1

Palestinasolidaritet 3-2012

Mahmoud
Sarsek sammen med sin
mor. Han takkar alle som
har støtta han
under sveltestreiken. Mer i
neste nummer.
Foto: Magne
Hagesæter

Kontakt oss:

Dominerende parole i 1. mai toget i Trondheim 2012

Palestinakomiteen i Norge, Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Palestinahuset, 4. etasje, Grønland 12, 0133 Oslo

Betal
kontingenten nå!
Kontortid: hver onsdag 8 – 16

Det er 640 av dere som var medlemmer i fjor som ennå ikke har fornyet. Bruk giroen som
22 17
47 15
Mobil:
95 dere
96 98
erTelefon:
vedlagt eller
tilsendt
e-post.
Betaler
har74
vi mer enn nådd rekrutteringsmålet vårt
www.palestinakomiteen.no
www.boikottisrael.no
og
Palkom kan drive flere aktiviteter.

E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten.
Skift
Generelle henvendelser:
sekretariat@palestinakomiteen.no

Det letter arbeidet vårt og du er ikke en av de vi må purre fordi du har forlagt regninga du
Medlemskontingent
og innsamlinger:
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no
mente
å betale. Bruk skjemaet
på nest siste side.

Kontonummer:
Hovedkonto:
Palestinasolidaritet:
Medlemskontingent:

0530 28 03112
0532 55 41263
0539 32 08831

Du finner oss også på Facebook!
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Kontingentsatser:

Vanlig medlem
Redusert kontingent

kr 400
kr 200

Ungdomskontingent

kr 100

(skoleelever, studenter og pensjonister)
(ungdom født 1993 og seinere)
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Mye bra skjer
Da er sommeren i gang og mange
har tatt ferie for å hente opp ny
energi. Det betyr imidlertid ikke at
vi i Palestinakomiteen ligger på
latsiden. Det har vært en hektisk
vår, og mye bra har skjedd i forhold
til Palestinasaken her i Norge.

Palestinakomiteen i
Norge fått mange
nye medlemmer og
flere klubber, lag,
foreninger og forbund kommer med
pro-palestinske
uttalelser.

Den 29. mai ga Holocaustsenteret ut rapporten ”Antisemmitisme i Norge?”, som
presenterer nordmenns forhold til jøder og
andre minoriteter. Det kommer frem i
rapporten at støtten til Israel er synkende,
og at mange mener at Israel har endret seg
i en negativ retning. Mens 37 prosent av
de spurte sier at de holder litt, mest eller
bare med palestinerne, svarer bare 13
prosent at de holder litt, mest eller bare
med Israel i den israelsk-palestinske konflikten. Halvparten av de spurte forholder
seg nøytrale. Dette kan vi se som at den
pro-palestinske bevegelsen er i medvind.
Stadig flere velger å støtte palestinernes
kamp og siden Gazakrigen 2008/2009 har

I juni ble rapporten ”Farlige forbindelser”
lansert, utarbeidet av Norsk Folkehjelp og
Fagforbundet, og på samme tid ga Fellesutvalget ut en lignende rapport. Begge
rapportene dokumenterer de nære båndene
norske styresmakter, norsk næringsliv og
norske organisasjoner har til okkupasjonen. Rapportene er tatt opp i ulike miljø og
har vært mye omdiskutert på grunn av de
funnene som rapportene viser til. Rapportene har blitt lagt frem for UD og på Stortinget, og siste nytt er at LO i Norge ber
UD vurdere konklusjonene i rapportene.

Må handle!
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Annicken Lundgård
Leder i Palestinakomiteen i Norge

Rapportene setter et kritisk søkelys på
Norges rolle i konflikten, og viser at norske myndigheter bidrar til Israels brudd på
folkeretten og menneskerettighetene under
okkupasjonen av Vestbredden og Gaza,
gjennom finansielle investeringer og handel. Dette belyser mangelen på koherens i
norske myndigheters politikk. Samtidig
som Norge hvert år gir flere hundre millioner kroner i bistand til palestinske selvstyremyndigheter for oppbygging av en
palestinsk stat, gir de store summer til den
israelske okkupasjonsindustrien gjennom
blant annet Statens pensjonsfond investe4

ringer i selskaper som er med på å opprettholde okkupasjonen.
Med disse rapportene på bordet, er det
ikke vanskelig å se at regjeringen må endre praksis. Den politikken som blir utøvd,
må også nærme seg folkemeningen. Regjeringen fordømmer gang på gang oppbyggingen av israelske bosettinger på okkupert område. Bare i vår har regjeringen
sendt ut 5 pressemeldinger hvor de tar
avstand fra nye bosettinger. Men ingenting
skjer. Hvor mange ganger skal de ta avstand fra dette, uten å gjøre noe med situasjonen?
Israels politikk eskalerer, nye bosettinger
vokser frem, infrastrukturen bygges ut og
palestineres bevegelsesfrihet reduseres
stadig gjennom permanente militære kontrollposter og terminaler og muren som
bygges på Vestbredden. Det blir vanskelig
å snakke om en palestinsk stat under slike
omstendigheter.
For jeg må da spørre: hvor skal denne
staten være? Det er på tide for en alvorlig
endring. Norge må legge press på Israel og
vise at de virkelig mener alvor når de i
sine uttalelser fordømmer den israelske
okkupasjonen. Vi må legge press på regje-

ringen for at de skal gjøre ord om til handling og faktisk ta et ordentlig grep om
situasjonen og stå for det de sier.
Det arbeidet vi gjør her hjemme er viktig.
Det er en sterk opinion for det palestinske
folket i Norge og det er et resultat av et
langvarig arbeid for den palestinske saken.
Et viktig arbeid for et folk som virkelig
trenger vår støtte. Palestinakomiteen er en
liten organisasjon, men vi er i stadig vekst.
Vi har fått mange ny medlemmer den siste
tiden og ønsker oss mange fler. Vi har
derfor behov for at de nye medlemmene
tar vervebuksene på og verver fler og at de
selv blir aktivister.
Med et nytt arbeidsutvalg og en ny leder
med ny giv, tar vi sommeren og høsten
som kommer på strak arm og er klare for
nye utfordringer. Det blir en spennende
høst, med seminarer og konferanser med
Palestina i fokus, og viktige kampanjer å
fronte. Oppropet om å få UEFA til å flytte
U-21 mesterskapet til et annet land enn
Israel er en av disse, og det blir veldig
viktig å følge opp dette fremover. Vi
trenger dere! Så bli med på laget. Bli aktiv.
La oss stå sammen for et fritt Palestina!

Palestinakomiteen har som mål å få 3100 betalende medlemmer i år.
Vi har nå passert 2700. Dette er en appell til dere 450 som ikke har
fornyet – vi har verva nok medlemmer til å nå målet. Nå venter vi på
at dere bruker giroen med dette bladet (eller via e-posten dere nettopp
mottok).
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G4S – Securing Apartheid
I oktober 2011 avdekket det danske
researchsenteret Danwatch at G4S
fortsatt er involvert i den israelske
okkupasjonsindustrien gjennom
leveranser til et israelsk militært,
fengsel, en politistasjon og flere
ulovlige bosetninger på Vestbredden.

Dette til tross for at selskapet i mars 2011
meldte at de av etiske hensyn ville stoppe
flere av disse aktivitetene. Allerede i 2002
lovte G4S at de skulle trekke seg ut av de
ulovlige bosetningene på Vestbredden,
men de har senere innrømmet at de fortsatt
leverer utstyr og tjenester på den okkuperte Vestbredden.
Etter mye press fra bl.a. den internasjonale
BDS-bevegelsen (Boycot, Sanctions &
Deinvestments) besluttet selskapet i april
2012 at de vil avslutte flere av leveransene, så fort kontraktene løper ut. Men G4S
vil fortsette å levere sikkerhets og alarmtjenester til banker, supermarkeder i de
ulovlige israelske bosetningene. I tillegg
vil G4S fortsette å levere utstyr og tjenester til israelske fengsler i Israel. Dette er
fengsler der palestinere blir fengslet i strid
med Genevekonvensjonen, der tortur finner sted og palestinske barn blir holdt
fanget.
Mens situasjonen for Palestinerne blir
stadig mer desperat som følge av den israelske okkupasjonen, velger G4S å delta i
aktiviteter som direkte bidrar til å opprettholde ulovlige bosetninger og militær
undertrykkelse. Etter mange tomme lovnader om å trekke seg ut av okkupasjonsPalestinasolidaritet 3-2012

