon
(resulterte blant annet i terroristorganisasjonen
Irguns bombing av Kong David-hotellet i Jerusalem 22. juli 1946).

Årene fem til Nakbaen er ansett som den beste
og mest produktive perioden for palestinsk
idrett. The Islamic Sports Club of Jaffa vant det
første fotballmesterskapet arrangert mellom
regionale palestinske lag i 1945.
Det var også i denne perioden Egypt ble mer
aktive i sin støtte til APSF og til deres søknad
om medlemskap i FIFA i 1946. Den ble imidlertid nedstemt, blant annet pga den sionistiske
lobbyen.
Det skulle gå over 50 år før palestinerne ble
medlem av FIFA.
I forbindelse med utbruddet av den andre verdenskrig, ble de avisene som ikke ble stengt av
britene pålagt en mer moderat tone og en delvis
sensur.

Fotballkampene mellom lag i APSF og det
britiske mandatet ble intensivert fra sent i 1945
til sent i 1947, og ble rapportert med stolthet i
Filastin. Tidlig i desember 1947 innledet så
sionistene den etniske rensningen av Palestina.

Palestinsk fotball i nyere tid
Dagens Palestine Football Association ble
stiftet i 1962 (forløperen Palestine Football
Federation ble stiftet i 1952). De ble medlem
av Union of Arab Football Associations i
1974, og ble tatt opp i FIFA i 1998 etter etableringen av PA. Siden 2001 har de også vært
medlem av Asian Football Confederation
(AFC).
Palestina lå ved årets første oppdatering som
nr 152 på FIFA-rankingen. (23. best av 46 land
i AFC). Som best har de ligget på 115. plass, i
mai 2006.
De slo Afghanistan i første runde av VMkvalifiseringen til Brasil, men tapte knepent
mot Thailand i neste runde (av totalt seks
runder).
Den palestinske toppdivisjonen består av West
Bank Premier League og Gaza Strip League.
Førstnevnte ble opprettet i 1977, men fullførte
kun fem sesonger frem til 2008, og hvert år
siden. Gaza-ligaen har gjennomført åtte sesonger siden oppstarten i 1984, men ingen etter
2009.

Spilleren er kaptein Maisal på laget Beit Ommar

9

Palestinasolidaritet 1-2013

Ikke engang fotball
Hvorfor et fotballprosjekt i Gaza?
Planen min var å dra med `Ship to
Gaza` for å bryte den ulovlige blokaden av Gaza i 2011. Da vi mistet det
tyrkiske skipet Mavi Marmara, måtte
vi trekke lodd om hvem som skulle
være med.
Av Gerd von der Lippe
Jeg vant ikke. Istedenfor laget jeg kjapt et
idrettsprosjekt og reiste som professor sammen
med Siri Blesvik til Gaza på lovlig måte tre
dager etter 22.juli 2011. Der intervjuet jeg
ledere, trenere og utøvere i ni fotballklubber på
Gaza. I november reiste jeg sammen med Line
Khateeb og intervjuet 18 av de beste fotballspillerne, som var i Gaza da.
I denne artikkelen skal jeg kort oppsummere
deler av prosjektet til nå og knytte det til den
tidligere fotball-fangen, Mahmoud Assarsak
(Sarsak), som er en del av forskningen. Tilslutt
kommer en kort kommentar til EM-21 i fotball
i Israel.
Fotball, krig og maskulinitet
Det er tittelen på prosjektet så langt. En viktig
problemstilling er spørsmålet om hvilke uttrykk
får den globaliserte fotballen lokalt i Gaza
under krig og blokade. Det palestinske fotballforbundet ble dannet under britisk mandatperiode allerede i 1928. Etter 1948 ble forbundet
formelt og reelt israelsk. Først etter Osloavtalen

i 1998, skal palestinerne igjen ha blitt medlem
av det internasjonale fotballforbundet (FIFA)
og det asiatiske fotballforbundet (AFC). Vestbredden har presidenten og Gaza visepresidenten, men Israel hindrer kontakt mellom ledere,
lag og spillere. Trenerne kan fortelle mange
historier om hvordan FIFA instruktører ønsker
å skolere trenere og spillere på Gaza. I siste
liten nekter israelske myndigheter dem innreise.
Jeg ble fortalt at fotballen ikke får penger av
det offentlige, men av få rikfolk. I tillegg dyrker enkelte ledere blomster og av og til litt
grønnsaker i fredstid på den skrinne jorda, som
de selger. De få brukbare fotballstadioner på
Gaza blir bombet med jevne mellomrom. I
2011 var fem brukbare. Akkurat nå skal det
være fire. Flesteparten av de beste trener max
tre ganger i sesongen med klubben, resten alene
eller i ørkenen med venner. Når israelske fly
raser i lufta mens de trener, er det enkelte som
blir lammet, fordi de venter at enten de selv
eller en lagkamerat skal få en bombe i hue.
Mange stopper å trene, mens andre stålsetter
seg og fortsetter. Under den israelske 28 dagers krigen i 2008-2009 var det ingen formell
trening for de fleste i en til to måneder etterpå.
Enkelte hadde en sørgeperiode på 40 dager.
Alle har et forhold til krig; ikke som soldater,
men som sivile.
En av toppspillerne ordlegger seg slik: `Krigen
er med oss hele tida - vi husker den når vi sover
og når vi er våkne. Når jeg spiller fotball, forEn av de
palestinske
verdensmesterskap
i Gaza.
USAs flagg
er et sjeldent syn i
Gaza.
Foto fra
BBC
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søker jeg å glemme den. Det hender at jeg
klarer det en liten stund.` En annen forteller at
de må trøste mindre søsken, som ikke klarer å
sove når det er fred. Raketter er blitt søvnsignaler for dem.
Fotball er populært med mange tilskuere og
klubbene er kreative arrangører. Siden Israel
hindrer dem i å trene og å kvalifisere seg til
VM og OL, arrangerer de sine egne store mesterskap. Under VM i Sør-Afrika i 2010, spilte
de sitt eget VM. Klubbene fikk midlertidige
nye navn, som landslaget i Italia, Spania, Tyskland og England osv. En klubb i en flyktningleir nord for Gaza, Al-Salah, vant Gaza Cup i
2010. Finalen begynte kl. 14.30. Tilskuerne
stod klare allerede kl. 10.00. Det var fest i
leiren i to dager med det beste de kunne diske
opp av mat, musikk og sang. Tilhengerne gikk
glade rundt med vinnerpokalen mens festen
varte. Da jeg så pokalen året etter, manglet den
en kuppel på toppen. Klubblederen kunne da
smilende fortelle at den forsvant under feiringen. I 2011 arrangerte de bl.a. en Revolusjonscup og et Ungdoms OL.
Alle savner muligheten til å reise til Vestbredden
og utenlands for å kvalifisere seg til VM og OL.
En av de beste palestinske spillerne i 2009, hadde
fått lovlig innreise i Israel for å reise til Vestbredden. Det er blitt en sterk fortelling.

Sarsaks kamp for frihet og U-21
Da jeg var ferdig med alle intervjuene i juli
2011, spurte jeg Ibrahim El-Amoor om det var
noe jeg kunne hjelpe ham med. Jeg la til at han
bare kunne spørre, fordi jeg hadde kontakt i
norsk og utenlands fotball. Plutselig så han på
meg med andre øyne. Han fortalte at han og to
andre fotballspillere fra Gaza skulle bile gjennom Israel til Vestbredden i 22. juli 2009.
Assarsak ble plutselig tatt av Sikkerhetsstyrkene, mens de to andre fikk beskjed om at også de
ville bli fengslet, hvis de noen gang ville prøve
å komme til Vestbredden. Den første artikkelen
om dette i en avis utenom Gaza og Vestbredden, var Aftenposten 25. august 2011. Tittelen
var:` Mohamould spilte i Oslo på et fredslag fra
Israel og Palestina. Nå sitter han i israelsk
fengsel – uten dom.`Denne tittelen ville nok
aldri ha kommet på trykk som en av avisens
kronikker. I november besøkte Line Khateeb og
jeg Assarsaks familie i Rafah og medlemmer i
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hans klubb. Det var en uforglemmelig opplevelse å møte familien og å snakke med fangen i
en telefon, han hadde fått smuglet inn. Fra 2012
økte vi presset på å få ham fri. Her gjorde bl.a.
pal kom en kjempejobb. Det ble et fruktbart
møte med UDs representant for Midt-Østen,
Torgeir Larsen. Da min Gaza kontakt fortalte
meg at nå var Assarsaks liv i fare etter en sultestreik på over 80 dager dager, spurte ham om vi
kunne arrangere en demonstrasjon for å få ham
fri. Det gjorde vi 11. mai med støtte av Palestinakomiteen, Sosialistisk Ungdom, Norsk Folkehjelps Solidaritets-ungdom og Akademisk og
kulturell boikott av Israel. Da fikk vi høre at
UD hadde sendt en note til UD i Israel, der de
bl.a. kritiserte fengslingen av Assarsak og den
kontinuerlige byggingen av Muren på Vestbredden. Støtten til den fengslede palestineren
og motstanden mot israelske myndigheter økte
etter hvert som sultestreiken fortsatte. Min
kontakt på Gaza kunne fortelle at det var bare
to alternativer igjen: friheten eller døden. Endelig, etter litt parlamentering om datoen, ble han
satt fri 10. juli. At tidligere spillere som Eric
Cantona og Fredrik Kanoute involverte seg,
spilte en avgjørende rolle.
Å være en palestiner fra Gaza i et israelsk fengsel
uten lov og dom, betød at han hadde havnet i den
verste kategorien, ulovlig stridende. Han fortalte i
en telefonsamtale etterpå at han overlevde isolat,
flytting og vold pga sin religiøse tro og all støtten
han fikk.

At Israel ble belønnet med et UEFA-21, samtidig som de raserer naboens fotball er utrolig.
Det er viktig å vise at israelsk politikk er å
skape frykt blant palestinske fotballspillere,
fordi nasjonal palestinsk identitet i idrett kan
skape helter og stolthet over å være en palestiner. Israelske politikere er mestre i å skape
frykt hos sine egne. Når de ødelegger palestinske fotball, er dette også et ansvar for det israelske fotballforbundet, fordi de ikke tør å ta til
motmæle offentlig. Idrett og politikk hører
sammen. Det må tilslutt få praktiske følger.
Foreløpig er strategien vår å støtte alle planer
om flytting av mesterskapet, samtidig som
England og Frankrike planlegger fotballkamper
til støtte for palestinerne og Norge diskuterer
ulike tiltak. Følg med, her kan mye skje.
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Med blikket rettet mot Gazastripen
Sommeren 2010 sitter jeg på en høyde
utenfor Sderot, med blikket rettet mot
Gazastripen. Det er varmt og det er litt
disig slik at bebyggelsen på Gazastripen fremstår noe uklart. Sammen med
meg sitter det fem israelske ungdommer. Vi samtaler om deres liv.
Av Sverre Johnsrud

Ungdommene er innkvartert i Sderot og skal
være der lenge. Opprinnelig kommer de fra
nord i landet men er sendt til Sderot av foreldrene. De skal lære om sin religion og om hvordan det er å bo nær fienden. De lever et enkelt
liv. I dag har de tatt turen til denne høyden for å
se inn på Gazastripen.
Gazastripen har vært okkupert av Israel siden
1967. Denne lille flekken av et land har vært
særdeles viktig for en del av bosetterbevegelsen. Ungdommene snakker varmt om den
perioden hvor flere tusen bosettere bodde der.
De er imot at Israel valgte å trekke ut bosetterne og sitt militære nærvær den 12. september
2005. De er imot at de Israelske styrkene oppgir kontrollen over land. De er imot det de
kaller taktiske disposisjoner. De snakker om
retten til landet fra Jordanelven til havet.

kvinner og barn. Det var hit det ble kjørt frem
mobile gatekjøkken og drikkestasjoner slik at
de skuelystne fikk mat og drikke. Det var denne
høyden som ga den beste plassen når man
skulle bivåne massakren rett mot befolkningen
på Gazastripen.
Ungdommene som jeg samtalte med mente at
angrepet på Gazastripen var både riktig og
nødvendig. De mente det var riktig å gi fienden
en lærepenge. En lærepenge for de stadige
rakettskytingene mot Sderot. Deres by.
Hva er så Sderot? Byen er typisk for det Israelske samfunnet. Den ble grunnlagt som en
jødisk bosetting i 1951. Etter det som palestinerne kaller Al-Nakhba, katastrofen, da minst
800.000 mennesker ble fordrevet, og apartheidstaten Israel ble opprettet har det da gått tre år.
Pirker vi litt i jorden under bosetternes gater,
hustomter og swimmingpooler, kan vi ennå
finne rester av den arabiske byen Najd med sine
drøyt 600 innbyggere. Byen har sine historiske
røtter tilbake til 1500-tallet. Hvor tok disse
innbyggerne veien da fordrivningene startet?
Grundige etterforskninger viser at de fleste av
innbyggerne flyktet til Gazastripen, som i 1948
kom under egyptisk administrasjon. Vi vet også
at samtlige av dem som flyktet og deres etterkommere har rett til å vende hjem i henhold til
FN-resolusjon 194 og FNs deklarasjon om
menneskelige rettigheter Artikkel 12 seksjon 2.
Alternativt kan en av hver innbygger akseptere
økonomisk kompensasjon for den uretten som
har blitt begått. Disse rettighetene kan ikke
forhandles bort uten samtykke i hvert enkelt
tilfelle. Retten til å vende hjem står fast.
Jeg forklarer dette til mitt nye bekjentskap, de
fem israelske ungdommene. Samtalen blir raskt
mindre vennlig. Jeg velger så å avslutte samtalen.

Sderot

Det var her, på denne høyden, mange pressefolk og fotografer hadde tatt oppstilling fra sent
i desember 2008 til 18. januar 2009 under det
kraftige angrepet mot Gazastripen. Det var her
man kunne bivåne det kraftige bomberegnet og
angrepene som drepte mer enn 1.300 mennesker inne på Gazastripen. Et stort antall av dem
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Tilbake i Norge engasjerer jeg meg på nytt i
kampen for en fri og demokratisk stat i Palestina med like rettigheter for alle uavhengig av
etnisk bakgrunn, religion, legning og kjønn.
Og de fem ungdommene jeg traff utenfor Sderot. Tok de på nytt turen til høyden for å skue
ut over Gazastripen under de nye angrepene en
novemberkveld i 2012?
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Universitet i Oslo bryter med G4S
I desember gikk rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen,
ut med at UiO har fremforhandlet en
avslutning på avtalen med vekterselskapet G4S etter krav fra studentbevegelsen ved universitetet.
Av Tine Tång Engvik

Seieren ved UiO ble en viktig seier for den
norske BDS-bevegelsen og nyhetene fra UiO
spredte seg raskt gjennom det globale bdsnettverket og ble et av høydepunktene i 2012.
Arbeidet ved UiO startet i forkant av semesterstarten ved universitetet. Gjennom standvirksomhet under foreningsdager og tilstedeværelse
på strategiske fakulteter i de første semesterukene, delte aktivister ut G4S-klistermerker og
infobrosjyrer om kampanjen. Vi merket tidlig
at kampanjen mot G4S møtte forståelse hos
mange og fikk mer støtte enn tidligere opprop
for akademisk boikott eller forbrukerboikott av
israelske varer. Linken mellom G4S som universitetets sikkerhetsleverandør og selskapets
sikring av israelske kontrollposter, apartheidmuren, israelske fengsel og bosettinger på
Vestbredden, var med på å synliggjøre de
norske båndene til den israelske okkupasjonen.

I en kronikk i semesterets andre utgave av
Universitas, Norges største studentavis, utfordret nestleder i Palestinakomiteen Blindern,
Robert Wood, universitetsledelsen til å svare på
de etiske hensynene i kontrakten med G4S og
oppfordret rektorat og ledelse til å ikke fornye
kontrakten med selskapet. Gjennom aktivitet i
semesterstarten kom Palestinakomiteen Blindern i kontakt med flere av studentlistene ved
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UiO og de studenttillitsvalgte som er representert i Universitetsstyret med to representanter.
Gjennom tett dialog utredes detaljer om UiOs
kontrakt med vekterselskapet og i september
vedtok Studentparlamentet at de ".. tar avstand
fra selskaper som bidrar til brudd på folkeretten. Slike selskaper skal ikke operere på UiOs
eiendom eller som en del av vår virksomhet.
Vaktselskapet G4S må ikke få ny kontrakt eller
få fornyet gjeldende kontrakt om å levere sikkerhetstjenester til Universitetet i Oslo …" og
tilsluttet seg kampanjen. Etter Studentparlamentets vedtak gikk debatten videre med store
oppslag i Universitas og andre studentmedier
og Palestinakomiteen Blindern arrangerer et
åpent møte med representanter fra DanWatch
og Norsk Folkehjelp, universitetsledelsen
inviteres men møter ikke.
Saken om nye etiske retningslinjer diskuteres
på Universitetsstyremøtet i oktober. I forkant
av møtet samler Palestinakomiteen Blindern
flere av sine aktivister til bannerverksted og
kampanjen har knyttet til seg aktivister fra ulike
politiske studentlister og partier ved UiO.
Aksjonen i forkant av universitetsstyremøtet
legges merke til med nymalte bannere og informasjon om G4Ss aktiviteter på Vestbredden.
Ny morgenaksjon gjennomføres før 2012s siste
Universitetsstyremøte, og dagen etter går rektor
Ole Petter Ottersen ut med budskapet om at de
har fremforhandlet en avslutning på avtalen
med G4S i juni 2013. Den opprinnelige avtalen
med selskapet gikk ut i mars 2013 med muligheten for ett års forlengelse. Avgjørelsen ble
tatt før UiOs nye etiske retningslinjene er vedtatt i Universitetsstyret og begrunnes med at
UiO ikke ønsker å støtte selskaper som opererer
i en etisk gråsone og at de nye retningslinjene
skal reflekterer UiOs verdigrunnlag og krav til
bedrifters samfunnsansvar.
Gjennom kampanjen ved UiO har Palestinakomiteen Blindern satt fokus på de norske båndene til den israelske okkupasjonen og bidratt til
det som har blitt omtalt som en stor seier for
BDS-kampanjen i 2012.
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nemlig bruk av eksterne tjenesteleverandører
og en massiv privatisering av oppgaver som
tidligere lå under det israelske militæret. Denne
tjenesteutsettelsen bidrar til at israelske myndigheter kan dekke over sin involvering og
innflytelse noe som igjen gjør det mulig for
myndighetene å fraskrive seg brudd på menneskerettighetene.

Vi har også satt fokus på det som omtales som
en privatisering av den israelske okkupasjonen,

Resultatet fra kampanjen på Blindern har gått
verden rundt gjennom sosiale medier og vil
være til inspirasjon til flere kampanjer mot G4S
og andre selskaper som er involvert i- og som
profitterer på- okkupasjonen av Palestina.

Boikottaksjon mot G4S på Sunnmøre
Arbeidet vårt med dette er egentlig helt
i startgropa, vi føler at vi har langt
igjen før vi har noen synlige resultater.
Av Kjell Stephansen

Det hele startet med at Boikottutvalget registrerte at Ålesund kommune la ut anbud på vektertjenester for Ålesund rådhus. Det førte til at
Annicken Lundgård sendte et brev til innkjøpsavdelinga til Ålesund kommune med oppfordring om å utelate G4S fra anbudskonkurransen.
Vi fulgte dette opp med å ta kontakt med innkjøpsavdelinga, og vi sendte vedlagte brev til
ordføreren i Ålesund med kopi til alle gruppelederne i Ålesund bystyre og
Sunnmørsposten. Vi fikk
tilbakemelding fra Venstre
og SV. SV vurderte om de
skulle følge opp saken med
en interpellasjon, og fikk
mye stoff om saken.
Ålesund kommune praktiserer utstrakt hemmelighold
rundt slike anbudskonkurranser. Vi har til dags dato
ikke fått rede på om G4S la
inn anbud, men vekterjobben
gikk til Securitas. Sunnmørsposten gjorde ingenting ut av

saken, de brakte kun en liten notis om at Palestinakomiteen oppfordret Ålesund kommune
til å utelate et ikke navngitt vaktselskap.
Vi har også innledet et samarbeid med Norsk
Folkehjelp lokalt. De har bidratt ved å ta opp
saken med politikere i Ålesund. Fagforbundet
har ikke svart på våre henvendelser, men ledelsen for LO har gitt positiv tilbakemelding. Vi
arbeider for å utvikle samarbeidet med disse
organisasjonene, det ser ut til å gi frukter også
for andre deler av solidaritetsarbeidet vårt. Vi
har seinere fått tips om at G4S har stor aktivitet
i Ørsta og Volda. Blant annet har de en jobb for
Studentsamskipnaden i Volda. Oppildnet som
vi ble av det flotte arbeidet med boikott på
Universitetet i Oslo, sendte vi
brev til Studentsamskipnaden,
med gjenpart til lokalavisa,
studentavisa og studenttinget.
I skrivende stund har vi ikke
fått noen respons, men de må
vel få noen dager til å tenke
seg om.
Vi har også gått ut og oppfordret medlemmene til å
rapportere om virksomheten
til G4S. Vi planlegger å følge
opp bedriftskunder av G4S,
og tar gjerne mot tips.

Kjell Stephansen
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Verdens offentlig ansatte: Boikott!
Bo
På sin kongress i Sør-Afrika like før
jul endte Public Services International
(PSI, fagforbunds-internasjonalen for
offentlige ansatte) med et vedtak om å
støtte BDS-kampanjen.
Dette er første gang en internasjonal fagorganisasjon stiller klare krav for å bekjempe israelsk
apartheid og bryter fagforbundstradisjonen med
å snakke om likeverdig ansvar for å løse konflikten i Palestina. Spesielt sterkt var det at
fagforbund med egen erfaring i å slåss mot
apartheid i Sør-Afrika så klart fordømte israelsk
politikk som utspekulert apartheid. De israelske
og amerikanske fagforbundene var uenig i å
stemme over en resolusjon som var ”politisk”.
Etter først å ha fordømt
bygging av muren og
oppfordret om dialog, et
vedtak som fikk mer enn
PSI kongress logo ¾ flertall, ble det stemt
over resolusjonsforslaget
til SAMWU, South African Municpal Workers
Union sitt mye mer radikale forslag om boikott.
Det ble vedtatt med knapt flertall, 45 mot 44 %
av stemmene.
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Ifølge dette vedtaket skal PSI gjøre følgende:
PSI har over 650 medle
lemsforbund i 150 land og
representerer 20 millioner
er medlemmer.
Solidariteten med palestinerne står sterkt i
sørafrikansk fagbevegelse og i hele samfunnet. Gang på gang blir
Nelson Mandela sitert
fra hans tale på solidaritetsdagen for det palestinske folket i 1997:
-
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But we know too
well that our freedom is incomplete
without the freedom of the Palestinians
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Ny leder i faglig utvalg
Faglig utvalg (FU) har fått ny leder.
Vi lar her den nye lederen, Per Atle
Pedersen, presentere seg selv og planer
framover.
Litt om meg
Jeg er 63 år og har jobbet på brygga, på anlegg
men mest i IT bransjen. Jeg er organisert i
EL&IT og er medlem av klubbstyret. Jeg har
vært medlem av Palkom i mange år og med i
FU siden 2007. Har deltatt på to faglige studieturer Vestbredden og vært på en privat tur til
FN-kontrollerte områder i Syd-Libanon.
Har erfaring med flere typer oppgaver i ulike
organisasjoner politiske, fagligpolitiske og
andre.

Om arbeidet neste periode
To viktige oppgaver:
•
•

Studieturer
Bryt med Histadrut

Studieturene er en bærebjelke i arbeidet vårt
og en suksess. Vi fortsetter dette arbeidet og vil
fortsette å utvide nettverket vårt i Palestina –
etablere kontakter med flere palestinske fagforeninger og fortsatt styrke forbindelsen til de vi
kjenner. Flere turer – flere og bedre kontakter –
mer kunnskap til bruk i solidaritetsarbeidet her
hjemme. En tur-deltaker blir ofte en solidaritets-aktivist.
LO må bryte med Histadrut!
FU jobber systematisk for å spre informasjon
og reise debatt om Israels sionistiske fagbevegelse. Vi fronter en kampanje om boikott av
Histadrut fram mot LO-kongressen, og oppfordrer klubber og foreninger til å levere inn
forslag. Vi vil bidra til forslag til uttalelser og
kronikker, artikler og debattinnlegg i presse og
medlemsblader.
Ellers vil vi fortsette å delta på konferanser og
møter og være på stands – både ute og på arrangementer. Vår tilstedeværelse på faglige
arrangementer er viktig– og vi har fått gode
tilbakemeldinger.

Per Atle Pedersen
Om ledelse i FU
Et lederskifte i FU er tradisjonelt svært enkelt.
Utvalget har i sum en imponerende kompetanse
og vi har et meget godt miljø. Alle i FU kan
egentlig være ledere av utvalget - slik at den
som har anledning og litt lyst tar vervet for
neste periode.
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Til slutt:
Vi er svært glade for og egentlig litt stolte av at
hele Palkom har styrket seg siste årene og ser
fram til å yte vårt bidrag til at denne positive
utviklinga fortsetter.
Har du lyst til å delta i Faglig Utvalg tar vi
gjerne en prat med deg.
Kontakt oss på:
fagligutvalg@palestinakomiteen.no
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Apartheid i Sør-Afrika og Israel
Et glansbilde-intervju
I Morgenbladet for 3.-9. august blir
Israels nye ambassadør i Oslo, druseren Naim Araidi, presentert med et
intervju. Når Israel har valgt å sende
han til Norge er det trolig, som Morgenbladet skriver, for å ”dempe hjemlandets dårlige rykte”.
Av Tore Sivertsen, medlem av Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott
av staten Israel – AKULBI

Araidi sier i intervjuet at han tilhører ”de arabiske, ikke-jødiske borgerne i Israel, og vi lever
side om side med det jødiske folk”. Han legger
vekt på at personer fra ”det arabiske mindretallet”.. ”kan bli sykehusdirektører eller universitetsprofessorer og instituttledere.” Samtidig
snakker han om ”en fred, med to stater”, og at
”palestinerne skal ha sitt eget land” – ”naturligvis”.

Naim Araidi. Foto: Thomas Vermes

Men det bildet Araidi på denne måten gir av
Israels politikk og av situasjonen til den palestinske befolkningen under Israels kontroll er
grunnleggende fortegnet.
Apartheid-staten Israel
Staten Israel har nå hatt kontroll over hele det
gamle Palestina i 45 år. I dag bor det ca 12
millioner i dette området, og omtrent halvparten er palestinere. Men det er ingen likeverd
mellom den palestinske og den israelsk-jødiske
befolkningen. Den israelske staten, slik den
fungerer i dag, er bygd på en systematisk diskriminering og undertrykkelse av den palestinske befolkningen, innenfor det området
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staten de facto kontrollerer. Dette gjør en parallell til Sør-Afrikas tidligere apartheid-regime
svært relevant.
Araidi sier også at Israel er ”det eneste demokrati i Midt-Østen”. Og Israel er faktisk ganske
demokratisk – for israelske jøder. Det er et
parlamentarisk system, alle statsborgere har
stemmerett, ytringsfriheten er betydelig, og en
av landets største aviser – Haaretz – trykker
ofte regimekritiske artikler.
Men Sør-Afrika under apartheid hadde også
reelle valg for dem som hadde stemmerett,
atskillig ytringsfrihet, og åpne opposisjonelle.
Problemet var at Sør-Afrika var en stat for de
hvite. Juridisk, politisk og økonomisk. Det var
dette som etter hvert ble fordømt av en hel
verden. Den vellykkete internasjonale kampen
mot apartheid-systemet knesatte et prinsipp: Et
slikt system skal verden ikke akseptere.
Sør-Afrika og Israel – forskjeller og likheter
Systemet i Israel i dag og Sør-Afrika den gang
er ikke identiske. Sør-Afrikas system var mer
åpent og plumpt: Skillet mellom svarte og hvite
var formulert rett fram i lovene, og omfattet alt,
ned til separate benker i parkene.
Staten Israels apartheid-politikk er juridisk sett
mer subtil. Det grunnleggende er lovene som
gir alle jøder rett til immigrasjon og statsborgerskap i Israel, mens alle palestinere som ble
drevet ut eller flyktet i 1948 er utelukket. Men
forskjellsbehandlingen gjennomsyrer hele
samfunnet. Både gjennom statlige organer og
halvstatlige organisasjoner som Jewish Agency
og Jewish National Fund har Israel i alle år
favorisert den israelsk-jødiske befolkningen.
Det gjelder jordbruksland, boliger, infrastruktur, arbeid. Som israelsk jøde har du alle rettigheter. Palestinerne er derimot nøye inndelt i
ulike kategorier, med varierende grad av undertrykkelse.
De som ble igjen innenfor grensene i 1948 og
deres etterkommere – i dag ca 1,5 millioner - er
israelske statsborgere og har stemmerett. Noen
få er valgt inn i parlamentet eller har klart å
gjøre personlig karriere. Men flertallet blir
effektivt diskriminert; mht bolig, utdanning,
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arbeid og sosiale rettigheter. Les boka ”The
other side of Israel”, av den israelsk-jødiske
menneskerettighetsaktivisten Susan Nathan.
Hun har flyttet til en palestinsk landsby i Galilea, for å kjenne systemet på kroppen.

Fra demonstrasjon i Johannesburg, Sør-Afrika

Diskrimineringen av de palestinske landsbyene
med hensyn på plass, infrastruktur og byggetillatelser er én mekanisme. En annen er at flertallet av den palestinske befolkningen er ”fritatt”
for militærtjeneste. Og i Israel er gjennomført
militærtjeneste nøkkel både til yrkeskarriere og
praktiske og økonomiske rettigheter. Naim
Araidis drusiske bakgrunn er interessant i
denne sammenhengen. Druserne er en religiøs
minoritet (i dag ca 100 000), hvis ledere tidlig
valgte full lojalitet til Israel. Druserne deltar i
hæren, har rettigheter nær andre israelere, og
har alltid blitt brukt som statens ”arabiske
alibi”.
Palestinerne i Øst-Jerusalem – ca 200 000 - er
registrert som borgere av Jerusalem, men er
ikke israelske statsborgere, selv om Israel har
erklært byen varig annektert. De blir omgitt av
stadig nye hindringer, og på ulike måter forsøkt
presset ut. Mange får husene sine revet – eller
simpelthen annektert.
Palestinerne på Vestbredden – mellom 2,5 og 3
millioner - har som kjent et formelt indre selvstyre, gjennom de palestinske selvstyremyndighetene. Men de er samtidig underlagt Israels
militære lover, og sperret inne av check-points,
israelske ”bosettinger”, eksklusivt israelske
veier, og den beryktete muren.
Den fjerde gruppen, palestinerne i Gaza, (ca 1.5
millioner), er offisielt overlatt til seg selv etter
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den israelske ”tilbaketrekkingen” i 2005. Men
samtidig utsatt for brutal kollektiv avstraffelse,
gjennom bombingen i 2008-09 og en utpinende
blokade.
Det er innviklet og forvirrende. Men kjernen er
den samme som i Sør-Afrika: Et system innrettet på å opprettholde Israel som en eksklusiv
stat til fordel for én etnisk gruppe – en ”jødisk
stat”. Til tross for at halvparten av befolkningen i det området denne staten kontrollerer altså
er palestinere.
Mer brutalt enn Sør-Afrika
Israels apartheid-system er samtidig til dels mer
brutalt enn det sørafrikanske var. Regimet i
Sør-Afrika drepte færre enn Israel har gjort.
Sør-Afrika hadde sine forhatte passlover, men
trakasseringen er verre ved de israelske checkpointene, for ikke å snakke om i Hebron. Så
ekstreme apartheid-tiltak som det separate
veisystemet og muren på Vestbredden ble aldri
forsøkt i Sør-Afrika. Og noe tilsvarende som
angrepene på og blokaden av Gaza fant ikke
sted.
Gjennom denne politikken har staten Israel
systematisk undergravd en løsning med to
reelle, likeverdige stater. Det israelske politikere prøver å skape, er en israelsk stat som kan
opprettholde apartheid-systemet ved å låse de
fleste av palestinerne inne i atskilte, små enklaver bak ”beskyttelsesmur” og piggtråd.
Framtida må bygge på likeverd
I kampen for å avskaffe apartheid i Sør-Afrika
spilte den internasjonale boikottbevegelsen en
viktig rolle. I likhet med det den bevegelsen
gjorde i starten, jobber de nåværende kampanjene for økonomisk, kulturell og akademisk
boikott av staten Israel foreløpig i motbakke.
Men støtten øker, også blant modige, israelskjødiske menneskerettsforkjempere.
Ingen vet i dag hvilken praktisk utforming en
bedre framtid i Israel/ Palestina vil kunne få: En
eller to stater, en føderal ordning, eller noe
annet. Det avgjørende er at Israels nåværende
apartheid-regime må opphøre, og hele befolkningen i området få reelt like rettigheter. Det er
sakens kjerne. Og det er den Israels nye ambassadør Naim Araidi behendig unngår.
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Russell Tribunal for Palestina – i
New York
I løpet av to år, er tre tribunaler for
Palestina avholdt for å belyse situasjonen i landet gjennom forskning og
erfaring.
Av Trine Eklund – Seniorer for Palestina