industrien, er tilliten til selskapets etiske
profil nå tynnslitt.
G4S er verdens største sikkerhetsselskap,
og en av Norges største leverandører av
sikkerhetstjenester til statlige og kommunale institusjoner. De står blant annet for
vakthold langs Akerselva i Oslo, sikkerhetskontroll på Gardermoen, vakthold i
regjeringskvartalet og på Universitetet i
Oslo. Som storkunder av sikkerhetstjenester har norske kommuner og offentlige
institusjoner en reell mulighet til å stille
etiske krav til sine leverandører, slik at de
unngår at offentlige midler finansierer
okkupasjonsindustrien i Israel.
G4S’ nåværende aktiviteter i okkupasjonen (kilde: Danwatch):
• G4S leverer sikkerhetsutstyr og tjenester til israelske fengsler der det sitter palestinske politiske fanger, blant
annet på den okkuperte Vestbredden.
• G4S leverer sikkerhetsutstyr og tjenester til israelske politistasjoner,
blant annet på den okkuperte Vestbredden.
• G4S leverer sikkerhetspersonell til
israelske banker og supermarkedkjeder, som blant annet har filialer og
butikker i ulovlige bosetninger på
Vestbredden.
• G4S leverer sikkerhetsutstyr og tjenester til israelske militære kontrollposter som er en del av den internasjonalt fordømte muren på Vestbredden
• G4S eier sikkerhetsselskapet Aminut
Moked Artzi/ Moked 99, som opererer i industrisonen Barkan, i bosetningene Ariel, Har Adar og Ma’ale
Adumim samt i bosetninger rundt Jerusalem.
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G4S’ deltagelse i den folkerettslige okkupasjonen på Vestbredden er grovt
uetisk. Offentlige institusjoner må ekskludere selskapet fra anbudskonkurranser slik at ikke norske skattepenger
går til å finansiere den israelske okkupasjonen.
Statens Pensjonsfond Utland investerer
i G4S.
Statens Pensjonsfond Utland (SPU), også
kalt Oljefondet, har i overkant av 590
millioner NOK investert i G4S. I fondets
etiske regelverk står det blant annet at
fondet ikke skal investere i selskaper som
medvirker til:
2-2 (a): ”grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse,
tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid.”
og
2-2 (b): “alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.”
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G4S’ leveranser til ulovlige israelske
bosetninger, israelske fengsler- og politimyndigheter bidrar til okkupasjonen
av Palestina og strider mot disse prinsippene. Pensjonspengene våre må
umiddelbart trekkes ut av G4S.
G4S bryter menneskerettighetene
Det israelske G4S eies i hovedsak av det
dansk-britiske moderselskapet G4S, og har
nytt godt av en voldsom vekst innen den
private sikkerhetsindustrien i Israel. Selskapet profilerer seg som et svært seriøst
selskap som setter etiske verdier i høysetet, blant annet ved å tilslutte seg FNs
Global Compact, et initiativ som forplikter
selskaper og virksomheter til å operere
innenfor universelt aksepterte prinsipper
på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.
De høye moralske kravene G4S hevder å
følge, passer dårlig til selskapets folkerettsstridige virksomhet i okkuperte palestinske områder. G4S uttaler i april 2012 at

!
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de, så fort kontraktene utløper, vil avslutte
leveransene til et israelsk fengsel og en
politistasjon på Vestbredden, samt leveranser til militære kontrollposter. Men enn
så lenge er dette noen eksempler på hva
G4S er og har vært involvert i:
Leverandør av utstyr og tjenester til
israelske fengsler
G4S leverer sikkerhetssystemer til fengslene Ofer, Ketziot, Megiddo, Damon,
Kishon og Jerusalem detention facilities.
Ofer ligger på den okkuperte Vestbredden.
De andre fengslene og avhørssentrene
ligger utenfor palestinsk okkupert område,
altså inne i Israel. Plassering av fengsler
for palestinske fanger inne i Israel og overføring av fanger til okkupasjonsmaktens
territorier er ulovlig i følge Folkeretten, og
utgjør en krigsforbrytelse. Den fjerde Genèvekonvensjonens artikkel 76 sier eksplisitt: ”De beskyttede personer som er anklaget skal holdes fengslet i det okkuperte
land, og hvis de dømmes skal de sone
straffen der”.
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Den internasjonale BDS-kampanjen fokuserer spesielt på fengslingen av palestinere
som okkupasjonsmetode. En viktig del av
den palestinske motstanden finner sted i
fengslene. Fangekamp og sultestreiker
skjer ofte blant de vel 5000 palestinske
politiske fangene Israel holder fengslet.
De fleste av de palestinske fangene blir
dømt etter militær lov, og soningsforholdene er dårlige. Det er dokumentert bruk
av tortur og mishandling i de fengslene
G4S leverer utstyr og tjenester til.
Over 700 palestinske barn blir arrestert
hvert år av det israelske militæret. Den
vanligste tiltalen mot barn er steinkasting.
Siden 2000 har over 6500 barn vært arrestert. Flesteparten av barna er mellom 15 og
17 år, men også barn helt ned til 9årsalderen blir arrestert. Fengsling av barn
forekommer også i fengslene G4S leverer
tjenester til.
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Leverandør av utstyr og vedlikeholdstjenester til israelske militære kontrollposter
De militære kontrollpostene er et intrikat
system som hindrer bevegelsesfriheten til
palestinerne på Vestbredden og Gaza.
Mens israelske bosettere kan ferdes fritt på
egne veier, må mange palestinere sitte i kø
i timevis i påvente av at soldater, politi
eller vaktselskaper skal visitere folk, bagasje og kjøretøy. Kontrollpostene stenges
når israelerne finner det for godt, for eksempel i forbindelse med de mange jødiske høytidene. Nablus og Jordandalen er
eksempler på steder som i lange perioder
har blitt fullstendig isolert fra omverdenen,
og der fattigdom og nød til tider har vært
et stort problem. G4S har blant annet levert utstyr for scanning til de store terminalene ved Qalandia, Bethlehem og Irtah
på Vestbredden, og Erez i Gaza.
Leverandør av sikkerhetstjenester til
ulovlige israelske bosetninger
I 2002 lovte G4S å trekke seg ut av all
virksomhet på Vestbredden for å ikke
levne noen tvil om at selskapet følger
menneskerettighetene og internasjonale
konvensjoner. Dette har vist seg å være en
lovnad med store forbehold, noe som
svekker selskapets troverdighet. Danwatch
har den siste tiden avdekket at G4S leverer
sikkerhetstjenester i de ulovlige bosetningene Modi’in Illit, Ma’ale Adumim og Har
Adar på Vestbredden.
Leverandør av sikkerhetssystemer til
israelsk politistasjon på Vestbredden
Israelsk politi er ingen trygghetsfaktor for
palestinere, snarere tvert i mot. De fleste
palestineres erfaring med israelsk politi er
at de stiller som vaktkorps for israelske
bosettere som stadig okkuperer mer palestinsk land. Nær bosetningen Ma’ale Adumim, langt inne på okkupert område, ligger det israelske politiets hovedkvarter for
Judea og Samaria (Vestbredden). I tillegg
9

til at selve politistasjonen er bygget på
okkupert land, er det israelske politiets
tilstedeværelse i seg selv en fare for palestinere flest.
Leverandør av sikkerhetsutstyr til politistasjonen er G4S.
G4S bryter egne etiske retningslinjer
G4S er et av Norges største sikkerhetsselskaper, og leverer tjenester til både kommuner, universiteter og private selskaper.
I sine etiske retningslinjer skriver selskapet blant annet:
”G4S støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og vi er forpliktet til å
opprettholde disse prinsippene i våre retningslinjer, prosedyrer og praksis. Respekt
for menneskerettighetene er og vil fortsatt
være integrert til våre operasjoner. Vi vil
forsøke å samarbeide med forretningspartnere som driver sin virksomhet på en
måte som er forenlig med våre retningslinjer om respekt for menneskerettigheter og
etisk atferd. Vi vil arbeide med kunder for
å sikre at kontraktsmessige krav ikke krenker menneskerettighetene.
Vi vil iverksette tiltak for å sikre at arbeidet til våre ansatte ikke kompromisser med
internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner, men anerkjenner og
respekterer mangfoldet i lokale kulturer på
tvers av de ulike landene hvor vi opererer”.
Selskapet har gjentatte ganger blitt gjort
oppmerksom på at deres virksomhet i
Israel og på Vestbredden både strider mot
menneskerettighetene og deres egne etiske
retningslinjer, men de fortsetter likevel å
aktivt støtte den israelske okkupasjonen.
Avstanden mellom G4S’ etiske plattform
og de faktiske konsekvensene av selskapets aktivitet på okkupert land er så stor at
Palestinasolidaritet 3-2012

det er liten grunn til å tro at selskapet vil
endre praksis uten eksternt press.
Flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner sammenligner situasjonen i
Palestina med apartheidregimet i SørAfrika. En viktig årsak til at det rasistiske
sørafrikanske regimet falt var den internasjonale boikottkampanjen, som også stod
sterkt i Norge. Etiske hensyn gjør at det nå
er på høy tid at G4S blir møtt med den
samme avvisning som apartheidindustrien
i Sør Afrika møtte.
Det er uetisk å kjøpe tjenester fra G4S
fordi selskapet er direkte involvert i
okkupasjonen av Palestina. Statlige og
kommunale institusjoner må formulere
de etiske kravene i anbudstekster slik at
tjenester og varer fra disse firmaene blir
utestengt fra anbudskonkurranser.

G4S i Norge
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo (UiO) kjøper, som
eneste universitet i Norge, vektertjenester
fra G4S. Avtalen startet i mars 2010 og
varer ut februar 2013, med mulighet for
forlengelse. Med kjøp av tjenester fra G4S
er UiO med på å øke lønnsomheten til et
firma som tjener store summer på å bidra
til menneskerettighetsbrudd.
I forskningen stilles det strenge krav til
etikk for å sikre at en ikke rammer svake
og vanskeligstilte grupper. I tillegg til å
beskytte dem som har behov for det, bidrar
dette også til å skape tillit til og respekt for
den forskningen som gjøres. For at forskningen virkelig skal kunne stå plantet i god
etisk jord, må også rammene rundt leve
opp til en god etisk standard.
UiO omtaler seg selv som Norges ledende
universitet, la universitetet også ta ledelsen
i etikk!

G4S
•

Derfor krever vi at Universitet i Oslo
stenger G4S ut fra anbudskonkurranser
ved universitetet.
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Oslo kommune – storkunde av G4S
Oslo kommune benytter G4S som vaktselskap bl.a. for patruljering i sentrumsgater
og langs Akerselva i Oslo. Offentlige kjøp
av tjenester fra et selskap som aktivt deltar
i okkupasjonen av Palestina er uetisk og
Oslo kommune må snarest avslutte dette
samarbeidet.
Oslo kommune har tilsluttet seg Global
Compact. De to første prinsippene i FNs
Global Compact er:
Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente
menneskerettigheter, og
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Prinsipp 2: sikre at de ikke medvirker til
brudd på menneskerettighetene.

-

Kontakt både den sentrale og lokale
ledelsen i G4S og be om en redegjørelse for selskapets brudd på egne
etiske regler. Slike henvendelser er
ubehagelige for et selskap som bruker
etiske normer i sin markedsføring.

-

Skriv leserinnlegg og få presseoppmerksomhet rundt saken.

-

Lag aksjoner! Både i Norge og
internasjonalt har aktivister vært
uhyre kreative i sine aksjoner mot
okkupasjonsindustrien. Aksjonene kan
være alt fra små løpeseddelutdelinger
og klistremerkeaksjoner til blokader.
Slike aksjoner er svært ubehagelige
for selskapet, og nytter derfor ofte
mye mer enn en tror.

G4S utfører arbeid for den israelske staten
på okkupert territorium i Palestina, blant
annet i et israelsk fengsel og politistasjon i
det okkuperte Palestina.
Hva kan norske aktivister gjøre?
Her er noen forslag til hva aktivister kan
gjøre:
-

Lag allianser med politikere, menneskerettighetsorganisasjoner, fagbevegelse og andre organisasjoner for å
få økt oppmerksomhet rundt BDSkampanjen.

-

Ta kontakt med lokalpolitikere og få
lagt fram en interpellasjon i kommunestyret. Boikottutvalget har en mal
for interpellasjon som du kan ta
utgangspunkt i.

-

Kartlegg hvor G4S opererer i ditt nærmiljø (hoteller, kommuner, flyplasser,
skoler, osv.) og informer kundene om
selskapets folkerettsstridige virksomhet på okkupert land.

Ved å rette oppmerksomhet mot selskaper
som profilerer seg som etiske leverandører, men som samtidig er involvert i okkupasjonen av Palestina, skapes en utrygghet
rundt investeringer i okkupasjonsindustrien i Israel. Dette legger et stort press på
selskapene, men også på israelske myndigheter og næringsliv. Målrettet aktivisme omkring i Norge kan altså gi helt konkrete resultater for palestinerne.

2
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Ship to Gaza krever:

Regjeringen må bli en aktiv kraft for
å oppheve Israels blokade av Gaza
Ship to Gaza Norway sendte dette
brevet til utenriksminister Jonas
Gahr Støre den 29. juni i år.
1. Viktige internasjonale initiativ kaller
på handling for å oppheve blokaden av
Gaza
I forbindelse med at Israels blokade av
Gaza går inn i sitt sjette år, er det i juni
blitt tatt flere svært viktige internasjonale
initiativ som understreker at det nå er
påtrengende nødvendig å presse Israel til å
oppheve blokaden. Initiativene bygger
først og fremst på grundig og allsidig
kunnskap om forholdene i Gaza. De underbygger også meget tydelig oppfatningen om at blokaden er folkerettsstridig.
Vi henvender oss nå til deg først og fremst
for å be innstendig om at du og den norske
regjeringen tar tydelige, offentlige og
slagkraftige initiativ overfor Israel og
overfor det internasjonale samfunn for å
presse fram en opphevelse av denne katastrofale blokaden.

«I mer enn fem år har mer enn 1,6 millioner mennesker i Gaza vært underlagt en
folkerettsstridig blokade. Mer enn halvparten av befolkningen er barn. Vi undertegnede sier med én stemme: “Opphev blokaden nå”.»
(«For over five years in Gaza, more than
1,6 million people have been under blockade in violation of international law. More
than half of these people are children. We
the undersigned say with one voice: “End
the blockade now”. »)
Tre av underskriverne var norske: Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Norsk
Folkehjelp. Blant underskriverne var også
flere internasjonale organisasjoner med
store norske avdelinger, bl.a. Amnesty
International og Redd Barna. De FNorganene som underskrev erklæringen
omfattet bl.a. UNICEF, UNESCO og
WHO.

Dernest ber vi om at regjeringen revurderer sin posisjon i spørsmålet om hvorvidt
blokaden er folkerettsstridig.
2. Om appellene fra organisasjoner og
FN-organer med førstehånds kunnskap
om Gaza
14. juni gikk 50 høyt respekterte internasjonale humanitære organisasjoner og FNorganer ut med denne felles erklæringen:
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WHO framla 14. juni en større uttalelse
der de påpekte at blokaden på flere måter
12

skader og truer helsetilstanden for Gazas
befolkning. I uttalelsen oppsummeres
virkningene slik:

holder for øvrig en rekke alarmerende
detaljer om kritiske problemer i helsevesenet i Gaza.

«Health care has been hindered by restrictions on importation of medical supplies, equipment and spare parts; limitations on movement of patients and health
staff; interruption of power supply and
impurities of water supply; insecurity and
the permit regime limiting access of Palestinians to health services as well as of the
professional development of staff.»

Det internasjonale Redd Barna («Save the
Children») og Medical Aid for Palestinians har nå i juni framlagt en 29-siders
rapport «Gaza’s Children: Falling Behind», om blokadens effekt på barns helse
i Gaza. Rapporten er rystende lesning. Det
påpekes at Gazas store barne-befolknings
fysiske og psykiske helse rammes av en
rekke kritiske forhold, og blant annet vies
mye oppmerksomhet til den sterkt forurensede vannforsyningen og de kritiske kloakkforholdene. Denne delen av Gazas
infrastruktur ble ødelagt under Israels
omfattende
angrep
ved
årsskiftet
2008/2009, og blokaden har hindret mulighetene til nødvendig reparasjon. Innholdet av nitrat i drikkevannet er ti ganger så
høyt som WHOs grenseverdier, og det
leder til anemi og visse krefttyper. 59% av
skolebarna, 68% av barn mellom 9 og 12
måneder, og 37% av gravide kvinner rapporteres å være rammet av anemi, som kan
gi barna varige utviklingsskader og skade
de gravide kvinnenes fostre. Tyfoidfeber
og diarésykdommer rammer stadig flere
barn under 3 år. Blant 10 prosent av barn
under fem år er det konstatert forkrøpling
og skader av langvarig underernæring.

Det refereres også til at det er fullstendig
tomt for 42% av svært viktige (“essential”)
medisiner, og for ytterligere 13% av slike
viktige medisiner er beholdningene så lave
at de dekker mindre enn tre måneders
behov. Fra Gazas helsemyndigheter uttales
det at medisinmangelen er den verste siden
blokaden begynte. WHOs uttalelse inne-

I denne siste rapporten understrekes også
betydningen av den store fattigdommen
som følger av at store deler av Gazas befolkning er fratatt sin mulighet til å skaffe
seg levebrød gjennom sitt arbeid. Freedom
Flotilla 2010 førte til at det i juni 2010 ble
foretatt viktige lettelser i blokaden av
forbruksvarer. Rapporten påpeker at dette
ikke har medført vesentlig forbedring i
levekårene for flertallet av Gazas befolkning, fordi de ikke har råd til å kjøpe næringsrik og sunn mat. 54% av palestinerne
i Gaza, blant dem 428 500 barn, har en
mangelfull matforsyning.
13
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Rapporten påpeker også at blokaden har
ført til helseskadelig overbefolkning av de
enkelte boligene i Gaza. På tross av at
blokaden i noen grad er motvirket av bygningsmaterialer som er kommet inn via
tunnelene, har man bare fått bygd opp
igjen omkring 1 000 av de 3 500 boligene
som ble fullstendig ødelagt under Israels
omfattende angrep ved årsskiftet 2008/
2009.
Israels stadige angrep på ulike mål i Gaza
gjør også at barn og voksne i Gaza daglig
hører bombedrønn og lyden av fly og
raketter, og mange opplever at mennesker
i deres nærhet blir rammet. Flere av rapportene peker på hvilke psykiske konsekvenser det har for barn og unge å leve
under en vedvarende frykt for at de selv
eller deres nærmeste skal bli drept eller
lemlestet. Det vi i Norge har opplevd 22.
juli og etterpå, har gitt også oss smertelige
erfaringer som kan gi oss større forståelse
for hvordan slike effekter arter seg.