Hva som skjer i de okkuperte områdene betegnes som socicide (utslettelse) av det palestinske
folk. Det tribunalet vil belyse, er hva Vesten
ikke har gjort for å stanse okkupasjonen og for
å forhindre utslettelsen av det palestinske samfunn, som den israelske regjering ser ut til å ha
som målsetting. Dommen fra Tribunalet er hard
– både overfor EU, Europa, FN og USA – at
ingen har gjort mer for å stoppe de mange
brudd på internasjonal lov og rett som den
israelske stat begår.
I New York i oktober, var fokus på FN og
USA. Høsten 2010 på EU og og våren 2011 på
internasjonal handel. I Syd-Afrika høsten 2011
undersøkte tribunalet apartheid systemet.
Konklusjonen var at den apartheid politikk som
føres fra Israels side, er tøffere og mer sofistikert enn den var i Syd-Afrika – da hele verdenssamfunnet gikk sammen om å få slutt på
apartheidpolitikken gjennom boikott.
I tribunalet - etablert av Bertrand Russell i 1966

Russeltribunalet siste sesjon var i New York
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- sitter anerkjente
fagfolk, tidligere
statsledere, fredsprisvinnere,
stjerneadvokater,
forskere, journalister mm. En
imponerende forsamling av dedikerte personer fra
hele verden.

Trine Eklund

www.russelltribunalonpalestine.com.
Medlemmer av tribunalet har ingen legal innflytelse på noe eller noen, og alle er kjent med
situasjonen i Israel/Palestina. Ett synspunkt er
at spesielt Europa/EU og FN burde ha gjort
mye mer for å stoppe okkupasjonen. Tribunalet
anklager disse for å ha tillatt brudd på menneskerettigheter de selv har undertegnet og brudd
på internasjonal lov og rett som EU, Norge og
vestlige land ser gjennom fingrene med hva
gjelder Israel, men hvor de fordømmer andre
stater, hvis lignende skjer andre steder. Eksempler er Israels atomvåpenpolitikk, Israels
angrep på Gaza i 2009 som ikke har fått følger
for Israel og blokaden av Gaza. Byggingen av
Muren ble dømt ulovlig av Haag Internasjonale
Domstol (ICJ) i 2004. De mange resolusjonene
som er fattet i FNs Sikkerhetsråd,
stanses som oftest av USAs adgang
til å nedlegge Veto. At USA blir
medskyldig i å undergrave internasjonal lov og rett, sier seg selv iom.
at Kongressen og regjeringen i USA
uansett støtter Israels politikk og
dessuten yter stor militær og økonomisk støtte til landet.
Det er den israelske stat og regjering
dommen rettes mot. Det ble understreket at svært mange jøder viser til
hvor farlig den israelske regjering
opptrer og hvor skadelig deres okkupasjon og trakassering av det
palestinske folk er i et lengre pers-
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pektiv. Verdenssamfunnet er nødt til å finne en
løsning på problemet og da er EU og USA nødt
til å holde seg til de internasjonale lover de selv
har undertegnet – bl.a i FN. Det er særs viktig
at de vestlige land respekterer de instanser
Vesten opprettet etter annen verdenskrig – FN,
ICJ og siden ICC (Internasjonal Criminal
Court). At USA har vetorett i Sikkerhetsrådet
og ikke godkjenner ICC, er lite å gjøre ved.
Dermed ligger ansvaret for å sette en stopper
for den isralske regjerings adferd desto tyngre
på Europa, EU og FN. Den endelig “dommen”
fra Tribunalet lanseres i Brussel mars 2013 og
blir distribuert til alle FN-lands statsministre og
utenriksministre inkl. EU, FN og Europarådet.
Ett av rådene som blir framstilt er en ver-

densomfattende BDS-boikott overfor Israel –
slik man gjorde overfor Syd-Afrika, og et
løsningsforslag framsatt av prof. Johan Galtung, er en Union av seks araberstater inkl.
Israel – etter modell av EU. Verdenssamfunnet, og spesielt Vesten, kan ikke lenger sitte og
se på at palestinske landområder, landbruk,
kultur, språk, tradisjoner og livsvilkår langsomt
blir fratatt det palestinske folk (soicide). FN er
ansvarlig for delingen av landet i 1948 etter at
Europa og USA stemte FOR forslaget mens
alle de arabiske landene stemte MOT. FN,
USA og Europa/EU har dermed plikt til å
stoppe socicidet av Palestina og det palestinske
folk, før det er for sent.

Snart flere palestinere enn israelere i Palestina
I 2020 vil det leve flere palestinere enn israelere i det området, som i dag omfatter staten
Israel, Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gazastripen.
De palestinske selvstyremyndighetenes statistiske kontor har opplyst, at det vil leve flere
palestinere enn israelere i det samlede Palestina
i 2020. Det samlede Palestina omfatter det
nåværende Israel, Øst-Jerusalem, Vestbredden
og Gazastripen.
Med den nåværende fødselsrate vil de to befolkningene være like store i 2016 og i 2020 vil
palestinerne utgjøre 7,2 millioner mens israele-
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re (jøder) vil utgjøre 6,9 millioner. Dette demografiske scenario er for mange israelere et
hovedargument for å støtte opprettelsen av en
selvstendig palestinsk stat melder nyhetsbyrået
AP. De ser det som den eneste måten å sikre et
fremtidig Israel med jødisk befolkningsflertall.
Når mange israelere støtter en såkalt tostatsløsning med opprettelse av en selvstendig palestinsk stat, er det fordi den andre løsningen med et samlet Palestina, hvor israelere og
palestinere lever i samme stat - vil føre til at
israelerne kommer i mindretall. Her fra protestene mot Muren i Bilin.
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Hamas sine heimelagde rakettar
treff dei israelske byane
Kiryat, Malkhi og Sderot
som er bygd der dei palestinske landsbyane
Quastina og Najd låg
fram til juli 1948
då dei vart jamna med jorda
og palestinarane jaga av sionistiske militsar
til Gaza
kor dei bur i flyktningleirar
som vert bomba av
Israels høgteknologiske krigsmaskin
så dei må flykte frå
flyktningleirane i Gaza
– men kor skal dei flykte,
flyktningane i flyktningleirane
i Gaza?
heim – til Quastina og Najd?
Tromsø november 2012.
Anniken Dulin
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Israelske fosforbomber over 22
Gaza

Frihet betyr alt!
Tromsø kommune får i januar i år
besøk fra Gaza. Delegasjonen består
blant annet av ordfører Rafiq Mekki og
direktøren for det kommunale proteseverkstedet, Dr. Hazim Shawwa.
Av Gunhild Johansen,
styremedlem Krafttak for Gaza
Dette er et besøk mange Palestinavenner har
sett fram til i mange år. Det er det første offisielle besøket av en ordfører fra Gaza etter at
Tromsø og Gaza ble vennskapsbyer for snart 12
år siden. Tidligere invitasjoner har blitt stoppet
av krig og stengte grenser.
Selv møtte jeg ordfører Mekki på et vennskapsbymøte i Cascais i Portugal sist sommer.
Han fortalte hvor mye den varme støtten fra
Palestinavenner i Norge betyr for folk i Gaza: "Det viktigste for Gazas befolkning er at dere
støtter oss og viser at dere ikke godtar situasjonen slik den er. Det verst tenkelige for oss er at
verden stilltiende aksepterer de forholdene vi
lever under. For det må aldri oppfattes som det
normale!

Gunnhild Johansen sammen med Gazaordfører Rafiq Mekki.

Vi lever i en unntakstilstand. Det viktigste dere
kan gjøre, er å påvirke deres sentrale politikere
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til å øve internasjonalt press mot Israel til å gi
oss friheten tilbake. Frihet betyr alt."
Gjennom Krafttak for Gaza er det siden krigen i
2009 sendt mer enn 3 millioner kroner til proteseverkstedet. Mye er samlet inn i Troms, men
bidrag har kommet fra hele landet og til og med
fra ferierende nordmenn på Kanariøyene. Trøndelagsfylkene står for om lag halvparten. Dette
er penger som har vært av helt avgjørende
betydning for proteseverkstedets drift, og som
blir satt umåtelig stor pris på av alle de som,
takket være denne støtten, har kunnet få nye
lemmer etter at israelske bomber med kirurgisk
presisjon hadde amputert armer og bein. Gjennom lege Mads Gilbert har direktør Shawwa
takket hjertelig for pengene, samtidig som han
ba Mads formidle til oss samme budskapet som
ordføreren: -"Your money is not most important, your solidarity is most important."
Palestinerne er et stolt folk. De ville klart seg
fullstendig utmerket uten internasjonal pengestøtte, dersom de hadde fått styre livene sine
selv. Frihet er en forutsetning for at de skal
kunne leve de livene de lengter etter. Betyr det
de sier at vi skal slutte å samle inn penger til
proteseverkstedet? Nei, selvsagt gjør det ikke
det! Så lenge Gaza er okkupert og murt inne
som i et stort fengsel, er de helt avhengig av
støtte utenfra. Det som er viktig for folk i Gaza
er nettopp at disse pengene er samlet inn fra
medmennesker som bryr seg om hvordan de
har det. Det er tanken bak som gjør at disse
gavene blir så viktige for dem.
I forbindelse med at direktøren for proteseverkstedet kommer til Tromsø, har vi revitalisert
innsamlingsaksjonen. Krafttak for Gaza har
opprettet egen facebookside der man finner
kontonummer og annen informasjon om aksjonen. Vi gjennomførte en julekortaksjon som
innbrakte over 20 000 kroner og som resulterte
i at flere tegnet seg som faste givere. Det er
fortsatt fullt mulig å være med selv om julekortsesongen ugjenkallelig er forbi!
Å støtte proteseverkstedet symboliserer solidaritet i praksis. Folk som er hardt skadet, får
hjelp til å klare seg videre i livet. De får bokstavlig talt hjelp til å stå oppreist igjen.
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Vis solidaritet med palestinske barn
og unge i Libanon!
Palestinakomiteen har i mange år
samarbeidet med organisasjonen Beit
Atfal Assomoud (BAS) om et
solidaritetsprosjekt for palestinske
barn i leirene i Libanon.
Av Kristin Ingebrigtsen

Denne ordningen var basert på et individuelt
fadderskap. Mange norske enkeltpersoner og
familier har vært engasjert i dette arbeidet, og
mange barn og familier i leirene ar fått uvurderlig hjelp og knyttet livslange kontakter. Arbeidet har også generert et utall andre prosjekter
for palestinerne i Libanon. I 2012 besluttet
Palestinakmiteen seg for å endre fokus på
støtten til BAS. I stedet for individuelt fadderskap ønsket man i å gå over til et ”representativt” fadderskap. Det innebærer at fadderne i
Norge ikke lenger gir penger til et bestemt
barn, men de innsamlede midlene går til tiltak i
leirene som kommer alle barn/ungdom i en gitt
leir til gode. Et barn/ungdom vil bli valgt ut til
å representere alle barna som omfattes av prosjektet. Man ønsker å involvere barna/ungdommen selv i alle deler av prosjektene. Det er
helt sentralt for Palkom at dette arbeidet bidrar
til å støtte barn og unge i leirene samtidig som
det bidrar til å øke forståelsen for palestinernes
situasjon her hjemme. Målsettingen for alt
solidaritetsarbeid må være å bidra til en endelig
slutt på okkupasjonen av Palestina.

I samarbeid med Beit Atfal Assomoud har
Palestinakomiteen bestemt seg for å støtte prosjekter i to av i alt 14 leire i Libanon. Den ene
leiren er Bour el Shemali i Tyr (Sør Libanon)
og den andre leiren er Shatilla i Beirut.
Bour el Shemali
Bour El Shemali er en av 14 registrerte flyktningleire i Libanon. Senteret til BAS har i alt
17 ansatte og driver ulike aktiviteter (barnhager, leksehjelp, speider, yrkesopplæring, sosialt
arbeid osv. Målgruppen er barn i alderen 3 til
18 år men senteret har og tilbud om yrkesopplæring for kvinner i leiren. Verdt og nevne er
og arbeidet med å knytte ungdom fra leirene
sammen med ungdom i Palestina via internett.
Den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i leirene er svært vanskelig. Beit Atfal er i
økende grad bekymret for situasjonen til ungdommen i leirene. Barn og unge er fratatt elementære menneskerettigheter. Ungdommen mangler arbeid, fritidsaktiviteter er svært begrenset i

leirene, bevegelsesfriheten innskrenket, håpet
om en fremtid i frihet er langt borte. Den oppvoksende generasjon barn opplever og en sto
frustrasjon over ikke å ha innflytelse i eget liv
og over egen fremtid. Ungdommen i leirene er i
økende grad involvert i destruktive aktiviteter,
det er et økende rusproblem og konfliktnivået
er høyt. Dette fører til store problemer for
ungdommen selv og problemer mellom deler
av ungdommen og den eldre generasjon.