Etter israelske bombinger i februar 2012,
gårdsbruk utenfor Gaza City

De rapportene vi har referert til her, er
eksempler på at de 50 organisasjonene og
FN-organene som står bak felleserklæringen 14. juni, rommer omfattende og førstehånds kunnskap om forholdene i Gaza.
For oss er det helt ufattelig at du og ditt
departement kan uttale at det ikke er noen
humanitær krise i Gaza. Det er vårt håp at
den omfattende informasjon som er blitt
Palestinasolidaritet 3-2012

framlagt nå i juni i forbindelse med at
blokaden går inn i sitt sjette år, kan gjøre
det klart at det faktisk er en humanitær
krise i Gaza, og at situasjonen er totalt
uakseptabel.
3. Blokaden gir ikke Israel sikkerhet,
men er rettet mot Gaza-befolkningens
levekår
Israels blokade av Gaza har gitt tunnelene
mellom Gaza og Egypt en sentral plass i
forsyningen av varer til Gaza. Gjennom
tunnelene er det i praksis mulig å få inn
omtrent hva som helst av varer, men varene blir kostbare og ofte utenfor økonomisk
rekkevidde til de vanlige innbyggerne i
Gaza. Det er også viktig å påpeke at gjennom disse tunnelene kan det innføres våpen og materialer til bomber og raketter,
og at det er velkjent at det nettopp er den
veien nødvendig materiell til raketter er
kommet inn i Gaza. Det er liten tvil om at
Israel har full oversikt over disse tunnelene
og kunne sette dem ut av spill hvis de
ønsket. Israels blokade fremmer og styrker
tunnelenes rolle, mens Israels omfattende
blokadeinnsats effektivt rammer den sivile
befolkningens mulighet til å skaffe seg et
normalt liv.
Fra politisk hold i Israel er det da også
kommet en del uttalelser som klart peker
mot at hensikten med blokaden først og
fremst er å ramme Hamas, ved å gjøre
leveforholdene under Hamas’ styre av
Gaza så elendige at befolkningen skal reise
seg mot Hamas. Det er ingen tvil om at
blokaden først og fremst er en kollektiv
avstraffelse av Gazas befolkning, og ikke
primært har noen sikkerhetsmessig funksjon for Israel.
En effekt av dette er at de lettelsene som er
gjort i blokaden, gjelder tilførsel av varer
inn i Gaza, til dels med en innretning som
Israel ser seg tjent med, mens det ikke er
14

gjort lettelser i blokaden av Gazas eksport,
som siden juni 2007 gjennomgående har
vært på det nærmeste totalt blokkert. Å
påstå at det skulle være viktigere sikkerhetsmessige grunner til å hindre eksport av
varer fra Gaza enn import av varer til
Gaza, er selvsagt rent nonsens.
Hensikten med Israels ødeleggende angrep
på Gazas infrastruktur og de omfattende
angrepene og restriksjonene på vareproduksjon, fiskeri og landbruk er åpenbart å
gjøre det umulig for Gazas befolkning å
skape seg et normalt liv og selv kunne
bygge sin egen framtid.

dager er 147 lastebiler per dag, som tilsvarer at det skulle komme 56 lastebiler per
dag inn til Oslo).
Gaza var tidligere en stor eksportør av
fisk. OCHA påpeker at Gazas fiskere er
blitt fratatt tilgang helt eller delvis på 85%
av de områdene de fisket på, slik at de nå
bare får bruke det som er aller nærmest
land, og også der opplever å bli angrepet
av israelske marinefartøyer. Dette har
undergravd levebrødet til 35 000 mennesker.

FNs kontor for koordinering
av humanitære saker (Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA)
offentliggjorde 14. juni en
faktasamling med tittelen
«The Humanitarian Situation
in the Gaza strip». Der påpekes det bl.a. at i perioden
januar-mai 2007 gikk det
4 769 lastebiler med last ut
av Gaza, mens det i samme
periode i 2010 gikk 112
lastebiler, i 2011 187 lastebiler og i 2012 134 lastebiler,
altså i underkant av ett billass per dag i gjennomsnitt.
Til sammenlikning gikk det
omkring 22 000 lastebiler
inn til Gaza januar-mai 2012,
mot normalt før blokaden
omkring 52 000 i januar-mai.
Importen har altså et volum
på litt mer enn 40 prosent av
det normale (For å sette
tallene i perspektiv kan det
være grunn til å minne om at
Gazas befolkning er 2,6
ganger så stor som Oslos.
22 000 lastebiler på 150
15
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Når det gjelder landbruk, går anslagsvis
75 000 tonn landbruksproduksjon tapt
hvert år på grunn av at Israel gjør det umulig eller svært farefullt å drive landbruk
nærmere grensen enn halvannen kilometer.
Landbruket rammes også dramatisk av
eksportblokaden, som er total når det gjelder transport til Vestbredden, Israel og
Jordan, og nær total når det gjelder eksport
til vanlig utland.
Også øvrig vareproduksjon er hardt rammet, og den samlede virkningen av dette er
at arbeidsløsheten er skyhøy (I følge
OCHA er den på 34 % av arbeidsstyrken,
og blant ungdom godt over 50%). Siden de
er blitt berøvet muligheten til å klare seg
selv, er det store flertallet helt avhengige
av hjelpesendinger fra utlandet.
Alt dette forteller at Israels blokade er
innrettet på å ramme den vanlige, sivile
befolkningen i Gaza og deres muligheter
til å klare seg selv. Den er en kollektiv
avstraffelse, både fysisk og psykisk, som
påfører befolkningen daglig frykt, ydmykelse, umyndiggjøring i tillegg til de direkte helsemessige skadevirkningene på
voksne og barn.
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4. Blokaden er folkerettsstridig
De 50 organisasjonene og FN-organene
som undertegnet felleserklæringen 14.
juni, rommer også omfattende folkerettslig
ekspertise. Deres uttalelse er svært tydelig
på at Israels blokade er folkerettsstridig
(«violation of international law»). Så vidt
vi vet, har den svenske regjeringen i lengre
tid hatt samme konklusjon.
Din og den norske regjeringens konklusjon
om at Israels blokade ikke er i strid med
folkeretten, kommer i et stadig merkeligere lys. Det er ingen tvil om at den norske
regjeringens spesielle konklusjon er meget
nyttig for Israel og fungerer som en legitimering av at Israel kan fortsette sin blokade med de katastrofale virkningene som
den har for de 1,6 millionene som er innesperret i Gaza, og der flertallet er barn.
Derfor ber vi om at du og regjeringen
revurderer deres posisjon i spørsmålet om
hvorvidt blokaden er folkerettsstridig.
Estelle – det nye skipet for Ship to Gaza
Norway og Sweden
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5. Det er uholdbart at myndighetene
ikke gjør noe effektivt uten kraftig press
nedenfra
Vi vil understreke at det viktigste er at
dere gjør noe effektivt for å sette Israel
under internasjonalt press for å oppheve
blokaden. I forhold til dette avgjørende
målet er spørsmålet om blokadens folkerettslige status underordnet, selv om det er
vår klare oppfatning at det er lite realistisk
å kunne utøve noe effektivt press på Israel
når man samtidig hevder at de har rett til å
opprettholde blokaden sin.
Erfaringer gjennom en årrekke viser at
vanlig diplomati ikke fungerer overfor
Israel. Israel utnytter det bare som ledd i
en utmattelsestaktikk som er ødeleggende
for Gazas befolkning. Dette er bakgrunnen
for at Ship to Gaza ble dannet: Det ble
utviklet et internasjonalt samarbeid mellom humanitært og solidarisk engasjerte
mennesker som fant det nødvendig å ta
egne, åpne initiativ for å bryte blokaden og
presse fram internasjonal politisk handling.
Freedom Flotilla 2010 og 2011 var nødvendige initiativ fordi det som vanligvis
omtales som «det internasjonale samfunn», ikke gjorde noe som helst effektivt
for å oppheve eller svekke blokaden. Det
har da også vist seg at det er helt nødvendig med slike grasrotinitiativ for å oppnå
resultater. Det var som følge av Freedom
Flotilla 2010 at Israel omsider følte seg
presset til å kunngjøre og delvis iverksette
enkelte lettelser i importblokaden av Gaza.
Prisen ble uakseptabelt høy da Israel i
militært angrep på den fredelige Freedom
Flotilla 2010 i internasjonalt farvann drepte 9 av passasjerene. Ikke desto mindre
stilte 3-400 mennesker fra en rekke land
opp i 2011 som deltakere i Freedom Flotilla 2011, og de nektet å la seg stoppe av
17

israelske trusler mot deres liv og helse.
Gjennom en ulovlig blokade av skipene i
greske havner ble imidlertid denne konvoien stoppet.
Nå i 2012 tar Ship to Gaza sammen med
sine internasjonale samarbeidspartnere nye
initiativ for å rette verdens oppmerksomhet mot den umenneskelige og rettsstridige
blokaden av Gaza. Nå skal dette skje dels
gjennom en ekspedisjon der seilskipet
Estelles ferd fra Sverige via europeiske
havner til Gaza er kjernen i nye forsøk på
å nå fram til Gaza sjøveien, og dels skal
det skje gjennom istandsettingen av en båt
i Gaza, kalt Gazas Ark, slik at den skal
kunne seile ut fra Gaza med handelsvarer.
Søkelyset vil nå først og fremst bli rettet
mot den siden av blokaden som ødelegger
Gaza-befolkningens muligheter til å livberge seg selv gjennom egen arbeidsinnsats og næringsvirksomhet. Det er et sentralt mål med vår 2012-aksjon at i hvert
eneste land som ekspedisjonen vår besøker, skal det tas politiske initiativ overfor
det aktuelle landets myndigheter for å
bidra til økt press mot Israel om å oppheve
blokaden.
Derfor skriver vi nå til deg og ber deg og
din regjering om handling. Vi ber innstendig om at du og den norske regjeringen tar
tydelige, offentlige og slagkraftige initiativ
overfor Israel og overfor det internasjonale
samfunn for å presse fram en opphevelse
av denne katastrofale blokaden.
Dernest ber vi om at regjeringen revurderer sin posisjon i spørsmålet om hvorvidt
blokaden er folkerettsstridig.
Med vennlig hilsen
For styret i Ship to Gaza Norway
Torstein Dahle
Leder
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Ship to Gaza Norway:

Årets kunstlotteri er i gang
Ship to Gaza Norway har nå fått igang et
kunstlotteri med tre flotte premier donert
av Håkon Bleken, Frans Widerberg og
Guttorm Guttormsgaard!
Loddene koster kr 50,- og inntektene går
til Ship to Gaza 2012.
Loddene er inndelt i loddbøker à 20
lodd.
Tillatt antall solgte lodd er 3.000 stk.
Dette kan gi Ship to Gaza en inntekt på
kr. 150.000.

Ingen selger i nærheten?
Send kr. 50,- x antall lodd du ønsker
til lotteriets bankkonto 1204 03 10337.
Skriv i meldingsfeltet hva betalingen
gjelder og mottakeradresse. Vi er også
takknemlige for kr. 10,- til portoutgifter.
Gevinstene er avbildet nedenfor. Trekning når alle lodd er solgt, eller senest 1.
desember.
Har du spørsmål kan du kontakte oss på
post@shiptogaza.no

.

"Mann med hund" av Frans Widerberg
Håndkolorert litografi. 83x61 cm. Innrammet
Palestinasolidaritet 3-2012
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"Nattbilde" av Guttorm Guttormsgaard
Etsing. 29x24 cm. Innrammet

"Hvit fugl" av Håkon Bleken
Litografi. 59x70 cm
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Erfaringer for fremtiden
I Kåre Willochs nye bok kommer
han inn på saker der han synes styringen burde vært bedre. Han nevner skattepolitikk som gjør barnefamilier fattigere, feilslått eldrepolitikk og, ikke minst, at vi begrenser
vår selvgodhet og mangel på respekt for andres tro og rettigheter.
Av Randi Bodin

« Det historiske misbruket av kristendom
munnet ut i flere angrepskriger mot ikkekristne stater. Man bygget opp vrangforestillinger om alt det gale de andre sto for,
og lette fram bibelsteder som kunne brukes
for å sende kristne hærer mot dem.» Dette
skriver Willoch i sin bok, og han nevner at

i hans skoletid fikk barna inntrykk av at
det dreiet seg om den kristne sivilisasjons
gjenerobring av hellige steder, mens de
kristne i virkeligheten var imperialistiske
angripere, og mer brutale enn de muslimene som de gikk til angrep mot.
Misbruk av Bibelen
Middelalderens kristendom var ikke mer
human enn vår tids islam, snarere tvert
imot, mener Willoch: «Da muslimske
hærer invaderte Europa i middelalderen,
drev de ikke med slike vanvittige massakrer som påbys i både 4. og 5. Mosebok.
Ifølge Mosebøkene har Gud ikke bare
godtatt, men endog krevet massedrap….
Det er misbruk av Bibelen å bruke sitater
fra Det gamle testamentet som støtte for
politikk som strider mot rettferdighet,
frihet og folkenes selvbestemmelsesrett. «
Fortidens overgrep – vilkår for fred?
I mange år etter at de fleste palestinere i 1948 var blitt fordrevet fra sine
hjem i de områdene der staten Israel
skulle etableres, ble verden fortalt at
de hadde reist frivillig etter oppfordring fra arabiske ledere. Kåre Willoch
legger til: «Det var så langt fra virkeligheten at løgn er den mest dekkende
betegnelse for denne fremstillingen.
Men den ble trodd av de fleste i den
vestlige verden, og bidro meget til å
bevare den brede sympatien for Israel… Denne vellykkede fortegningen
av virkeligheten gjorde det også
lettere for Israel å trosse FNs krav om
at de palestinske flyktningene skulle
få vende tilbake til sine hjem.»

Omslaget – foto Cappelen Damm
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To israelske historikere, Benny Morris og
Ilan Pappe, har grundig påvist hvor grusom fordrivelsen av palestinerne i 1948
var. Men Israel nekter fremdeles å erkjenne sine forbrytelser mot palestinerne. De
langt mer groteske forbrytelser som jødefolket selv er blitt utsatt for må ikke hindre
at man innser palestinernes behov for
oppreisning. Som Willoch skriver: »De
som fremdeles – tross all den dokumentasjon som er kommet etter hvert – prøver å
bortforklare den urett og de grusomheter
som palestinerne er blitt utsatt for, bidrar
til å vedlikeholde holdninger som motvirker en løsning av konflikten – og motvirker dermed også varig sikkerhet for Israel.»
Boken «Erfaringer for fremtiden» er et
utvalg av Willochs artikler og foredrag fra
de siste ti årene. Her har vi lagt vekt på
hans meninger om behandlingen av palestinerne. Men boken har mye mer å by på,
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både om Midtøsten, vårt eget land og resten av verden. Les og bli vis!

Kåre Willoch var stortingsmedlem i
over 30 år. Han var med i Lyngs
regjering i 1963, i Bortens regjering
1965-70 og han var statsminister i
Norge fra 1981-86. Han har ledet
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite, innehatt en rekke
sentrale verv både nasjonalt og
internasjonalt og han var fylkesmann i Oslo og Akershus til han ble
pensjonert i 1998.
Han har vært styreformann i NRK,
virket som direktør for Fr. Nansens
Institutt og har markert seg som en
av samfunnsdebattens mest reflekterte aktører
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Palestinsk bonde fanget i israelsk
bosetning
På et tidspunkt i 1970 har den palestinske bonden Sabri Garib ferdigstilt familiehjemmet på sin 110
dunum store eiendom i Beit Ijza.
Det hvite, lave steinhuset ligger på
en høyde med utsikt over flere andre palestinske landsbyer og Sabris
eiendom,- et fruktbart område hvor
han tidligere dyrket oliven, druer
og lokale grønnsaker.
Tekst og foto: Maria Urkedal York
og Hilde Marie Reksjø

Nå, over førti år senere, er hans utsikt
dominert av et seks meter høyt stålgjerde
som skiller huset fra naboene i bosetningen Givat Ze'ev, men også fra familiens
eiendom og resten av landsbyen.
Familiens situasjon er et av de mest ekstreme tilfellene som viser konsekvensen av
ulovlig bygging av bosetninger på Vestbredden. Alle palestinere vi snakker med
sier at livene deres er berørt av den pågående israelske okkupasjonen. Men Sabri
familiens situasjon er fremdeles unik i sin
absurditet.

Sabri Garib i skyggen av sitt eneste gjenværende oliventre. Settlementet bak.
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Den eldre mannen, som sliter med komplikasjoner etter et hjerneslag, ønsker oss
velkommen sittende i skyggen under sitt
eneste gjenværende oliventre, og forteller
hvordan hans eiendom og levebrød ble tatt
fra ham. Alt han fikk beholde var huset og
et dunum land,- mindre enn én prosent av
sin opprinnelige eiendom.
Sabri kunne knapt ha blitt sittende igjen
med noe mindre. Den lille hagen utgjør nå
kun en 2 - 3 meter bred sti mellom den
hvite husveggen og stålgjerdet som skiller
huset fra hans naboer bosetterne. Det er
akkurat nok plass til at vår lille gruppe kan
sitte i skyggen og drikke kaffe mens vi
snakker. På den andre siden av gjerdet ser
vi kvinner som henger ut tøy til tørk, barn
som leker og noen som lufter hunden. Det
er en mild vårdag, fuglene synger og sola
skinner, - kontrasten mellom dette trivielle
hverdagslivet og absurditeten i Sabris
situasjon er så slående og ekstrem at vi
knapt tror det vi ser.
Her har Sabri og hans kone oppdratt 11
barn, men i dag er det bare Sabri, hans
kone, sønn og svigerdatter som bor her. I
motsetning til den gjestfrihet vi møter, er
inngangen alt annet enn innbydende: Huset kan bare nås via en gulmalt jernport og
en lang betongkorridor. Porten styres
elektronisk fra en israelsk militærbase
flere kilometer unna.
Når vi ankommer, vet vi at vi er observert
av de to kameraene som overvåker porten
og inngangen. Den eneste måten å komme
ut er via porten, og vi skjønner at det vil
være umulig å komme ut hvis denne plutselig stenges. Nå er porten alltid åpen,
men det har den bare vært etter en nylig
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rettsavgjørelse. Tidligere var det helt tilfeldig om porten var åpen eller lukket, - på
den måten ble familiens bevegelser totalt
kontrollert av Israels hær. Hvis en akutt
situasjon skulle oppstå mens porten er
stengt, har familien en nødknapp de kan
trykke på for å oppnå kommunikasjon med
militærbasen. Det er da opp til personen i
andre enden å ta beslutning om hva som
skal gjøres.

I 1995 startet byggingen av settlementet
som nå omringer hjemmet hans. Fra den
dagen har familien totalt vært prisgitt settlerne og den israelske hær.
Da byggingen av seperasjonsmuren startet
i 2005, ble mer land tatt og bevegelsesfriheten ble ytterligere innskrenket. Folk
protesterte for å beskytte sine eiendommer,
men ble angrepet av den israelske hæren.
Flere mennesker ble drept og protestene
var til ingen nytte.
Mens vi sitter på våre plaststoler og snakker, kjører sikkerhetsvakten i settlementet
ekstra runder forbi oss. Vi har tydeligvis
blitt observert.