Beit Atfal Assomoud driver et
musikkprosjekt i
Bourj El Shemali.
Her under et
opptog.
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Dette er bakgrunnen for at BAS i Bourj El
Shemali har bestemt seg for å bruke de innsamlede midlene fra Norge til å utvide og styrke
allerede eksisterende tilbud til ungdom i leiren
(Speidergruppe, musikk gruppe, dansegruppe,
yrkesopplæring osv). Målsettingen er i tillegg å
etablere en ”Civil Defence Group”. Hensikten
med denne gruppen er å gi ungdom opplæring i
førstehjelp, brannslukning, hvordan bistå innbyggerne i leiren når det oppstår ulike kriser,
hvordan bli en støtte for andre barn og unge i
leiren, hvordan bidra til å redusere konflikter/vold mellom ulike grupper i leirene, hvordan få til en fredelig sameksistens i flyktningleiren osv. I dette arbeidet vil man og legge
vekt på å få til et økt samarbeid med libanesisk
ungdom utenfor leiren. Både gutter og jenter vil
bli rekruttert og man vil prøve å nå den delen
av ungdommen som ikke allerede har tilbud og
som er marginalisert i leiren.
Arbeidet vil legge vekt å gi ungdommen håp,
tro på egne krefter, gi dem muligheter for å se
at de kan være en positiv kraft i sitt eget liv og
for andre.
Shatilla
Shatilla ble etablert allerede i 1950 og er i dag
en bitte liten leir som rommer palestinske
flyktninger, fattige libanesere, syriske flyktninger og andre grupper mennesker som ikke
har andre steder å bo. Situasjonen for barn og
unge er stort sett den samme som beskrevet
over for Bour El Shemali. I tillegg ar denne
leiren sine egne utfordringer på grunn av at den
ligger i Beirut, det er svært trangbodd, befolkningen er svært sammensatt og ungene har
svært liten tumleplass. Aktivitetene på BAS sitt
senter er i hovedsak de samme som i Bour El
Shemali.
I Shatilla ønsker de å samarbeide med Palkom
og styrke tilbudet til barna. Senteret har i dag et
barnehagetilbud til ca 120 barn. Det legges vekt
på å gi barna fra leiren mulighet til å leke, treffe
andre barn i trygge og gode omgivelser, fange
opp barn som lider av alvorlige psykiske eller
fysiske problemer, kognitiv stimulering og
sosial støtte. Barna tas med ut av leirene på tur
for å oppleve noe annet enn den uhyre vanskelige situasjonen i leiren. Mødrene til barna
involveres i ulike aktiviteter og er en viktig

25

ressurs i arbeidet for å gi barna et godt tilbud.
Mødrenes involvering åpner og for å gi familien nødvendig støtte og rådgiving. Det legges
vekt på å gi barna mulighet for å uttrykke seg
kreativt og på å gi barna kunnskap om egen
historie. Det er viktig å gi barna tro på seg selv
og styrke deres identitet.
50 % av barna i barnehagene er underernært.
Derfor er måltidene som blir servert i barnehagen av stor betydning for at barna ikke skal
være sultne og ellers utvikle seg normalt.
De innsamlede midlene skal brukes til leker,
instrumenter, bøker, uniformer til barna, mat og
lønn for barnehage lærerne. Det er 5 førskolelærere som jobber i barnehagen. Dette er personer som i hovedsak er rekruttert fra Shatilla og
som dermed kjenner situasjonen til barna svært
godt.
Rapportering
Palestinakomiteen vil følge opp prosjektene tett
ved regelmessige rapporter fra BAS og besøk
til leirene. De som gir bidrag til dette prosjektet
vil få rapport fire ganger i året for å kunne følge
utviklingen. V ønsker også velkommen innspill
og ideer til hvordan prosjektene kan drives på
best måte.
Bli med!
Vi ønsker alle dere der ute velkommen til å bli
med på dette ”nye” prosjektet. Vi har plass til
mange flere enn de som allerede gir sine månedlige bidrag. Du betaler inn 200 kr i måneden
og vil da bidra til at de to prosjektene i Bourj
og Shatilla virkelig kan bidra til å gi barn og
unge i leirene en bedre hverdag, tro på seg seg
selv og fremtiden i tillegg til at du vil lære mer
om hvordan situasjonen er for palestinerne i
Libanon.
Du kan lese mer om dette prosjektet på Palestinakomiteen sine hjemmesider.
Dersom du syns dette høres spennende ut kan
du ta kontakt med meg!
Kristin Ingebrigtsen
kingebrigtsen@hotmail.com Tlf: 92440297
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Israels politiske økonomi
mi
I 1966 skrev dr. Yusif Sayigh, lederen
av det palestinske forskningssenteret i
Beirut, boka The Israeli Economy.
Av Peder Martin Lysestøl

De palestinske forskerne ville vite mest mulig
om okkupantstaten. Hva slags økonomisk
system ble bygd i Palestina? Hvor mange migranter kom hvert år? Hvor kom de fra og hva
slags utdanningsbakgrunn hadde de? Hva
skjedde med den jorda som palestinerne hadde
levd av? Ble den omgjort til kollektive storbruk? Hvordan var forbindelsene til USA og
vestlig imperialisme? Dette var viktige spørsmål palestinerne måtte vite noe om. Snart
skulle de tilbake til Palestina og leve i en stat
på like fot med de jødiske immigrantene?
Vi vet at det ikke gikk slik dr. Sayigh og andre
palestinere enda trodde i 1966. De kom selv
aldri tilbake til Palestina og Israel av i dag har
lite til felles med den sioniststaten pionerene
drømte om og som forskerne studerte i 1966.
Dagens Israel er en høyteknologisk militærstat
der den sionistiske ideologien er tilpasset markedskreftenes brutale spill. I denne artikkelen
skal jeg prøve å vise hvordan disse veldige
økonomiske endringene kunne skje.

skape denne eneståend
nde staten for den jødiske
”rasen” (Herzl i ”Jødest
estaten”).
For å lykkes med stats
atsprosjektet måtte de sionistiske pionerene tekk
ekkes ulike interesser: de
jødiske med deres drø
røm om jødisk kultur og
jødiske økonomiske institusjoner,
in
stormaktsinteressen som snart ble
le klar over Midt Østens
enorme oljeressurser og de jødiske kapitalinteressene som var opptatt
att av markeder og fortjeneste. Planmessig effe
ffektivt og brutalt lykkes
sionistene i gjennomfø
føringen av sitt statsprosjekt. Det palestinske fo
folket ble fordrevet. Jorda
deres ble erobret og en europeisk ministat ble
bygd opp i Palestina.
Alt i 1911 startet Dett JJødiske Nasjonalfondet å
kjøpe opp jord fra pal
alestinske jordeiere. Men
palestinere ville ikke selge
se
jorda de var knyttet
til gjennom generasjon
oner. Så seint som i 1946
hadde sionistene bare greid
g
å kjøpe opp 7 % av
Palestinas jord. Med fordrivelsen
fo
av den palestinske befolkningen i 1947
19 – 1949 kunne okkupasjonsstaten overta sstore mengder fruktbar
jord. Det var ikke dee europeiske jødene som
hadde fått «ørkenen til å blomstre». Kornåkrer,
appelsinplantasjer og olivenlunder dekket
storparten av det lille,, fruktbare
f
landet da europeerne satte sine føtterr p
på palestinsk jord.

Theodor Herzels jødestat
Da Folkeforbundet i 1922 klassifiserte området
Palestina i gruppe A, ”snart modent for nasjonal sjølstendighet” var det en bekreftelse av at
landets økonomiske utvikling var på et relativt
høyt nivå, sett på bakgrunn av at det var en del
av den koloniserte verden. Innbyggertallet var
662 000. 89 500, 13.5 % var jøder. Folk med
jødisk religion eide 3 % av jorda.
Det var dette område europeiske sionister
planla å gjøre til ”jødestaten”. Planen om en
egen stat for jøder ble i 1896 utformet av Theodor Herzl i boka ”Jødestaten”. Jødestaten skulle
bli en moderne kapitalistisk industristat basert
på ”privat eiendom”. I boka “Jødestaten” skriver han detaljert om hvordan arbeidskraft,
kapital og kunnskap skal hentes fra Europa og
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Det første huset i det fø
første settlementet i Israel,
kubbutz Degania. Foto:
o: Wikimedia commons

Av de 370 nye jødiskee kibbutzene og plantasjene som ble etablert me
mellom 1946 og 1953 ble
350 bygd på landsby
byjord palestinere hadde
flyktet fra (Helou 196
969). Titusener av håndverksbedrifter, butikke
ker og småindustrier ble
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også forlatt da palestinerne flyktet. Dette ble nå
ekspropriert av okkupasjonsstaten.
Dyktig arbeidskraft, mange med lang utdanning
og erfaring fra forskning, handel og finansvirksomhet, kom i hundretusener fra det industrielt
utviklede Europa. Av jøder som flyktet fra
Nazi-Tyskland i 1935 og 1936 var 18 -19 %
kapitalister med store kunnskaper om økonomi
og omfattende forretningsnettverk (Lysestøl
2009, s.86). I løpet av den engelske koloniperioden ble det åpnet for storstilt immigrasjon til
Palestina. Den jødiske befolkningen ble nesten
8-doblet og var i 1946 608 000. Okkupasjonsstaten kunne også utnytte en reserve av billig
palestinsk arbeidskraft, de omlag 4 - 500 000
som ble igjen i Israel etter 1949.
Gjennom sitt omfattende nettverk i Europa og
USA greide Det jødiske Nasjonalfondet å mobilisere store mengder risikovillig kapital. I tillegg til penger fra jødiske kilder kom også store
beløp som lån og gaver fra USA og det kom
millioner av dollar fra Tyskland som erstatninger til ofre for den Tyske nazismen.

Dette var staten Israels ”startkapital”. Det var
denne jorda, kapitalen og denne høyt utdannede
arbeidskraften som gjorde det mulig å bygge en
stat av en helt spesiell type.
Den sionistiske kolonistaten
De sionistiske pionerene kunne ikke overlate
statsbyggingen til markedskreftene. Å bygge en
stat av en så spesiell type krevde jernhard
kontroll med økonomi og politikk. Kombinasjonen av sionistisk ideologi og statlig styrt
økonomi ble samlet i det sosialdemokratiske
partiet Mapai som sammen med sine støttespillere hadde full kontroll med politikken i den
første oppbyggingsfasen. Deres viktigste økonomiske redskap var Histadrut, Israels sterke,
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såkalte fagbevegelse. Ben Gurion, Israels første
statsminister, sa om Histadrut: «Histadrut er
ikke en fagbevegelse, ikke et politisk parti, ikke
et kooperativ…
Histadrut er en forening
av folk som bygger en
ny stat…» (Helou 1969,
s, 126). Histadrut var et
mektig
økonomisk
monopol som sto for om
lag 50 % av landets
Histadrut logo
jordbruk, boligbygging
og transport. Histadrut dreiv også strategisk
viktig industri og servicevirksomheter.
Det idealistiske elementet i pionerstaten sto
Kibbutzene for. Der det før lå palestinske
landsbyer omkranset av god, fruktbar jord, ble
det nå bygd Kibbutzer, ofte store jordbrukskollektiver med over 300 medlemmer. Alt i 1950
var det over 200 kibbutzer med om lag 70 000
innbyggere. Her levde de mest idealistiske
immigrantene i samfunn som kombinerte sionistene med idealistisk sosialisme. Men sosialismen var bare for jøder. Fattige palestinerne
kunne til nød utnyttes som billig arbeidskraft.
Å bygge en sionistisk stat på okkupert jord
krevde fra første øyeblikk at det ble avsatt store
ressurser til forsvaret. Israel ble organisert som
en militærstat, fra Kibbutzene til militærvesenet. Forsvarsbudsjettet ble en tyngende budsjettpost på fra 8-24 % av BNP, en av verdens
største i forhold til landets økonomi. Å prioritere store ressurser til forsvaret og samtidig
bygge en form for velferdsstat som kunne tilby
immigrantene en levestandard på europeisk
nivå var bare mulig for en stat med store utenlandske hjelpere. Israels økonomi var fra starten knyttet til det internasjonale sionistiske
nettverket. I tillegg økte støtten fra USA fra år
til år og landet mottok betydelige tyske erstatningsbeløp for naziforbrytelsene. På 50– og
60-tallet dekket landets eksport av frukt, matvarer og tekstiler bare 40-50 % av importen. Men
flere år var de utenlandske overføringene så
store at de mer enn dekket underskuddene.
I 1967 ble den sentralstyrte militærstaten satt på
prøve. Israel gikk seirende ut av ”Junikrigen”
etter å ha erobret resten av det palestinske
område. En befolkning på om lag 1 million ble
nå tvangsintegrert i den israelske økonomien.
Hver tredje palestiner krysset nå daglig grensen
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til Israel. Den billige palestinske arbeidskraften
ble et viktig bidrag til at Israelsk økonomi
blomstret.
Den nyliberale revolusjonen
Storparten av krigsmaterialet som ble brukt i
krigen i 1967 var importert fra utlandet. Israels
ulovlige okkupasjon provoserte mange av
Israels handelspartnere. Frankrige truet med å
stanse salget av våpen til Israel. Trusselen om
våpenboikott viste hvor sårbar en militærstat
uten egen våpenproduksjon var. Nå ble store
ressurser satt inn i teknologisk forskning, særlig
rettet mot oppbyggingen av en nasjonal våpenindustri. Underskuddene på statsbudsjettet økte.
Internasjonale gaver og overføringer var ikke
lenger tilstrekkelig til å hindre at statsgjelden
vokste. I 1980 var gjelden så stor at den tilsvarte 62 % av BNP (Richards/Waterbury 2008,
s.205)
Mot slutten av 70-tallet skjedde et økonomisk,
ideologisk skifte i USA som spredte seg til
resten av markedsøkonomiene. Den internasjonale konkurransen hadde økt og de store
transnasjonale selskapene krevde bedre konkurransebetingelser, dvs mindre skatt og større
friheter. En nyliberal revolusjon spredte seg til
alle markedsøkonomier, også Israel. Her hadde
den store økonomiske veksten fra de første 20
årene avtatt og veksttempoet nesten halvert.
Den private markedssektoren stilte krav om
mindre statlig styring, mindre reguleringer og
at Histadruts rolle skulle reduseres. Denne
høyreideologien utfordret statskapitalismen og
den utfordret sionismen. Framgangen for høyreorientert ideologi ga seg også utslag i valgene. I 1977 gikk sosialdemokratene for første
gang på et politisk nederlag.

Menachem Begin

Shimon Peres

Høyrepartiet Likud vant valget og den gamle
fanatikeren M. Begin ble statsminister. Omleggingen av økonomien mot en sterkt markeds-
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orientert, industriøkonomi, stadig mer preget av
forsvarsindustri og høyteknologi, ble tydeligere.

Azorim High-Tech park i Kiryat Arie industrial
area, Petah-Tikva

Drastiske tiltak ble nå tatt av regjeringene,
uansett politisk farge, i å markedstilpasse den
sionistiske pionerøkonomien. I 1984, med
Shimon Peres som statsminister, ble det gjennomført drastiske sparetiltak som reduserte
statsbudsjettet fra 12 mrd $ til 10 mrd.$. Dette
førte til store innsparinger på utdannings-,
helse- og boligbudsjettet. I 1986 ble det gjennomført omfattende privatiseringer av statlige
virksomheter. 90 % av statsbedriftene ble gjort
om til private bedrifter. I 1970 sto frukt, matvarer, tekstiler og diamanter for 63 % av eksporten. I 1990 var andelen av eksporten redusert til
41 %. I 2004 sto de ”gamle” varegruppene,
frukt, matvarer og tekstiler bare for 7 % av
eksporten. Nå var det våpen og komponenter til
dataindustrien som ble markedsført som Israels
merkevarer!
Israel – en ”high-tech” okkupasjonsstat
Satsingen på høy-teknologisk industri var blitt
en suksess. To faktorer styrket denne suksessen. For det første sammenbruddet av Sovjetunionen og migrasjonen av 1 mill sovjetere til
Israel. Dette sikret rikelig med reservearbeidskraft til industrien. En stor del av denne arbeidskraften var folk med høy utdanning, etterspurt arbeidskraft i den høyteknologiske industrien. Den andre faktoren var Oslo-avtalen i
1993 som ga løfter om fred i området (Hever
2010). Storselskaper som tidligere hadde nølt
med å investere i Israel, bygde nå forskningsavdelinger og startet avansert høyteknologiproduksjon i landet. ”High-tech” våpenindustri
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sysselsetter snart 20 % av Israels arbeidskraft.
50 % av alle vitenskaplige ansatte var direkte
eller indirekte knyttet til forsvarsindustrien.
Israel var blitt verdens 5. største våpeneksportør. Utenfor Telaviv ble verdens nest største
forskningspark bygd opp, ”Silicon Wadi”. Her
finner vi forskningsavdelinger til en serie av
verdens ledende ”high-tech”-selskaper som
Intel, Motorola, Microsoft, Veolia, Google,
IBM m.fl. En stadig større del av Israels eksport er eksport av såkalt ”high – tech”. I 1997
var 36 % av industrieksporten ”high-tech”.
Andelen var økt til 46 % i 2008.
Utbyttingen av Vestbredden og Gaza
Oslo-avtalen åpnet nye muligheter for kolonistaten. Ikke bare skapte den inntrykk av fredeligere tider. Den skapte også nye økonomiske
muligheter for okkupanten. Også før Osloavtalen var et faktum hadde Israel profitert på
okkupasjonen. Særlig viktig var rikelig tilgang
på billig palestinsk arbeidskraft.
En palestinsk befolkning på over 4 mill. var nå
helt avhengig av israelske varer i sine husholdninger. Dette har gjort De okkuperte Palestinske Områdene (DOPO)” til Israels nest viktigste
eksportmarked. Når UNRWA og den norskledete giverlandsgruppen betaler ut milliarder til
”DOPO” går 46 % av dette tilbake til Israel
som varekjøp. Det er ikke rart at Israels finansminister oppfordrer Norge og andre land

om å øke støtten til Palestinerne! Parisprotokollen, undertegnet i 1994 som en del av Osloavtalen, bestemmer hvordan de økonomiske
relasjonene mellom Israel og DOPO skal være.
Her sikrer Israel seg også retten til å organisere
skatteoppkrevingen og retten til å ta seg av
banktjenester mellom DOPO og utenverdenen.
Dette gir store inntekter og fordeler for den
Israelske økonomien.
Dette er selvsagt ikke ren netto for okkupanten.
Muren, koloniene, vegsystemene og militær- og
sikkerhetssystemene koster milliarder. For
perioden 1970-2008 anslår Shiver kostnadene
til 100 mrd. $. Men de årlige gavene fra USA
finanserer dette og mye mer. I perioden 1973 til
2008 anslår han overføringene fra USA til 200
milliardr dollar. Det er liten tvil om at okkupasjonen lønner seg så lenge de har den amerikanske velgjøreren i ryggen!
En elitistisk ”Crony capitalisme”
En artikkel i Business Week i 2008 forteller om
en Israelsk maktelite som slett ikke lenger
styres av sionistiske drømmer (13/5). Omlag
kontrollerer 20 familier alene 50 % av den
Israelske aksjekapitalen. I løpet av 30 år med
nyliberal revolusjon og aggressiv høyrepolitikk
har Israel fjernet de siste restene av en ”sosial”
sionisme. For denne ekstreme markedstilpasningen ble Israel i 2010 premiert med medlemskap i OECD, de rikeste markedsøkonomienes