Fjernovervåking av porten

Sabri, som er et sted mellom 75 og 80 år
gammel - han sier at det ikke er oppskrevet
noe sted når han er født - husker godt de
siste tiårene. For Sabri og andre personer i
nærliggende landsbyer, ble ting verre da
Israel startet byggingen av Givat Ze `ev
rundt 1980. Flere av landsbyens beboere
ble fratatt sin eiendom, og samtidig økte
den militære tilstedeværelsen.

Korridoren til huset – omgitt av settlement
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Sikkerhetsvakten understreker den ekstraordinære situasjonen familien befinner seg
i: de lever i et bur og på utstilling, alltid
under oppsikt av okkupanten. Foruten å ha
settlere på tre sider av huset, kontrolleres
og overvåkes inngangen til huset. Den
ellers så fredelige Sabri forteller at han en
gang ble så frustrert at han knuste et av
kameraene. Det tok ikke lang tid før et nytt
var på plass.
Sabri har opplevd mange forsøk på å
tvinge familien bort og har lidd mange tap
i kampen for å beskytte sitt hjem. Han har
vært fengslet rundt 32 ganger, - den lengste perioden i 1990 da han satt fengslet i 36
måneder. Så sent som i 2005, da han var
over 70 år, måtte han tilbringe en måned i
fengsel.
Settlerne har utført flere voldelige angrep,
det mest skremmende i 2006 eller 2007, da
300 settlere omringet og angrep huset ved
å kaste Molotow cocktailer og stein. Ahmed, en av Sabris sønner som også deltar i
samtalen, forteller hvordan ti voksne og
barn var fanget inne i huset, og forberedte
seg på å forsvare seg dersom settlerne
skulle klare å komme seg inn. Etter 1 ½
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time kom israelsk politi til stedet og fikk
stanset angrepet.

komme hjem og finne at det er tatt fra
dem.

Nå kommer angrepene mest i form av
verbal trakassering, hovedsakelig av settler
naboene som roper ukvemsord og fornærmelser over gjerdet. Den israelske hæren
har ransaket huset flere ganger, noen
ganger om dagen, noen ganger om natten,
ytterligere en metode for å tvinge familien
til å forlate sitt hjem.

Sabri har fått tilbud om en åpen sjekk,
hvor han selv kan fylle inn salgssummen
og på den måten signere bort hjemmet sitt.
Sabri har til nå avslått, og sier han aldri
kommer til å ta imot penger eller andre
tilbud fra Israel.

Sabri minnes den verste perioden, det var
for ca to år siden. Porten og inngangen ble
holdt kontinuerlig stengt i seks måneder.
Den ble åpnet kun 1 - 2 timer pr dag, slik
kunne familie komme og gi Sabri det han
og hans familie trengte i det daglige. I
denne perioden var det så og si umulig å
forlate huset, de visste aldri om de ville
møte stengt port når de kom tilbake. Selv
nå forlater de aldri huset tomt, i frykt for å

Han er en mann som har mistet mye de
siste tiårene – sin frihet, sin eiendom og
sitt levebrød. Også hans eldste sønn Samir
ble drept av okkupanten. Verdigheten,
tålmodigheten og gjestfriheten har han
derimot beholdt. Jeg vil aldri gi opp
hjemmet vårt og vår siste dunum, sier
Sabri.
Sabri Gharib døde få dager etter vi hadde
intervjuet ham. Som så mange palestinere
før ham, kjempet han til siste slutt.

Omgitt av seks meter høye gjerder – settlement på begge sider
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Situasjonen for palestinske fanger
etter mai-avtalen
Den 14.-15. mai ble det inngått en
avtale mellom Israel og representanter for de palestinske fangene,
samt Egypt. Israel er imidlertid
ikke kjent for å holde slike avtaler,
så hvordan er situasjonen to måneder senere?
Av Jan Briseid

Først litt om foranledningen til denne
avtalen:
Khader Adnan ble idømt administrativ
forvaring like før jul i fjor, og startet
umiddelbart å sultestreike i protest mot
denne inhumane praksisen. Han holdt seg
unna fast føde i 66 dager til han 21. februar fikk en garanti for at han skulle bli løslatt etter utløp av inneværende forvaringsperiode, dvs 17. april. Hana Shalabi ’var
neste ut’, og sultestreiket i 43 dager til hun
29. mars fikk en avtale om deportasjon til
Gaza, i tre år.
Spesielt Adnan fikk mye publisitet i ymse
media, og blant annet gjennom en voldsom
Twitter-kampanje. Flere fanger i tilsvarende situasjon startet etter hvert sine sultestreiker.
17. april, på det som ble markert som Palestine Prisoner’s Day, innledet ca 2000
fanger (over 1/3 av alle fangene) en sultestreik, en aksjon som varte frem til nevnte
avtale ble inngått 14.-15. mai.
Denne store og brede aksjonen, med fanger fra alle fraksjoner (men mest fra Hamas), fikk mye oppmerksomhet og løftet
situasjonen til de palestinske fangene høyt
på dagsorden. Det var første gang forhandlinger foregikk direkte med de involverte
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og første gang en avgjørelse ble foretatt av
General Security Service (Shin Bet) og
ikke av Israeli Prison Service (IPS), som
ble svekket i denne prosessen.
Det kom til reelle forhandlinger, noe som
aldri gjelder de store politiske spørsmålene, der ’utsettelse’ er et nøkkelord.
En bred koalisjon av politiske fraksjoner
sto bak sultestreiken, selv om det var Hamas og Islamsk Jihad som lanserte den,
støttet av Popular Front for the Liberation
of Palestine. Palestine Liberation Organization og Fatah deltok.
Egypt spilte en sentral rolle i forhandlingene som ledet frem til avtalen.
Avtalen av 14.-15. mai
Avtalen besto av fire hovedpunkter som
ville følges opp om all såkalt ’security
activity’ innen fengslene ble avsluttet, dvs
si all aktivitet som kan knyttes til terroraktivitet mot staten Israel (Avtaleteksten
ligger på israelsk UDs hjemmesider). I
følge fangenes representanter ble et noe
annet skriv signert, blant annet med det
som gjaldt administrativ forvaring, men
dette skrivet er ikke offentliggjort):
• 19 fanger skulle slippes ut av langvarig isolat (enkelte har sittet i ti år).
• Familiebesøk: 45 minutters besøk
annenhver uke for fanger fra Vestbredden. 30 minutter hver måned for
fanger fra Gaza (har ikke mottatt besøk siden 2007 pga Gilad Shalitsaken). Dette skulle implementeres
innen en måned etter at avtalen ble
inngått.
• En komité skulle opprettes for å bedre
kommunikasjonen mellom IPS og
fangene.
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Administrativ forvaring var opprinnelig ikke en del av avtalen, noe som
skapte sterke reaksjoner. Partene ble
så enige om at Israel skulle begrense
denne praksisen til ’svært alvorlige’
tilfeller, samt re-eksaminere gjeldene
forvaringsdommer. Egypt skulle følge
implementeringen nøye. Den 15. mai
ble man enige om å løslate de fem
forvaringsdømte som hadde sultestreiket lengst og med dårligst helse,
etter at gjeldene forvaringsdommer
ville utløpe:

Thaer Halahleh (sultestreiket i 77 dager,
løslatt 6. juni), Bilal Diab (77 dager, skal
løslates 11. august), Omar Abu Shalal (70
dager, skal løslates 30. august), Ju'afar
Azzedine (55 dager, skal løslates 20. juli),
Hasan Safadi (fornyet forvaring 21. juni,
og tilbake på sultestreik).
Mahmoud Sarsak var definert som ulovlig
stridende da han er fra Gaza, og ble ikke
inkludert i denne avtalen. Han avsluttet sin
sultestreik etter 92 dager etter avtale om
løslatelse og mye oppmerksomhet i media.
Ble løslatt 10. juli.
"FIFA uttrykte solidaritet med min sak,

såvel som europeiske land, som hjalp til å
eksponere Israels praksis og å vise undertrykkelsen av det palestinske folk”, sa
Sarsak etter løslatelsen.
I tillegg skulle det i følge avtalen bli en
slutt på straffetiltak som natteraid, restriksjoner på tilgangen på juridisk bistand og
universitetsutdannelse (forbudt siden juni
2011) skulle fjernes, mens det skulle bli en
generell bedring av soningsforhold, inkludert medisinsk behandling.
Tre som fortsatt sultestreiker
Akram Rikhawi har sultestreiket i 93 dager
(per 13. juni). Åttebarnsfaren ble arrestert
7. juni 2004 og dømt til ni års fengsel.
Israel ignorerer råd fra uavhengige leger
som mener at han ikke får tilstrekkelig
medisinsk hjelp. Han har fortalt sin advokat Mona Neddaf at Israel har konfiskert
hans bøker, isolert ham fra andre fanger og
avlyst hans daglige pause, og at han ellers
lever på en celle med svært dårlig klima.
Han har ikke mottatt familiebesøk siden
2006, heller ikke etter mai-avtalen. Alle
fanger kan etter to tredeler av soningstiden
be om tidlig løslatelse. Han ble nektet
dette i 2010, og igjen 5. juni 2012, da han
søkte pga helsemessige årsaker.

Demonstrasjon i Hebron mot administrativ forvaring

Palestinasolidaritet 3-2012

Samer Al-Barq gjenopptok sultestreiken etter at
han fikk fornyet forvaringsdom 21. mai, og er
nå på 53. dag (sultestreiket først 28 dager). Har
nyreproblemer, høyt blodtrykk og har mistet mer
enn 25 % av sin kroppsvekt. Han var først fengslet uten dom av jordansk
etterretning, og satt i fire
og et halvt år, før han ble
overført til det hemmelige
politiet i Israel og satt i
administrativ forvaring 7.
november 2010.
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Hassan Safadi gjenopptok sultestreiken
(avsluttet 15. juni, etter en 71 dager lang
sultestreik), etter at Israel 21. juni forlenget forvaringen med ytterligere seks måneder og er nå på 22. dag. Skal ha sluttet å
drikke vann.
I tillegg ble direktøren av The Freedom
Theatre, Nabil Al-Raee, arrestert 6. juni,
og startet en måned senere å sultestreike.
Saken synes å være nok en farse der Israel
ikke kan legge frem noen som helst bevis.
Ayman Sharawna ble løslatt i forbindelse
med fangeutvekslingen med Gilad Shalit,
etter ti år i fengsel, Men som den første av
disse løslatte fangene, ble han arrestert
igjen (gjelder også minst 15 andre fanger
løslatt i utvekslingen – et brudd på den
avtalen), og sitter nå i administrativ forvaring. Startet å sultestreike 1. juli.
Hvilke avtaler er brutt?
Isolat: Dirar Abu Sisi sitter fortsatt i langtidsisolat (de andre 18 er ute av isolatet og
soner nå blant andre fanger). Sisi ble tatt
av Mossad 19. februar 2011 i Ukraina. En
annen fange skal nylig ha blitt gitt seks
måneder i isolat.
Familiebesøk: Faud Al-Khafsh, direktør
for Ahrar center, har sagt at besøkstiden
for de i administrativ forvaring er redusert
fra 45 til 30 minutter.
Fanger fra Gaza har fortsatt ikke kunne
motta familiebesøk. ”… det er vanskelig å
ordne tillatelser for familiebesøk pga de
mange involverte – som den israelske
hæren, statsadvokaten, det israelske politiet, sikkerhetspolitiet…”, heter det fra IPS.
Det jobbes imidlertid med saken, og 16.
juli er nevnt som dato for de første besøkene da 25 av fangene endelig skal få
kunne se sine familier igjen.
Administrativ forvaring: Addameer har
ikke sett noen endring hva gjelder praksisen med administrativ forvaring. De, og
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mange andre av oss, var i utgangspunktet
sterkt tvilende til at denne praksisen ville
gjennomgå noen endring, spesielt med
avtalens såpass vage ordlyd.
Siden avtalen har flere fått fornyet sine
forvaringsdommer, hele 25 de første to
ukene etter at avtalen ble signert, og nye
fanger har fått forvaringsdommer. Seks
fanger fikk imidlertid fornyet sine forvaringsdommer 10. juni, i følge Tadamun
Foundation for Human Rights. Btselem
kan imidlertid melde om 285 fanger i
forvaring ved utgangen av juni, en nedgang fra 302 måneden før og 320 fra utgangen av mars.
22 palestinske MP (19 av dem fra Hamas,
samt Ahmad Sa’dat, generalsekretæren for
the Popular Front, og Fatahs Marwan alBarghouti og Jamal al-Terawe) sitter fortsatt i administrativ forvaring. Fem MPer
ble nylig sluppet fri.
Antall palestinske fanger totalt viser en
jevn oppgang siden årsskiftet, og er i utgangen av juni på 4484.
Voldelige raid mot cellene fortsetter, inkludert kollektiv avstraffelse, mens tilgangen på universitetsutdannelse har ikke blitt
gjeninnført.
Uttalelser fra blant annet Sarsak og
Rikhawi tyder ikke på at den medisinske
hjelpen har blitt noe bedre, mens det er
uklart hva som er situasjonen vedrørende
den juridiske bistanden.
De palestinske fangene kan muligens merke en marginal bedring av situasjonen,
men det er ingen tvil om at avtalen av 14.15.mai ikke er fulgt opp. Streikeaksjonen i
seg selv må uansett sies å ha vært en suksess. Den fikk stor omtale og virker samtidig å være eneste måte for palestinske
fanger å bli hørt; å nærmest sulte seg til
døde for en rettferdig behandling.
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Farlige forbindelser:

Norske bånd til den israelske
okkupasjonen
Den 9. mai 2012 lanserte Fagforbundet og Norsk Folkehjelp rapporten om norske investeringer på okkupert palestinsk jord. I perioden
mellom 2009 og 2013 har det pågått et samarbeid til støtte for palestinerne i Midtøsten.
Av Runa Torp Vive

Samarbeidet har vært ment for å styrke
Norsk Folkehjelps arbeid med lokale palestinske organisasjoner i Libanon, på
Vestbredden og på Gaza. Rapporten er en
del av dette arbeidet.

Ansvarlige for rapporten er Jan Davidsen,
Forbundsleder Fagforbundet og Liv Tørres, Generalsekretær Norsk Folkehjelp.
Rapporten er skrevet i Oslo og er basert på
rapporter og forskning, offentlig informasjon fra myndigheter, private næringsliv
og i dialog med organisasjoner, selskaper
og privatpersoner i Norge og i utlandet.
Den tar for seg israelske investeringer kun
etablert på palestinsk okkupert jord. Det er
også sett på innsamling av penger som går
til de ulovlige bosettingene på Vestbredden
Rapporten viser at norske myndigheter og
selskap, gjennom finansielle investeringer
og handel bidrar til Israels ulovlige okkupasjon og brudd på menneskerettighetene.
Rapporten anbefaler norske myndigheter,
norske banker og fondsforvaltere, handelsstanden i Norge og privatpersoner en rekke
tiltak som må til for å bryte norsk støtte til
Israels ulovlige politiske føringer.
Innledningsvis vises det til økonomen Shir
Hever som snakker om «privatisering» av
okkupasjonen etter intifadaen 2000. Med
dette mener han og statsviter Neve Gorden
at ved å gi fra seg blant annet oppgaver
som vakthold, kommunikasjon, uttak av
naturressurser i de okkuperte områdene,
oppgaver som tidligere lå under israelsk
militært ansvar, kan staten Israel fortsette
med overgrep uten at det får betydelige
følger. Ansvaret for folkerettsbruddene
legges på de private aktørene og ikke på
myndighetene (s.18). Med dette til grunn
viser rapporten videre til internasjonale og
norske rammeverk for selskaps samfunns-
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ansvar. Globalt sett har private investeringer i økende grad fått mer makt. Spesielt i land der staten ikke har vilje eller
makt til å beskytte befolkningen mot brudd
på menneskerettighetene. Dermed har
fokuset på selskapers samfunnsansvar økt
(s.25). I 2011 oppdaterte OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv i en
global handel, en anbefaling som går fra
regjeringer til flernasjonale selskaper.
Norge har medlemskap i OECD og forplikter seg gjennom dette til å følge de
etiske rettingslinjene(s.26). I 2000 ble
Initiativ for etisk handel (IEH) opprettet.
Gjennom IEHs prinsipperklæringer plikter
medlemmene å utvikle egne etiske retningslinjer. De fleste av de norske selskapene rapporten viser til har medlemskap i
IEH. I tillegg har disse selskapene egne
retningslinjer for samfunnsansvar (s.2627).
Norges felles sparepenger er gjennom
Statens Pensjonsfond Utlandet (SPU),
norske banker og fondsforvaltere investert
i selskaper som bidrar til å opprettholde
okkupasjonen og brudd på menneskerettighetene. Rapporten presenterer kort 51
selskaper som er direkte aktive i de okkuperte områdene, hvorav 12 av disse er
medansvarlige for spesielt grove normbrudd (s.30). De 51 selskapene er kortfattet presentert bak i rapporten, mens de 12
eksemplene er fremhevet gjennom case
beskrivelser.

Selskapene som presenteres gjennom caser, kritiseres for å:
Levere bulldosere til den israelske
hæren som brukes til å rasere palestinske hjem.
Levere spesialtilpassede systemer for
biometrisk personkontroll for militære
kontrollposter i de okkuperte områdene.
Være sentrale aktører i byggingen av
bybanen i Jerusalem som integrerer de
ulovlige bosetningene med resten av
byen.
Leverer tjenester og sikkerhetssystemer
til israelske fengsler som opereres i
strid med folkeretten, og hvor det begås overgrep mot palestinske fanger.
Bygge og drive elektrisitetsforsyning
til bosetningene på Vestbredden.
Farlige Forbindelser gir en god innføring i
norske investeringer direkte bidrar til å
opprettholde den ulovlige okkupasjonen av
palestinske områder. På tross av forpliktende medlemskap og sterke anbefalinger
fra nasjonale og internasjonale hold, har
Norge fortsatt et ansvar for grove brudd på
folkeretten og menneskerettighetene. Denne rapporten støtter Palestinakomiteens
arbeid i stor grad, og bidrar til et enda
større fokus på Israels politiske føringer.