Palestinske
arbeidere i kø
for å krysse
grensen
tilbake hjem
etter en dags
arbeid ved
Ni'ilin påVestbredden.
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fellesskap. OECDs rapport om Israel viser at
Israel er det landet i OECD med størst forskjell
mellom fattig og rik!(OECD 2011). Bare Tyrkia av OECDs medlemsland har så stor fattigdom. Mens tallet på fattige i 1996 var på 15 %
var andelen i 2009 21 %. Fordelingen av fattigdommen visere tydelig bilde av rasiststaten.
Slik er fordelingen:
Ultra-ortodokse
Arabere
Andre

61 % fattige
58 % fattige
10 % fattige

Det er liten tvil om at de palestinske araberne
må bære hovedtyngden av den økonomiske
krisa i Israel. OECD sin statistikk viser at Israel
de siste årene er sterkt rammet av den økonomiske krisen. Den økonomiske veksten har
stanset opp og statsgjelden er stor. Selv om
USA har fortsatt med sin storstilte ”u-hjelp”
øker statsgjelden.
Er Israel en ”koloss på leirføtter”?
Målt med vestlig økonomisk målestokk har
Israel vært en suksess. Fra en relativ fattig
setlerkolonistat er det bygd opp en av verdens
sterkeste markedsøkonomier. FN rangerer
Israel som nr. 17 i rekken av ”høyt utviklede
økonomier” med et nasjonalprodukt på linje
med landene i Sør-Europa. Men samtidig med
den voksende markedsøkonomien er det stadig
flere tegn på at dette er en økonomisk koloss på
leirføtter. Årsaken til dette er at Israel lever
med en rekke store indre spenninger:
For det første spenning knyttet til okkupasjonen. Selv om det siden 1993 har vært tilstrekkelig stabilt til at økonomien kunne vokse er
usikkerheten om framtida stadig tydeligere. For
næringslivet som investerer langsiktig kan dette
bety investeringsstopp. Hvor mye utrygghet
tåler gigantselskapene før de flytter til India
eller Sør Afrika?
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For det andre befolkningsproblemet. Den arabiske befolkningen vokser over 40 % raskere
enn den jødiske. I hele okkupert Palestina er det
i dag flere ikke-jøder enn jøder. Israel har vært
avhengig av at jøder migrerer til landet. I 2011
var nettoinnvandringen til Israel bare på
17 000. Til sammenligning var nettoinnvandringen til Norge 47 000. Det meldes at mange
jøder sikrer seg statsborgerskap i et annet land,
for sikkerhets skyld.
Den tredje utfordringen ligger i de store indre
sosiale spenningene. Den palestinske befolkningen vokser og har blitt mer politisk bevisst.
Livet under apartheidlignende forhold skaper
motstand. Økende motstand kommer også fra
den store delen av den jødiske befolkningen
som opplever sosial utrygghet og fattigdom og
som protesterer mot den ekstreme ulikheten i
landet.
Den fjerde utfordringen er knyttet til avhengigheten av utlandet. Fortsatt kommer den årlige
”u-hjelpen” fra USA i milliardklassen. Men
USAs rolle som supermakt er svekket. Landet
har enorme underskudd på statsbudsjettet og
støtten til Israel er ikke lenger en selvfølge.
Israels 65 år lange økonomiske historie har
vært historien om et samfunn i store forandringer. Hvor beveger denne økonomien seg i
dag? Om det er en økonomi på leirføtter vi ser,
hva slags framtid har den?
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Kongens fortjenestemedalje til
FN. Ikke fa’an!
En telefon i aller siste øyeblikk stoppet
tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i sølv til Trond Ali Lindstad.

og sikker vinner i
Europarådet og Den
europeiske menneskerettsdomstol.

Av Per Kveseth, historiker og forfatter

Nå vel, men Lindstads uttalelser er jo omtrent
det samme som FN sammen med svært mange
land rundt om i verden mener om Israels politikk i Midtøsten.

Han skulle få den for sitt integreringsarbeid
gjennom mange år for innvandrere i Oslo. Men
så er det også slik at den gode konvertitten
Lindstad med sin hang til muslimsk levesett,
også har kritisert Israel for deres politikk i
Palestina. Akkurat det bør en aspirant til kongelige utmerkelser aldri gjøre.
Hva er det så ”antisemitten” Lindstad har uttalt? Jo, at noen jøder – ikke alle, men noen
jøder er å kritisere sterkt for den politikken som
blir utøvd mot palestinerne. Og at dette synet
på noen jøder – ikke alle, men noen jøder,
faktisk deles av atter noen jøder – ikke alle
jøder, men altså – noen jøder. Og sannelig min
hatt! Det gikk ikke mange minuttene før de sto
der alle sammen, Israels sterke nettverk av
internasjonale venner, med bekymrede blikk og
surmulende munnviker – Oslos ordfører, Siv
Jensen og forstanderen i Det Mosaiske Trossamfunnet i Norge, sammen med et stort korps
fra USA og andre land. For en bredde og etterretningseffektivitet!
Ikke verdens heldigste uttalelse, men jeg har
hørt verre. Og det kan da ikke være antisemittisme å kritisere staten Israel? Det kan da ikke
være holocaust å kritisere noen jøder – ikke alle
jøder, men noen jøder – et lands statsminister,
f.eks, eller landets regjering for den politikken
de til enhver tid utøver? I så fall ville vår egen
regjering og Stoltenberg hatt en overmoden sak
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Kongens fortjenestemedalje til FN? Å nei, du!
Ikke etter et 40-talls antisemittiske resolusjoner
mot Israel. Kongens honnør til Holocaust-FN,
liksom! Pøh!

Det er jo et ganske sært eksempel, men altså:
På grunn av innholdet i mange titalls FNresolusjoner siden 1968 som Israel har brutt, og
som inneholder fordømmelser og kritikk av den
Israelske regjeringens politikk og forbrytelser
mot Palestina, overfallet på Gaza, anneksjonen
av Øst-Jerusalem og de israelske bosettingene i
de okkuperte områdene, vil det altså være helt
utelukket at FN skulle kunne tildeles Norges
konges fortjenestemedalje. F.eks. for opprettelsen av staten Israel i 1948.
Stært!
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Om Palestinakomiteen
Jeg leser jevnlig Palestinasolidaritet,
og får inntrykk av at organisasjonen er
svært god på ”indremedisin”, informasjon til medlemmer og likesinnede i
andre land.
Av Petter Melbye

eksempel Aftenposten i
form av en iøynefallende ”annonse/opprop”,
så stor som man synes
man har råd til, der
politikere og media
sterkt oppfordres/minnes om

Et innlegg i bladet vårt blir lest av 4000, opplyses det, og det er vel omtrent tallet på de som
allerede leser bladet? På årsmøter og konferanser er det svært mange store, gode mål, men
kanskje litt lite av forpliktende, tidsbestemte
tiltak utad. Kontingenten er satt kraftig opp
bl.a. med begrunnelse av at økt medlemsmasse
(og derved mer midler?) krever mer informasjon til medlemmene. Ikke helt god begrunnelse (for hva blir da konsekvensen av ytterligere
medlemsøkning?), men vel, vel.

at man slutter med useriøst og konsekvent
å fremstille Israels systematiske strukturelle vold, annekteringer, apartheid og ukentlige sivile drap, og palestinernes ”nålestikk” som likeverdige fenomener: 95 %
(må dokumenteres) av sivile tap er palestinere

Nå er det ting som skjer rundt Gaza som overskygger ovennevnte relative småting.

!

Vår frustrasjon går vel ikke så mye på at menigmann har feil fokus (selv om det selvfølgelig i stor grad er et faktum), men holdningene
hos media og våre politikere.
Det er jo i stor grad disse som former opinionen, og Palkom bør vel være svært aktive i alle
fall på den fronten?
Kunne det rykkes inn en oppfordring i for

at kravene om ”frie forhandlinger” mellom
verdensmakten Israel og palestinerne er
absurd, fordi:
& '
"

(
#

at politikere og media slutter å omtale/beskrive den legale retten til motstand
mot annekteringer og strukturell vold som
terror, når man samtidig godtar at et annekterende Israel pumpes full av våpen,
også av norske produsenter
Et litt annerledes tiltak, men
kanskje noe som legges mer
merke til enn et avisinnlegg,
mens det står på som verst
rundt Gaza.
Jeg klarer ikke å sende inn
bilde etc., så dette kommer
ikke inn i bladet, men det er
ikke poenget.
NB! Dette innlegget ble
skrevet da siste Gazakonflikt startet

Fra Gazabombingene
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Gazas Ark –
neste prosjekt for Ship to Gaza
Ship to Gaza Norway og den internasjonale Freedom Flotilla Coalition
(FFC) lar seg selvsagt ikke stoppe av
at pirater fra den israelske marine 21.
oktober angrep og kapret seilskuta
Estelle i internasjonalt farvann utenfor
Egypt. Estelle ligger nå i den israelske
havnebyen Ashdod, og det arbeides på
ulike måter og ulike nivåer for å få den
ut igjen.
Av Torstein Dahle
Leder Ship to Gaza Norway
Allerede for et år siden ble det neste prosjektet,
Gazas Ark, lansert på et FFC-møte, med den
canadiske organisasjonen som drivende kraft.
Senere har folk fra Canada, USA og Australia
arbeidet sammen med folk i Gaza for å virkeliggjøre prosjektet. På det møtet som FFC nå
hadde i Roma 19.-20. januar, ble det besluttet å
satse for fullt på Gazas Ark.

Prosjektet går ut på å bygge om en av Gazas
største fiskebåter til lastebåt. Den skal så gå ut
fra Gaza med varer fra en rekke forskjellige
produsenter i Gaza, for å utfordre Israels blokade innenfra. Et av formålene er å synliggjøre
for hele verden at Israels blokade av Gaza er
mer enn en vanlig blokade: Det dreier seg om
en kollektiv avstraffelse som hindrer mye av
importen, omtrent all eksport, og som gjennom
ødeleggelse av infrastruktur som strømforsyning, vann og kloakk gjør det umulig for folk i
Gaza å leve et vanlig liv der de brødfør seg selv
gjennom eget arbeid.
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Flere av FFCs deltakere har hatt mye kontakt
med fiskere i Gaza. Bl.a. har den italienske
organisasjonen hatt folk om bord på fiskebåtene for å dokumentere at Israels marine angriper
fiskerne helt inn til 2,5 nautiske mil (4,5 kilometer) fra land. Slik direktekontakt spiller en
stadig større rolle i FFCs arbeid, og vi vil legge
desto mer vekt på at folk i Gaza selv deltar
aktivt i prosjektene.
Foruten at Gazas Ark skal prøve å bryte blokaden innenfra og synliggjøre blokadens karakter,
skal ombyggingen av båten til lasteskip også
bidra til at viktig skipsbyggerkompetanse kan
formidles fra eldre folk i Gaza til unge mennesker i Gaza. Det er kunnskap som er blitt liggende brakk under Israels jerngrep, og som det
er viktig å bevare og videreutvikle med tanke
på en bedre framtid. De deltakerne fra Australia, Canada og USA som driver prosjektet fram,
har også selv omfattende maritim ekspertise
bl.a. på skipsbygging, slik at den faglige delen
av prosjektet er vel ivaretatt.
På møtet i Roma ble det drøftet hva de ulike
organisasjonene kan bidra med. Den canadiske
organisasjonen har allerede satt i gang med salg
av støtteaksjer i prosjektet. Det er også en
aktuell form for støttearbeid her i Norge. Vi har
også begynt å ta kontakt med aktuelle kjøpere
av produkter fra Gaza. Lasten må være forhåndssolgt og betalt, slik at produsentene i
Gaza ikke skal lide tap. Dels må kjøperne i
ulike europeiske land være klar over at det er
en stor risiko for at Israel kaprer båten og konfiskerer lasten. Det å få mange andre til å garantere for mindre beløp som til sammen kan
bli en bra sum, vil også kunne bli en del av
støttearbeidet.
Det arbeides også med at deler av lasten kan
selges til innkjøpsgrupper bestående av mange
små givere, slik at svært mange mennesker
rundt om i verden kan bli deleiere i lasten. En
hovedsak er selvsagt å involvere tusener og
gjerne hundretusener av mennesker i prosjektet
før båten skal gå ut fra Gaza, slik at en hel
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verdens øyne skal være rettet mot båten og hva
som skjer med den.

september/oktober i år. Det er krevende å klare
det, men det vurderes som et realistisk mål.

Å bruke prosjektet til politisk press mot Israel
er selvsagt viktig. For oss i Norge kan det for
eksempel bli aktuelt å henvende oss til regjeringen, og ta utgangspunkt i at deler av lasten
eies av norske kjøpere. Et krav vil da være at
Israel ikke må hindre at last som er kjøpt og
betalt skal komme velberget ut fra Gaza og til
Norge.

Det betyr også at vi har et drøyt halvår på oss
for å bygge opp det internasjonale engasjementet og det nødvendige nivået på støttearbeidet.
Ship to Gaza Norway trenger hjelp fra alle
Palestinakomiteens medlemmer. Sammen skal
vi sørge for at skjebnen til 1,7 millioner mennesker som er innesperret i verdens største
friluftsfengsel, ikke skal bli glemt. Det skjer
mye vondt også andre steder, men andres lidelse gir ikke grunn til å la Gazas befolkning i
stikken.

Planen er at ombyggingen skal være ferdig og
at lastebåten skal være klar til avreise omkring
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Palestinerne i Syria
Den al-Qaida-inspirerte alNusrafronten og andre væpnede grupper har inntatt Yarmouk, den største
palestinske flyktningeleiren i Syria.
Men enn 100.000 er på flukt.
Av Patrik Paulov
Palestinerne har blitt utsatt av enda en tragedie.
Fra midten av desember har Yarmouk i den
sørlige utkanten av Damaskus blitt forvandlet
til en krigssone. De fleste innbyggerne – som
omfatter både palestinere og syrere – har blitt
tvunget til å forlate sine hjem.
I media ble det først framstilt som det var den
syriske hæren som gikk til angrep og startet å
bombe palestinerne fra lufta. Det stemmer ikke.
Det var den såkalte væpnede opposisjonen som
tok krigen til Yarmouk.
- Helt fra begynnelsen forsøkte terroristene å
tvinge palestinere og syrere i Yarmouk til å ta
parti mot Syrias regjering, men både palestinerne og syrerne nektet, sier en representant for
Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP) til
Proletären.
De fleste av innbyggerne fra Yarmouk har
flyktet til slektninger i andre deler av Syria.
Andre bor i skoler og liknende lokaler som
tilbys fra de syriske myndighetene og FNorganet UNRWA. Nesten 5000 mennesker har
flyktet til Libanon.

Palestinerne i Syria
Det finnes 496.000 palestinske flyktninger i
Syria i følge UNRWA. Av disse lever nærmer 200.000 i Yarmouk i utkanten av Damaskus.
Yarmouk har imidlertid med årene blitt
forvandlet til en vanlig bydel der også
mange syrere lever. Levevilkårene der
beskrives som bedre enn i de øvrige palestinske leirene.
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- For de palestinerne som fortsatt er i Yarmouk
er situasjonen meget vanskelig. Det er mangel
på mat og elektrisitet og det pågår kamper der.
PFLPs kontor har blitt angrepet, men til nå er
det kun materielle ødeleggelser. Vi har folk på
stedet for å vokte lokalene.
Så snart de væpnede gruppene hadde inntatt
Yarmouk krevde palestinernes politiske representanter at opprørerne skulle forlate leiren.
Noen grupper gjorde det, andre nektet. Blant de
som nektet og fortsatt står i leire er alNusrafronten, beryktet for sine blodige bombeattentat mot syriske sivile. Al-Nushra omtales
nå gjerne som al-Qaidas organisasjon i Syria.
- Arbeidet med å få de væpnede gruppene til å
forlate leiren fortsetter. Palestinerne har samlet
henvendt seg til de landene som støtter gruppene, Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia – for å få de
til å gripe inn slik at gruppene forlater leiren,
sier PFLP-representanten.
- De palestinske organisasjonene er enige om
ikke å blande seg i den syriske konflikten.
Sjøl om noen av de palestinske organisasjonene
i Syria har egne bevæpnede avdelinger, så har
disse ingen sjanse mot de tungt utrustede
opprørsgruppene.
Yarmouk er nå omringet av den syriske hæren,
som ikke vil la de bevæpnede gruppene bruke
leiren som base for angrep i det sørlige Damaskus.
Det er ikke bare PFLP som advarer mot herjingene til opprørsgruppene. Folkekomiteen i
leiren forteller om hvordan væpnede menn
trakasserer innbyggerne, plyndrer og brenner
ned deres hjem.
Bassem Abu Sharif, tidligere rådgiver for
Yassir Arafat, ber FN erklære Yarmouk som
katastrofeområde og foreslår internasjonale
styrker for å beskytte sivile. Innbyggerne i
leiren forteller at de brukes som menneskelige
skjold når de væpnede gruppene angriper den
syriske hæren.
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Bassem Abu Sharif påpeker også at opprørerne
består av soldater fra ulike arabiske land, samt
fra Europa. Men det er også sant at det finnes
palestinere som har sluttet seg til opprørerne.
I skrivende stund fortsetter forsøkene på å
forhandle fram en løsning for å avslutte kampene i Yarmouk og gjøre det mulig for de
fordrevne palestinerne å vende tilbake.
De tre krav som den palestinske frigjøringsorganisajonen (PLO) – hvor PFLP inngår – har

reist, er at alle væpnede grupper må forlate
Yarmouk, at mat og drivstoff blir tillatt sluppet
inn i leiren og at den palestinske nøytraliteten i
den syriske konflikten skal respekteres av alle
sider.
Patrik.paulov@proletaren.se
Artikkelen er sakset fra Proletären
fra 9. januar 2013.
Oversettelse: Rolv Rynning Hanssen

Skift til AvtaleGiro!
Mange av våre medlemmer har glemt å betale kontingenten for 2013. Omkring 20.
januar gjelder det mer enn tusen stykker.
Derfor ber vi deg skifte til AvtaleGiro da får du meldinga direkte i din nettbank. Og
det er ikke så lett å glemme, men du kan fremdeles endre betalingsdato og sum.
Dere som får papirgiro med bladet kan fylle ut skjemaet på baksida av giroen og sende
det til oss. Eller – om du allerede har betalt og ønsker å bruke AvtaleGiro framover –
fyll ut skjemaet på nest siste side i bladet her.
Også dere som gir bidrag til fadderordningen og innsamlingen Palestinasolidaritet kan
bruke dette skjemaet for å forenkle både dine og våre prosedyrer.
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Tidslinjer - novemberkrigen mot
folket på Gazastripen.
Tidslinjer er viktige for å forstå mekanismene i
en konflikt. Her kommer et sammendrag fra
perioden 29. oktober til 21. november.
Den 29. oktober var det en oppblussing, da
Israel drepte ei palestinsk kvinne.
Dette ble gjengjeldt fra Gaza men noen raketter.
Israel svarte med å bombe flere mål i Gaza
(ingen drepte).
Etter få timer svarte palestinere med 26 raketter
fra Gaza.

å ikke svare på sporadiske raketter som ikke
fører til skader.
12. november: 2 raketter fra Gaza. Diverse
israelske raid og flyangrep.
13. november rapporterte Reuters at våpenhvileforhandlingene via Egypt fortsatte, og at
Ismael Haniyeh (statsminister, Gaza) lovet at
de palestinske gruppene skulle holde ro, så sant
også Israel gjorde det.
14. november likviderte Israel Ahmad alJaabari, lederen av Hamas' militære fløy. Reuters skreiv at det israelske angrepet endte en 24timers våpenstillstand.

Deretter var det stille.
4. november drepte Israel en palestiner som
beveget seg nær buffersonen Israel har erklært
på Gaza-siden av gjerdet.
Dagen etter var det stille, en rakett fra Gaza.
8. november var det et israelsk raid inn i Gaza,
der en 13-åring som spilte fotball ble drept.
Dagen etter kom det 2 raketter fra Gaza.
10. november angrep palestinere en israelsk
militærjeep på grensa mot Israel. 3 israelske
soldater ble skadd.
Deretter angrep Israel i 72 timer mange mål i
Gaza, også sivile områder: 7 personer drept (5
sivile, 3 barn), 52 skadde. Av disse ble 4 drept
og 38 ble skadd i ett angrep mot en fotballbane.

Likvideringen av Ahmed Jabri ble publisert på
denne måten på sosiale media av det israelske
militæret

Gaza svarer med 28 raketter.

Så følger åtte døgn med massive angrep fra
okkupantstaten Israel. 162 palestinere mister
livet, og fem israelere.

11. november var det ingen raketter fra Gaza.
Det israelske nettstedet Ynet rapporterte om
våpenhvilesamtaler, der både Hamas o g Islamsk Jihad lovet å stanse rakettene dersom
Israel ikke angrep fra lufta. Israel skal ha lovet

Det så ut som om palestinerne i utgangspunktet
var tilbakeholdne i sine svar på israelske angrep, men Israel var åpenbart ikke interessert i
å roe situasjonen. De ville vise sin militære
kraft.
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Fagleg studietur til dei industrielle sonene på
Vestbreidda 14. – 23.3.
Som ei oppfølging frå Solidaritetskonferansen
for fagorganiserte i fjor, inviterte Fagleg Utval
til ein fagleg spesialtur med hovudvekt på
arbeid i dei industrielle sonene på Vestbreidda.
Den 14. mars drar 16 deltakarar mellom anna
frå HK Ungdom, Norsk Jernbaneforbund,

Fellesforbundet, El & IT Forbundet, til Palestina. Dei skal blant annet besøke Tulkarm,
Geshori industrielle sone, Taydeh checkpoint,
overgangen til Israel, og møte aktivistar og
leiarar i den nye fagforeninga New Unions, og
PGFTU (norsk LO)

Fagleg studietur til Palestina for lærarar 23.3.-1.4.
Den 23. mars – 1. april arrangerer Fagleg Utval
studietur for lærarar, og 13 deltakarar har meldt
seg på. I tillegg til at dei vil få sjå Muren, israelske koloniar, og vere vitne til den systematis-

ke fordrivinga av palestinarane frå Jerusalem,
er det lagt opp til eit lærarfagleg program med
besøk i barnehagar, skoler, universitet og lærarorganisasjonar

Ønskjer du å delta på studietur?
Vi arrangerer studieturar både for enkeltpersonar og grupper i samarbeid med reisebyrået Al
Quds. Programmet blir lagt opp med våre
samarbeidspartnarar i Palestina og etter initiativ
.

frå deltakarane avhengig av kven som reiser og
kva for interesser dei har. Les meir på
www.palestinakomiteen.no eller kontakt oss
direkte

Film: When the boys return

Den 9. februar blir det Norgespremiere på filmen 'Mellom murene' When the boys return på
engelsk. Den er regissert av Tone Andersen som har bodd flere år på Vestbredden. Den hadde
premiere i Amsterdam under verdens største dokumentarfilmfestival i november 2012 med guttene fra filmen og blant annet den palestinske ambassadøren fra Haag.
Om filmen:
Etter måneder og år som politiske fanger kommer tenåringene Mohammed Jamil 16, Hamze 17,
og Mahran 20 hjem til Vestbredden. Når jubelen fra hjemkomstfesten har stilnet, står de igjen i et
miljø preget av soldater, militære raid og ukentlige demonstrasjoner. I tillegg har de utfordringer i
sine egne familier, med venner og skolen. I en ukentlig terapigruppe begynner de å innse hva de
har å jobbe med av traumer og motstand og tar sine første steg mot å bygge sin fremtid.
Hvert år blir i gjennomsnitt 700 palestinske barn og unge arrestert av den israelske hæren. ’Mellom murene’ forteller historien om disse ungdommene, deres styrke og mot i en oppvekst under
okkupasjon.
Nå kommer filmen til Norge og Human
rights Human wrong festivalen. Filmen vises
i samarbeid med festivalen og
Oslo kino 9. februar på Ringen kino.
På nettsiden:
www.whentheboysreturn.com
kan du se traileren til filmen og mer info.
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Bokomtale. Ilan Pappe:

Den etniske rensningen av Palestina
Ilan Pappe er kjent som en av de nye
historikerne i Israel, er ærlig og modig
til å berette om sionismens aktiviteter,
og talsperson for palestinernes rettigheter.
Av Erland Raastad
Han er født 1954 og en israelsk historiker,
professor ved Institutt for statsvitenskap ved
Universitetet i Exeter i Storbritannia (tidligere
var han ansatt ved Haifa-universitetet 1984 2007). Han har BA fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem og Ph.D. fra Oxforduniversitetet i England.
I sin bok, «The Ethnic Cleansing of Palestine» i
2006, oversatt til svensk i 2007 («Den etniska
rensningen av Palestina»), tar han oss med om
bakgrunnen til Palestinakonflikten. Han påviser
at David Ben Gurion og hans øvrige jødiske
kollegaer allerede i 1930-årene besluttet at
araberne i Palestina «må vekk, men vi trenger
et passende øyeblikk for å få det til, som en
krig». Slik Ben Gurion skrev i et brev til sin
sønn i 1937.

Boken gir oss et innblikk i hendelsene i dette
tidsrommet. Sionistene begynte tidlig å planlegge og å organisere den etniske rensningen.
Allerede i 1920 ble militærorganisasjonen
Hagana dannet – først med hovedoppgave å
trakassere palestinerne som bodde i nærheten
av jødiske bosetninger, men utviklet seg raskt
til å bli den militære del av det Jødiske byrå,
det sionistiske regjeringsorgan i Palestina. De
sionistiske lederne fulgte ideen om at en levedyktig jødisk stat i Palestina bare kunne opprettholdes ved å fjerne størsteparten av den
arabiske befolkningen. Den etniske rensingen
begynte allerede i 1930-årene, der væpnet
sionistisk milits foretok, helst nattlige, overfall
på palestinske byer, med nedskyting og drap,
noe som skapte redsel. Den første organiserte
planen for dette ble imidlertid fattet i 1937.

Med sin bakgrunn som historiker har han hatt
tilgang til jødiske og israelske arkiver, og gjennom disse dokumenterer han den sanne historien om Palestinakonflikten. Det fremkommer da
klart at det er sionistene som er den aggressive
parten som startet krigen og den etniske rensningen av Palestina, mens palestinerne, underlegne i antall og med gamle våpen, var sjanseløse i å forsvare sine byer.
I boken tar Pappe oss med fra de første organiserte ideer om Palestina som en ren jødisk stat
(basert på etnisk rensing), ved dannelsen av
sionismen i 1880-årene under ledelse av Theodor Hertzl, frem til 1949 til de første fredsforsøk i Lausanne i Sveits våren 1949. Denne ble
torpedert av Israels statsminister David Ben
Gurion og kong Abdulla av Jordan som var
enige om å dele det som gjensto av Palestina
mellom seg.
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Systematisk etnisk rensing var altså planlagt i
god tid før FN i november 1947 vedtok å anbe-
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fale deling av landet, og var i full gang lenge
før staten Israel ble formelt opprettet i mai
1948. Planverket startet i som nevnt i 1930
årene og etter flere revisjoner underveis, til slutt
endte opp med den endelige og detaljerte Plan
D (Plan Dalet) som ble vedtatt i «Det røde
huset» i Tel Aviv 10. mars 1948. Dette var en
mer omfattende og detaljert plan for gjennomføringen, der blant annet Haganas 12 brigader
hver ble tildelt seg eksakt angitte byer og tettsteder som skulle utslettes til angitte tider.
I boken beskrives gjennomføringen av den
etniske rensingen, som ble utført på en bestialsk måte.
Byenes beboere ble
jaget ut av husene
sine og måtte flykte
som de sto og gikk,
de som nektet eller
gjorde motstand ble
skutt, husene ranet
for verdisaker, husene ble sprengt med
TNT og jevnet med
marken, slik at beboerne ikke skulle
Erland Raastad
ha noe å vende
anmelder boka
tilbake til. Miner ble
også lagt ut. I enkelte byer ble alle menn mellom 17 og 50 år samlet og henrettet. Flyktningstrømmene ble flere steder stanset og mat og
..

verdisaker tatt fra kvinnene. Tomtene etter
byene ble tilplantet med furu og pinjer, og
strøket fra kartet. I propagandaen hevdet Israel
at de hadde omdannet ørken til grønne marker
og skog. Nær 800.000 palestinere ble jaget bort
og endte som flyktninger. Hjelpen som palestinerne kunne forvente fra nabostatene, var vel
svært varierende. Verdt å merke seg er at kong
Abdulla av Jordan hadde inngått en hemmelig
avtale med de sionistiske lederne om at Jordan
skulle få overta Vestbredden og Øst-Jerusalem
hvis han ikke blandet seg inn i krigen.
Den etniske rensingen av Palestina har hele
tiden fortsatt og pågår også i dag, men med
andre metoder. Han påviser klart at israelernes
påstand om at de er i offerrollen og må forsvare
seg med gjengjeldelse, er ren løgnpropaganda.
Om dette og mye mer kan leses i boken. Pappe
har dokumentert alle sine opplysninger med
henvisninger til skriftlige kilder. Disse finnes
bakerst i boken. Boken kan kjøpes på nettet:
kontakt@karnevalforlag.se og koster SEK
169,- pluss porto.
Pappe er også kjent for boken A History of
Modern Palestine: One Land, Two People. Han
har også skrevet bøkene The Making of the
Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 og The Israel/Palestine Question.

Fotballhefte «Rødt kort til Israel»

«Å være nøytral i møte med urettferdighet, er å velge undertrykkerens side.» Erkebiskop
Desmond Tutu
Med Ebba Wergeland som redaktør, har Palestinakomiteen gitt ut fotballheftet «Rødt kort til
Israel». Bakgrunnen for heftet er at UEFA har tildelt Israel EM-turneringa for lag under 21 år i
2013. Med utgangspunkt i historia til den palestinske fotballspelaren Mahmoud Sarsak, blir det
dokumentert korleis staten Israel mishandlar palestinsk ungdom og palestinske idrettsfolk som
lever under Israels okkupasjon. Heftet har tatt inn dei nyaste protestane frå fotballverda, og
kommentarar frå UEFAs president Platini, FIFAs Sepp Blatter m fl. Problematikken ved at
Israel har status som «europeisk land» i internasjonal
fotball, blir også omtala. Heftet er omarbeida etter ein
original laga av CAPJO (Coordination des Appels
pour une Paix Juste au Proche-Orient) EuroPalestine
(www.europalestine.com). Heftet kan lastast ned
frå www.palestinakomiteen.no eller tingast frå
Palestinakomiteens sekretariat. Les også artikkel av
Jan Briseid om palesinsk fotball på side 6 og av
Gerd von der Lippe på side 10.
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Skal du reise til Midtøsten?

Da er Al Quds det rette sted
å kontakte!
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Kort sagt skal du ut og reise kontakt Al Quds.
Besøksadresse: Grønland 12
www.alquds.no - post@alquds.no - telefon 22 11 00 26
Palestinasolidaritet 1-2013
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Al Quds har fått inn mange nye varer
Besøk oss på nettsida: www.alquds.no
eller butikkene på Youngstorget og på Grønland.
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Åpent Grønland: Mandag – fredag 09.30 til 17.00
Youngstorget: Mandag, torsdag, fredag 12-18.00,
lørdag 12-16.00
Telefon: 22 11 00 26 E-post: post@alquds.no
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An Nabi Salih
liten landsby, stor motstand
Nabi Saleh ligger 20 kilometer og 40
minutters kjøring fra Ramallah, og
hadde det ikke vært for at lokalbefolkningen de siste 3 år har holdt demonstrasjoner hver fredag, er det neppe
mange som hadde kjent til landsbyen
med sine drøyt 500 innbyggere.
Av Hilde Marie Reksjø
Nabi Saleh ligger tett inntil den israelske kolonien Halamish som ble etablert i 1977.
Også den gangen var demonstrasjoner vanlig i
Nabi Saleh. Innbyggerne i Nabi Saleh og den
nærliggende landsbyen Deir Nidham som også
ble frastjålet jord under etableringen av Halamish, gikk til Israels høyesterett for å stanse
utbyggingen, men det hindret ikke at Halamish
ble et faktum.
I årene etterpå har innbyggerne mistet mer land
til kolonistene, og sommeren 2009 tok kolonistene kontroll over vannkilden Ein al Qaws.
Kilden lå på land tilhørende familien Tamimi,
og både de og de andre innbyggerne i Nabi

Saleh ble nektet adgang. Gjengen i Halamish
ville bruke al Qaws til utflukter, og begynte
byggearbeider for å utvide til et basseng.
I desember 2009 startet de ukentlige demonstrasjonene. Mens demonstrasjonene i Bi`ìlin og
Ni`ìlin dreier seg om apartheid muren, fokuserer demonstrasjonen i Nabi Saleh på å få tilgang til sine vannkilder igjen, og selvfølgelig
mot den pågående okkupasjonen av Palestina.
Til å begynne med var det kun innbyggerne
som deltok, men snart kom israelske, palestinske og internasjonale aktivister til landsbyen
hver fredag. Noen aktivister ble boende i kortere eller lengre perioder, og har vært med på å
dokumentere gjentatte overgrep fra den israelske hær.
Under demonstrasjonen, hvis sentrum som
regel er utenfor den lokale bensinstasjonen, blir
demonstrantene møtt med tåregass, gummikuler, levende ammunisjon og det etter hvert så
alltid tilstedeværende kjemiske illeluktende
kloakkvannet. Som regel deltar ca 100 personer
i alle aldre fra landsbyen, i tillegg kommer 2040 aktivister utenfra. Prosesjonen går mot al
Qaws, men lenge før man når dit, starter de
israelske soldatene å skyte tåregass. Dette blir

Nabi Saleh:
Ungdommer
flykter fra “the
skunk”, den
israelske
vannkanonen som
sprøyter
illeluktende,
kjemisk vann
under den
ukentlige
demonstrasjonen.
Foto: Anne Paq/
Activestills.org
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som regel etterfulgt av at bilen som spyler
demonstrantene med kloakkvann kommer
kjørende. Oftest har demonstrantene lagd en
veisperring av steinblokker, slik at bilen ikke
når helt fram til demonstrantene, men vannkanonen på bilen klarer likevel å spyle sitt illeluktende vann 30-40 meter framover, og demonstrantene sprer seg over større områder.
Dette vet de israelske soldatene, slik at de har
allerede spredt seg utover området, klar til å
hilse enhver velkommen med nye mengder
tåregass. Dermed deles ofte demonstrasjonen
opp flere forskjellige områder hvor det utvikler
seg til sammenstøt. De israelske soldatene har
også tatt kontroll over private boliger for å
bruke taket for å få oversikt, og bruker det som
base for å skyte.

Rushdi Tamimi blir drept under en demonstrasjon mot det pågående israelske angrepet mot
Gazastripen.
Dette er de mest alvorlige utfallene av israelske
soldaters aggresjon, men under hver demonstrasjon blir flere personer påført skader av varierende grad. I tillegg foretar de israelske soldatene nattlige raid hvor de bl.a. fotograferer
barna slik at de lettere kan identifiseres i fremtidige demonstrasjoner. Totalt har ca 15 % av
innbyggerne blitt arrestert, enkelte av disse er
fortsatt i fengsel for å ha oppfordret til illegale
demonstrasjoner, ca halvparten av de som har
blitt arrestert er barn under 18 år.

Selv om alt skjer på et lite område, blir situasjonen fort uoversiktlig og farlig.

I skrivende stund har staten Israel meldt Høyesterett om at kolonistene har begynt å fjerne
barrierer og andre strukturer rundt al Qaws.
Dette skjer etter at saken har gått flere runder i
rettsapparatet.

For Mustafa Tamimi betyr det dødelig utgang
da han 11.desember 2011 blir truffet av en
tåregassgranat i ansiktet og dør. Under hans
begravelse og påfølgende demonstrasjon dagen
etter, blir 15 personer arrestert. I november
2012 blir enda en person drept i Nabi Saleh, da

Det reelle utfallet av saken vil vi sannsynligvis
få vite i ukene som kommer. Trolig vil Nabi
Saleh fortsatt være kjent i årene fremover,
motstanden mot Israels okkupasjon har vokst
seg større og sterkere for hver dag, og det er
mange kamper som gjenstår.

Israeli settlement of Halamish. Foto: Oren Ziv/ Activestills.org
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Noen erfaringer fra Bodø-initiativet
for Palestina
Palestinakomiteen i Bodø har hatt et
ønske om å utvide engasjementet for
Palestina og å trekke nye grupper og
organisasjoner med i aktivt solidaritetsarbeidet. I løpet av 2011 og 2012
har mange Bodø-væringer vært i Palestina, flere av dem for første gang.
Av Jorunn Anda Aronsen og Marit
Bjærang Palestinakomiteen i Bodø
På Palestinakomiteens initiativ møttes representanter og enkeltpersoner fra Fagforbundet,
KFUM/KFUK, Skjerstad menighet, palestinere
i Bodø, Kirkens Bymisjon, biskopen i SørHålogaland, samt Palestinakomiteen til idédugnad. Ønske om å gå sammen og gjøre noe var
stort og munnet etter hvert ut i et åpent møte
29.11.12 (FNs internasjonale solidaritetsdag for
Palestina).
120 mennesker
møtte opp og det
ble en kveld med
engasjerte
innlegg og ikke
minst ny kunnskap.
Henning
Gravrok og Jorunn Anda Aronsen åpnet med
saxofon og sang.
Amal Beit Zeid
og Wisam Kishawi fra Palestina viste sterke
bilder fra Gaza og fortalte om hvordan det
oppleves å være langt hjemmefra. Og som
Amal sa: Vi kan ikke beklage de sterke bildene
dere får se, vi kan bare beklage at virkeligheten
er så grusom.
Eilert Rostrup har mange års erfaring fra
internasjonalt arbeid i KFUM/KFUK. Han tok
utgangspunkt i Kairosdokumentet:
www.kui.no/doc/Kairos%20Palestina%20.pdf
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De kristne i Palestina har med utgivelsen av
dette dokumentet gitt sin stemme til drømmen
om et fritt Palestina. Kairos-begrepet betyr
”tid”, og peker på at det nå er rett tid, eller
kanskje på høy tid, at de kristne formulerer sin
forståelse av situasjonen og sin visjon for framtiden. Det er et dokument som vil utfordre til
handling for fred, for rettferdighet. Dokumentet
er en klar utfordring til kristne over hele jorden.
Blant annet blir alle verdens kristne bedt om å
ta aktiv del i boikott som et ikke-voldelig redskap.

BiskopTor B Jørgens foran panelet
Kampen mot apartheid i Sør-Afrika er et eksempel til etterfølgelse. Da fagorganisasjoner,
kirkesamfunn og solidaritetsbevegelser allierte
seg i boikott og andre aksjoner mot Sør-Afrika,
ble det begynnelsen på slutten på regimet.
Martin Holter er rådgiver i Norsk Folkehjelp
og medforfatter av rapporten ”Farlige forbindelser” som tar for seg norske bindinger til den
israelske okkupasjonen av Palestina:
www.norskfolkehjelp.no/no/nyheter/2012/?module=
Articles&action=Article.publicShow&ID=19080

Norske myndigheter og norske selskap er,
gjennom finansielle investeringer og handel,
involvert i virksomhet som bidrar til Israels
brudd på menneskerettighetene og folkeretten i
de okkuperte palestinske områdene. I tillegg
finnes grupper i Norge som direkte støtter
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okkupasjonen gjennom pengeoverføringer til
de folkerettsstridige israelske bosettingene.
Gjennom kunnskap om hvilke selskaper dette
gjelder, kan lokalsamfunns og enkeltpersoners
bidrag til boikott bli konkret gjennom lokale
initiativ.
I paneldebatten deltok i tillegg til innlederne
også Svein Olsen, fra Palestinakomiteen, Tor
B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland og
Torild Holmedal fra Fagforbundet.
Svein Olsen kunne informere møtet om at
Nordland fylkeskommune har kontrakter om
vakttjeneste med «G4S» - et selskap som blant
mye annet har levert sikkerhetssystemer til
fengsler for palestinske politiske fanger i Israel
og på Vestbredden. Et eksempel på en konkret,
lokal sak det kan jobbes videre med.
Tor B. Jørgensen fokuserte på oppfordringene
fra de kristne i Palestina: «Kom og se hvordan
vi har det!» Kirka og de kristne i Norge må
forholde seg til okkupasjonen av Palestina som
et spørsmål om politikk og menneskerettigheter. Teologi og bibelfortolkning som forsvar for
Israels handlinger i dag er ikke veien å gå.

rundreise i Palestina sist sommer. Grunnverdiene i Fagforbundet: «Omtanke, solidaritet og
samhold» ligger til grunn for Fagforbundets
engasjement i Palestina. Engasjementet er
vedtatt fram til landsmøtet i 2013, og hun lovet
å arbeide for at det skal fortsette.
Ei engasjert og mangfoldig forsamling sørget
også for at dette ble en svært vellykket kveld
der nye bånd ble knyttet, på tvers av organisasjoner og religiøs tilhørighet. Den klare konklusjonen på møtet var at dette samarbeidet skal
fortsette og at andre organisasjoner og enkeltpersoner er velkommen inn i samarbeidet.
Med jevne mellomrom blusser Israel/Palestinakonflikten opp i avisspaltene, ikke minst sist
høst. En del av leserinnleggene er preget av
kunnskapsløshet og usaklighet og behovet for
folkeopplysning er absolutt tilstede. Møtet
29.11. var et svar på dette behovet for kunnskap
om historia og forholdene i dag. Møtet ble også
et sterkt uttrykk for bredden i engasjementet.
Erfaringene våre så langt er at det finnes et stort
«solidaritets-potensiale» i miljøer som vi tradisjonelt ikke har samarbeidet med. Det å reise i
Palestina og se og erfare forholdene utløser
erfaringsmessig både økt sympati for palestinerne og et ønske om å engasjere seg aktivt i
solidaritetsarbeid.
Fokus for Bodø-initiativet er å ha noen felles
aktiviteter i løpet av året og å inspirere hverandre til å arbeide for Palestina-saken i egne
organisasjoner og miljø. Vi ønsker ikke å danne
noen ny front. Bredden i sympatien for Palestina vokser og slagkraften blir større når flere
ulike miljø kan stå sammen i solidaritetsarbeidet. I 2013 har vi avholdt et møte og er i full
gang med planer for nye utspill.

Torill Holmedal fra Fagforbundet
Torild Holmedal fra Fagforbundet fortalte om
sterke personlige møter og opplevelser fra
…
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Vi har allerede høstet gode erfaringer med
denne måten å arbeide på. Vi oppfordrer alle
lokallag til å ta initiativ i samme retning.
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ICDP kurs i Gaza
I sommer hadde jeg mulighet til å sette
av fem uker til solidaritetsarbeid. Jeg
hadde et stort ønske om å komme til
Gaza. Jeg har alltid vært opptatt av
Palestina og har i mange år arbeidet
med palestinske flyktninger i Norge.

Forholdene lå godt til rette for å få til en god
gjennomføring i Gaza:
•
•
•

Jeg er ICDP veileder
En godkjent gruppeveileder i kurset, bor i
Gaza og snakket norsk og arabisk
Vi hadde en organisasjon i Gaza i ryggen,
som støttet og ønsket prosjektet
Jeg hadde en invitasjon til å bo hos en
familie i Gaza.

Av Kirsten Jagmann

•

Forberedelse til reisen
Det er vanskelig å komme inn i Gaza når man
ikke tilhører en organisasjon. For å få tillatelse
måtte jeg organisere turen og arbeidet som et
prosjekt. Det er kun de som reiser gjennom en
organisasjon som kan dra gjennom Israel og
Erez. Jeg måtte derfor reise gjennom Egypt og
over Rafah. Det er et tak på hvor mange som
kommer inn hver dag og mange blir avvist. Jeg
fikk først en invitasjon fra Jabalia Rehabilitation Center. Jeg skrev en prosjektbeskrivelse og
sendte den sammen med informasjon om kurset
og invitasjonen til Gaza til den egyptiske ambassaden. Jeg fikk tilbake visum for to innreiser
og et brev som gav tillatelse til å reise over
Rafah.

Jeg bodde hos en familie i 4 uker og fikk en
unik mulighet til å bli kjent med folket og
dagliglivet i Gaza. Jeg fikk være med rundt til
familiens venner, familie og bekjente og fikk
dermed snakket med, sett og lært om mange
familiers livssituasjon. Jeg vil i denne artikkelen beskrive litt om mine opplevelser av barna,
og familiens situasjon i Gaza og gjennomføringen av kurset.

Jeg fikk tillatelse om innreise fra de palestinske
selvstyremyndighetene. Det siste ble ordnet fra
de jeg skulle bo hos. Jeg hadde invitasjon til å
bo hos en familie i Gaza i den tiden jeg skulle
ha kurset. Finansiering var privat og med støtte
fra Palestinakomiteen.
Hvorfor ICDP kurs
ICDP er et anerkjent foreldreveilednings program. Kurset er velegnet for alle foreldre.
Målet er å styrke dialogen mellom foreldre og
barn. Mer info:
http://www.icdp.no/icdp-programmets-m-l
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Generelt om befolkningen
Det bor i dag nærmere 1,8 millioner mennesker
i Gaza på et område på størrelse med Mjøsa. Ca
1,2 millioner bor i leirer. Befolkningen er ung,
ungdommen gifter seg tidlig og får mange barn.
Man antar at det vil bli en befolkningsvekst opp
mot 3 millioner om 20 år. Det er en stor fattigdom og nærmere 80 % av befolkningen er uten
fast arbeid og dermed uten penger. Mangelen
på penger medfører at man ikke har tilgang til
de varer som nå finnes i Gaza. Familiene jeg
har snakket med forteller at i løpet av det siste
året er utvalget av varer blitt markant forbedret.
Det er et rikelig utvalg av bygningsartikler,
klær og toalettsaker. Det er stor byggeaktivitet
og mange nye hus er under oppføring. Mye blir
ikke ferdig fordi man ikke har penger til å
fullføre. Varetilgangen er der, så lenge det
smugles varer gjennom tunnelene. Jeg antar at
om alle hadde penger å handle for, ville det
være for lite varer.
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Fisk er mangelvare på grunn av boikotten.
Kjøtt er dyrt å kjøpe. Når fisken uteblir, stiger
prisen på kylling. Det er et godt utvalg av
grønnsaker og brød i butikkene. Familiene
forteller at FN ikke har nok penger til å kjøpe
inn tilstrekkelig med mat til utdeling. Flere
forteller om svært knappe matressurser med
særlig mangel på proteiner. Dette medfører
feilernæring, noe som særlig rammer barn.
Vannsituasjonen er prekær. Grunnvannsnivået
er sunket og det er saltinnsig fra havet. Vannet
må renses for salt og forurensning før det kan
drikkes. Det er svært få av de hjemmene jeg
besøkte i flyktningleirene som har vannrensere.
Vannet fra tankbilene er av variabel kvalitet og
smak. Mødrene forteller at barna blir syke av
vannet, flaskevann er dyrt, og penger har de
ikke.
Strøm
En av de virkelig alvorlige og svært stressende
konsekvensende av boikotten er mangel på
strøm. Strømmen har i tillegg lav spenning, noe
som går utover elektriske apparater. Halvparten
av Gaza er til en hver tid uten strøm. I det siste
året er tiden uten strøm mer enn 50 %. Noen
familier har aggregat til produksjon av strøm
privat, det er vanlig med aggregater i butikker,
skoler og lign. Aggregatene for de som har,
krever bensin, noe som er en mangelvare. Det
finnes israelsk bensin. Den er av god kvalitet,
men er dobbelt så dyr som den egyptiske. Den
egyptiske er dårlig renset og kan ødelegge
motorene.
Når det er mørkt og ikke strøm, brukes stearinlys og gasslamper. Gasslampene er ofte i dårlig
stand og eksplosjonsulykker og branner forekommer. Stearinlysene er av svært dårlig kvalitet og brenner fort ned. I sommer har det vært
hetebølge med temperatur 7 grader høyere enn
normalt, opp til 43 grader. Ingen i mødregruppa vår har aggregat. Om vinteren er det kaldt
med temperaturer ned mot 0-5 grader om natten.
Eksempler fra et strømløst dagligliv.
•
Skolebarn og studenter blir avbrutt i lekselesing når lyset går av og de må vente med
leksene til strømmen kommer på. Dette
går virkelig ut over skolegangen til barn
og ungdom. Utdanning med håp om fram-
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•

•

•
•
•

tidig arbeid er en av få mulighetene til
framgang for familien.
Det er spesielt vanskelig for de som bor
trangt, i mange rom bor det opp til 10 personer. Det kan være en stor utfordring å
sitte sammen/ sove inne på rommet i over
40 grader i helt stillestående luft, når viftene og lyset er av på grunn av strømkutt.
Om sommeren er det mørkt kl. 20 og om
vinteren er det mørkt kl.18.
Klesvask. Man har satt på en vaskemaskin
og strømmen går før den er ferdig. Tøyet
kan ikke vaskes på mer enn 30 grader. Det
er ikke spenning til høyere temperatur.
Man ser på en film på tv og så går strømmen.
Man er på internett (for de som har)skjermen skrus av.
Det er plagsomt med støy og forurensing
fra aggregater.

Helse
Blodsykdommen Talassemi major og minor er
en arvelig sykdom. Det er stor forekomst av
denne i Midtøsten, men spesiell stor i Gaza.
Hvis hver av foreldrene er bærere vil et barn få
sykdommen, et barn være friskt og to barn bli
bærere. Det er en økende forekomst av denne
sykdommen. Årsaken er at det er svært vanlig
med søskenbarn ekteskap og det er mange
familier som er bærere av sykdommen. Det er i
dag påbudt å ta en blodprøve før 2 søskenbarn
gifter seg. Flere mener at søskenbarnekteskap
er hyppigere nå enn tidligere. Utvalget for å
finne partnere er begrenset og familiene forteller at det er lettere å hjelpe de unge når de
kommer fra samme storfamilie. Det er en stor
bekymring i befolkningen for økningen av
arvelige sykdommer.
Varmen kombinert med støy gir mange helseplager for folk. Folk er slitne. I tillegg kommer
stresset fra bombing, mangel på penger,
jobb og stor usikkerhet. Dette gir en økning av
stressrelaterte helseplager.
Ernæringstilstanden og mangelfullt drikkevann
er svært bekymringsfullt.
Stranden er det eneste rekreasjonssted innbyggerne i Gaza har. Stranda er full av folk som
spiser og koser seg. Folk kommer på kameler,
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på hest og esel og diverse transportmåter. Svært
mange overnatter på stranden og har med mat
og telt. Barnefamiliene kommer kl. 23. Stranda
er familiens samlingsted. Store deler av stranden er nå ubrukelig da kloakk tømmes rett i
havet. Utenfor patruljerer kystvaktene fra Israel.
Mental helse
Barna, særlig de små, er engstelige. Foreldrene
forteller om dårlig søvn, hyppig oppvåkning og
uro. Foreldrene er alltid redde. De prøver å ta
seg sammen i det daglige, men angsten er hele
tiden der. Svært mange barn har problemer
med å konsentrere seg. Foreldrene forteller at
de er svært bekymret for hvordan det skal gå
med barna. Det finnes få lekemuligheter. I
leirene er det trange gater, kun 1 meter brede,
noe som gir lite rom for lek. Husene er overbefolkete og gir lite rom for barns behov.
I de ukene jeg var der opplevde jeg regelmessige rakettangrep og jeg så skyting mot fiskebåter.
En uttalelse fra en mor.
”Vi har hatt det vanskelig det siste året. Det har
aldri vært så lite strøm, det er vanskelig når det
er varmt, vi sover lite når vi er redde. Vi er mer
redde nå og vi er redde for at det blir en ny
krig. Det er kommet så mange trusler fra Israel
og det er så mange hendelser. Det har aldri
vært så mange uten jobb og mange sulter. Vi
sov dårlig etter siste krig, så litt bedre. Nå er det
verre igjen, barna våkner av en liten lyd - de er
veldig skvetne. Vi er alle veldig redde hele
tiden, men det er verst for barna.”

ICDP kurset
Jabalia Rehabilitation Center og gruppeleder i
Gaza hadde gjort et godt forarbeid og hadde
invitert mødre til kurset. Kurset gikk over 4
uker. Vi hadde 12 møter a 3 timer hver gang.
14 kvinner deltok i gruppa. De hadde fra 6-10
barn. Det var et svært godt oppmøte på kurset.
Flere spurte om å få være med, men vi hadde
ikke stort nok møterom. Flere av mødrene
hadde med seg et eller flere barn.
ICDP er et sensitiviseringsprogram og kurset
bruker mye tid på å trene omsorgsgivere på å
lese barnas ansiktsutrykk, kroppsspråk, følelser,
forstå og følge barnets initiativ og bedre kommunikasjonen mellom mor og barn. Vi tok
utgangspunkt i disse 8 samspillstemaene, men
tilpasset det til forholdene i Gaza. Mødrene fikk
lekser, de skulle observere barna sine og øve på
det de diskuterte på kurset.
Temaene på kurset er som følger.
•
Vis positive følelser og vis at du er glad i
barnet ditt.
•
Juster deg til barnet og følg dets initiativ
•
Snakk med barnet ditt om ting det er
opptatt av og prøv å få i gang en «følelsesmessig samtale».
•
Gi ros og anerkjennelse for det barnet
klarer å gjøre.
•
Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten
sin, slik at dere har felles opplevelse av det
som er rundt dere.
•
Gi mening til det barnet opplever av omverdenen ved å beskrive det dere opplever
sammen og ved å vise følelser og entusiasme.

Barn i
Jabalia.
Foto:
Alainprophoto
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•
•

Utdyp og gi forklaringer når du opplever
noe sammen med barnet ditt.
Hjelp barnet ditt å kontrollere seg selv ved
å sette grenser for det på en positiv måte:
ved å lede det, vise positive alternativer og
ved å planlegge sammen.

Refleksjon rundt disse temaene gir raskt positive resultater når barneomsorgen er redusert.
Det skal relativt lite til å bedreomsorgen. Foreldre i en stresset livssituasjon, som selv er
traumatiserte, trenger hjelp til å finne fram og
ta i bruk sine ressurser i hvordan de best kan
ivareta, oppdra og ikke minst støtte barna sine i
dagliglivet og i krigssituasjoner. Vi har snakket
mye om hvordan forelde kan trygge barna i en
angrepssituasjon og etterpå. Viktigheten av å gi
nødvendig informasjon til barna, sørge for at
barna får omsorg, trøst og fysisk nærhet av
voksne, betydningen av dagliglivets rutiner, og
barnas deltagelse i sorgprosess. Det ble også
gitt informasjon om psykisk helse og traumereaksjoner.
Mødrene var opptatt av den høye forekomsten
av vold i samfunnet og i familien. Krangel
mellom barn kan ofte medføre konflikter og
uvennskap mellom søsken, fedre og familier og
storfamilier. Det er vanlig å be barna slå tilbake
når de selv blir slått. Det er ikke vanlig å spørre
et barn som gråter hva som er hendt. Mødrene
har et ønske om å bryte denne tradisjonen ved i
å løse konflikter på lavest mulig nivå.

Det var også stor interesse for samtale om
psykisk helse, sorg, savn av familie, mangel på
håp, leve med angst for ny krig og hyppige
rakettangrep.
Sammendrag: hva mødrene sier etter kurset
Mødrene forteller at familien er blitt roligere.
De har fått mye kunnskap om hvordan de kan
støtte barna sine og de har lært at kommunikasjon er viktig. Flere mødre forteller at de nå
bruker mye mer tid på barna sine, det oppleves
positivt. Noen har sluttet å slå barna og forklarer i stedet. Mødrene opplever at de er bedre til
å løse vanskeligheter på et tidligere stadium.
Mødrene forteller at det er første gang de har
snakket med kvinner utenfor familien og det
har vært en svært positiv opplevelse. De tenker
at endring bør foregå gjennom kvinnene.
Konklusjon
Kurset har vært vellykket og har gitt mødrene
et redskap til å bedre kommunikasjonen og
omsorgen i familiene. Dette er av stor nødvendighet i et land med krigshandlinger, stor nød
og redusert barneomsorg. Det er absolutt påkrevet å få til denne typen tilbud for familier i
Gaza.
En viktig bieffekt av prosjektet har vært en økt
kunnskap for meg om hvordan befolkningen
lever i Gaza. Det har vært veldig hyggelig å bo
hos en palestinsk familie en hel måned.

Bilde på vegg i Jabalia
flyktningleir.
Foto:
Mustafa Hassona
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Oversikt over lokallag
Gruppe

Kontaktperson

E-post

Telefon

Oslo/Akershus

Gada Azam

oslo@palestinakomiteen.no

97790124

Larvik

Erik Ness

eness@online.no

90044145

Nesodden

Thomas Kvilhaug

thombajam9@yahoo.no

94354404

Buskerud/Telemark

Sverre Johnsrud

sjohnsru@online.no

90601189

Hedmark

Georg Morland

hedmark@palestinakomiteen.no

41576790

Oppland

Øyvind Sagedal

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no

95023848

Drammen

Øyvind Martinsen

oeyvmart@online.no

97791261

Vestfold

Nicolay Nerland

niemgnu@riseup.net

46770685

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

Østfold

Under reetablering

Hordaland/Sogn& Fj.

Magne Hagesæter

bergen@palestinakomiteen.no

95968760

Trøndelag

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

Torhild S Strømsnes

torhildstrom@hotmail.com

90583446

Finnsnes

Tove Lie

tovekullerud@gmail.com

90732149

Harstad

Simon Skau

simonskau@gmail.com

41758189

Indre Sogn

Jan Børge Monsen

indresogn@palestinakomiteen.no

40164662

Kvinnherad

Egil Vaage

egil.vaage@knett.no

93241857

Romerike

George Boucher

boucher.george@yahoo.no

40606824

Sunnmøre

Kjell Stephansen

kjell.stephansen@mimer.no

97741035

Romsdal

Lars Oltedal

loltedal@online.no

90865484

Voss

Marianne Skudal

marianne.70@hotmail.no

41763657

Vesterålen

Ole Stokland

ole.stokland@gmail.com

90950830

Per Atle Pedersen

pdrs1@online.no

91603614

Elisabet Sausjord

esausjord@gmail.com

90667062

Andre kontaktpersoner
Faglig Utvalg
Solidaritetsarbeid
Libanon
Palestinabutikken
Organisasjonssekr.
Medlemsarkiv/
innbetalinger
Boikottuvalget
Fadderprosjekt
Beit Atfal

Kirsten Belck-Olsen

post@alquds.no

22110026

Berit Aaker

berit.aaker@palestinakomiteen.no

95969874

Rolv Rynning Hanssen

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

99376726

Harald Selvær

boikottisrael@palestinakomiteen.no

97424177

Kristin Ingebrigtsen

kingebrigtsen@hotmail.com

92440297
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ARBEIDSUTVALGET PALESTINAKOMITEEN 2012-2014
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Organisasjonssek.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Annicken Lundgård
Velges på neste
Ola Bostadløkken
Berit Aaker
Helga Hvidsten
Eldbjørg Holthe
Ada Castracane
Sverre Johnsrud
Kathrine Jensen
Runa Torp Vivé
Kirsten Belck-Olsen
Käthe Øien
Faglig utvalg ved
Kjersti Nordby
Arne Birger Heli
Nikolaos T-Hansen

annicken@gmail.com
landsstyremøte
olab@online.no

90510670

helghvid@online.no
eldbjorgholte@gmail.com
ada@palestinakomiteen.no
sjohnsru@online.no
kathja78@hotmail.com
runatvive@yahoo.no
kirstenbo@hotmail.com
katheart@katheart.com
kjer-n@online.no

91339292
95969874
95775943
48212214
90647021
90601189
90743720
93219186
45424357
90512105
99579818

heper@online.no
tavridis@gmail.com

90063116
97159363

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
ma_olsen@c2i.net
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@mimer.no
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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Har du et budskap?
Ønsker du å nå 4.000 lesere?
Da kan medlemsbladet Palestinasolidaritet være noe for deg.
Vi i redaksjonen får stadig inn stoff som vi
innarbeider i bladet. Noen ganger bestiller
vi stoff fra bestemte bidragsytere og noen
ganger kommer det uoppfordret.
For å få medlemsbladet ennå bedre ber vi
om ditt bidrag.
•
•
•
•
•

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

Uansett. Send det til oss.

Bruk følgene adresse:
medlemsblad@palestinakomiteen.no
Husk å sende med høyoppløselig bilde av
deg selv og/eller aktiviteten. Bilder sendes
separat.
Teksten du sender inn skrives i uformatert
word eller som en enkel tektsfil (txt) som
er det beste. Avsnitt markeres med linjeskift.
For å lette oppsettet av bladet er det fint
om du holder deg innenfor følgende rammer.
½ side
900 tegn
1 side
2.000 tegn
2 sider
4.200 tegn
3 sider
5.400 tegn
4 sider
7.500 tegn
5 sider
9.700 tegn
Redaksjonen forbeholder seg retten til å
legge til tittel og mellomtitler samt det vi
anser som egnede illustrasjoner og bilder.
Endring av tekst og avkortinger av tekst
tar redaksjonen i samarbeid med den enkelte bidragsyter.
Frist for stoff til bladet (alle datoer kl 15):
Nr. 1 15 januar
Nr. 2 15 april
Nr. 3 15 juli
Nr. 4 15 oktober
Sverre Johnsrud
Redaksjonssekretær

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

Fadderordningen
Fadderprogrammet blir drevet av Beit Atfal
Assomoud som er en ikke-religiøs og partipolitisk uavhengig palestinsk/libanesisk NGO i
Libanon med hovedkontor i Beirut. Organisasjonen ble etablert i 1976 etter massakren på
palestinske flyktninger. Hovedmålsettingen
med etablering av organisasjonen var å gi støtte
primært til de barna som mistet sine foreldre i
denne massakren. I dag er organisasjonen tilstede i alle de store palestinske flyktningleirene
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i Libanon og arbeidet er innrettet mot barn og
kvinner i familier som har det spesielt vanskelig (økonomisk, sosialt, helsemessig osv).

Palestinasolidaritet
Palestinakomiteen har i mange år drevet solidaritetsprosjekter i Palestina, både på Vestbredden og i Gaza, og i flyktningleirer i Libanon.
Innsamlingsaksjonen Palestina Solidaritet går
direkte til disse prosjektene
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Palestinakomiteen
Palestinakomiteen
i Norge i Norge
Postboks 9023
Postboks
Grønland
9023 Grønland
N-0133 OsloNO-0133 Oslo
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