Du finner hele rapporten her:
http://www.fagforbundet.no/forsida/Kampanjer/solidaritetsprosjekter/?article_id=92067
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Ny leder i Palestinakomiteen:

Annicken Lundgård
Mitt navn er Annicken Lundgård,
26 år, fra Ås i Akershus, bodd i
Bergen 7 år, og flyttet til Oslo
sommeren 2011.
Min fartstid i Palestinakomiteen startet i
2009, da jeg reiste til Libanon for å utføre
feltarbeid i forbindelse med min masteravhandling i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Tema for masteravhandlingen var palestinske flyktninger og drømmen om retur til Palestina og feltarbeidet
ble utført i Rashedieh flyktningleir, hvor
Palestinakomiteen sender sine solidaritetsarbeidere. Gjennom Palestinakomiteen
fikk jeg tillatelse til å oppholde meg i
leiren. Da jeg kom hjem fra feltarbeid i
2009, ble jeg med som styremedlem i
Palestinakomiteen i Bergen og satt der til
jeg flyttet til Oslo i 2011. Jeg ble med i
arbeidsutvalget høsten 2011 og mine arbeidsoppgaver her har sentrert seg rundt
solidaritetsarbeidet og Palestinakomiteens
prosjekt på Vestbredden, hvor jeg har fungert som koordinator.
Nå har jeg blitt leder av Palestinakomiteen
og nye utfordringer og arbeidsoppgaver
står for tur!
I tillegg til Palestinakomiteen har jeg hatt
andre verv i frivillige organisasjoner. Jeg
var med i studentersamfunnet fra 20062010, jobbet frivillig i CARF (Children at
Risk Foundation), som flyktningguide
gjennom Røde Kors.
Av yrkeserfaring har jeg jobbet på to
asylmottak i Bergen. Et ordinært mottak,
og et mottak for enslige mindreårige flyktninger som hadde fått avslag på asyl. På
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begge mottakene arbeidet jeg for å aktivisere og motivere. Nå arbeider jeg på en
bolig for enslige mindreårige flyktninger i
Lørenskog kommune.
Jeg har alltid vært interessert i samfunnet
rundt meg og alltid hatt et stort ønske om å
bidra til endring. Jeg har reist mye, studert
et halvt år i Kina, fartet rundt i Sørøst Asia
og Ghana og reist en del rundt i Midtøsten.
Libanon har for øvrig vært det landet som
har preget meg mest, og som jeg stadig
vender tilbake til. Alle menneskene jeg
møtte under mitt første opphold satte dype
spor og deres historier og erfaringer skapte
det engasjementet jeg har for å arbeide for
det palestinske folkets frihet.
Jeg gleder meg til å arbeide videre i Palestinakomiteen og fortsette å spre kunnskap
om situasjonen i Palestina, sammen med
alle dere der ute som engasjerer dere for
palestinernes sak!
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Sverre Johnsrud ny redaksjonssekretær
Mangeårig redaktør av Palestinasolidaritet Randi Bodin har valgt å
trekke seg som redaktør av helsemessige grunner. Annicken Lundgård har overtatt som redaktør
mens Sverre Johnsrud har blitt
redaksjonssekretær.
Sverre Johnsrud er 53 år og fra
Hønefoss. Han har vært leder av
Palestinakomiteens lokallag på
Ringerike siden 2007. Han er nå
inne i sin andre periode i Arbeidsutvalget. Sverre Johnsrud er også
kasserer i Ship to Gaza Ringerike
og styremedlem i Al Quds AS.

.

Runa Torp Vivé nytt medlem av redaksjonen
Hun har studert sosialantropologi
og kulturvitenskap i Bergen og
jobber nå på Oslo krisesenter.
Etter et lite opphold som frivillig
på YMCA East Jerusalem som
informasjonsmedarbeider, ble hun
aktiv i Palestinakomiteen Oslo
lokallag høsten 2009 og med i
Arbeidsutvalget våren 2012.
Hun er nå redaksjonsmedlem i
Palestinasolidaritet.
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Administrativ forvaring
må opphøre
Israel må løslate palestinere som holdes i
såkalt administrativ forvaring, krever Amnesty International.
Israels bruk av administrativ forvaring må
avsluttes, og alle fanger som i dag sitter i
administrativ forvaring i landet, må enten
løslates eller stilles for retten på ordinær
måte, krever Amnesty.

Khader Adnan er fri etter 60 dagers sultestreik, men fortsatt sitter hundrevis under
administrativ forvaring.

Administrativ forvaring ble innført i det
britiske mandatområdet i regionen før
Israel erklærte selvstendighet i 1948. Ordningen innebærer at militærdomstoler kan
sette personer i forvaring i opptil seks
måneder om gangen uten siktelse. Forvaringen kan forlenges et ubegrenset antall
ganger.

Ifølge Amnesty sitter minst 308 palestinere i dag i administrativ forvaring. Det
finnes flere titalls politikere, menneskerettighetsforkjempere, journalister, akademikere og studenter blant fangene. Om Israel
ikke vil løslate fangene, må de stilles for
retten i samsvar med internasjonalt anerkjente regler, krever Amnesty.

Skyt en terrorist!
Dette er en del av oppdragelsen, sier familiefaren Micheal og viser til hans 5 år
gamle datter som skyter fiktive terrorister
som om hun aldri skulle gjort annet. – de
lærer hvor de kommer fra, i tillegg til å
oppleve litt action.

Skjermdump fra www.ynetnews.com
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På guidens militante oppfordring plaffer
familiemedlemmene ned oppstilte figurer
med for siden å få diplom.
Å lære å skyte terrorister er ikke lenger en
militær oppgave eller noe bosetterne på
Vestbredden mener er et kall, men er også
blitt en aktivitet for turister som vil opplever «noe annerledes».
Den israelske
sommer campen på Vestbredden Gush
Etzion er en av flere skytebaner der en
bosetter lærer turister hvordan fortest mulig skyte en terrorist før terroristen skyter
deg.
Sharon Gats, campens styrer, mener dette
et populært tiltak der folk fra hele verden
kommer og hører historier fra hvordan det
er å være i felten. Dette er en en-gang -ilivet opplevelse, sier han.
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Arafats død
Yasser Arafat døde 12. oktober 2004 av
noe flere mente var et unaturlig dødsfall.
Han døde i Paris etter et kort sykeleie. I
tiden etter har mange spekulert i hva som
var årsaken av dødsfallet og flere har
påstått det var forgiftning.
Av Runa Torp Vivé

Nå har nye opplysninger kommet. Det er
funnet unormale høyverdier av polonium,
det radioaktive stoffet som er mange
ganger sterkere enn blåsyre.
Da Arafat døde ble det tatt en rekke prøver, men franske tjenestemenn offentliggjorde ikke detaljene om dødsårsaken
med hensyn til personvern. Dette skapet
spekulasjoner. Arafat har i tiden som
leder i PLO hatt mange tilhengere og om
mulig flere fiender. Fler har stått i posisjoner der det ville vært naturlig å ønske
Arafat av veie. Israelske og amerikanske
interesser skal ha formidlet at Arafat
hindret en fredsprosess ved ikke å godta
forslag fra deres side.
Samtidig ble det stilt spørsmålstegn ved
at Abbas var den eneste selvfølgelige
arvtager etter Arafat og hvorfor han ikke
har gjort mer for Arafats etterforskning.
Arafat skal ha hatt rykte på seg for å være
en mann av stort kontrollbehov, noe som
har satt en stopper for andres ønsker.
Ryktene har spunnet videre om morderen
var i nær relasjon, en forræder eller en
bestukket. Israel har hele tiden stått fast
på at de ikke har noe med Arafats dødsfall å gjøre og mener tvert i mot at dette
er palestineres bord.
I 2005 gjorde uavhengige eksperter på
oppdrag av New York Times en analyse
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Arafat taler i FN i 1974 og blir mottatt med
stående ovasjoner. Dette var gjennombruddet for PLO i internasjonal politikk.

av Arafats blodprøver, men fant ingenting
tegn til verken aids, kreft eller forgiftning.
Deres konklusjon var en sjelden blodsykdom som førte til interne blødninger.
Men nylig ble en artikkel publisert om
nye funn. Institut de Radiophysique i
sveitsiske Lausanne har analysert deler
Arafats eiendeler på oppdrag av AlJazeera. Direktør Francois Bochud ved
Institut de Radiophysique bekreftet at
funn av forhøyede verdier av polonium210 i Arafats eiendeler
Kona til Arafat har gjort det flere ganger
klart at hun gjerne vil komme til bunns i
gåten om hennes manns død. Nå har hun
gikk grønt lys til oppgraving av Arafats
legemer. En talsmann for Abbas bekrefter
dette og presiserer at myndighetene alltid
har ønsket å få klarhet i dødsfallet. Det vil
nå bli opprettes enda en internasjonal
komite følge forskningen.
Med det nye funnet har forskerne kommet
nærmere Arafats unaturlige død og rykteflommen vil muligens ende som realitet i
rettsalen.
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Refusing to be Enemies
Dette er en bok om jøder og palestinere som sammen og hver for seg
aksjonerer mot okkupasjon og for
rettferdighet og fred i Israel/
Palestina.
Av Kristin Eskeland
Alle er opptatt av ikke-vold, alle ser at den
nåværende politikken i Israel er ødeleggende
for alle som bor i dette ulykkelige området.
Boken er skrevet av Maxine Kaufman-Lacusta,
kveker/jødisk aktivist fra Canada. Den kom ut i
2011 på ITHACA Press, Reading i Storbritania.
Hun har både israelsk og kanadisk pass og
bodde i Jerusalem i 7 år Hun er i dag medlem
av Vancouver Women in Black, og Jews for a
Just Peace.

Jeg hadde lovet å anmelde boken hennes, og
tenkte med gru at jeg hadde tatt meg vann over
hodet. Men jeg fant til min lettelse at den var
både lettlest, interessant og tankevekkende,
slett ikke vanskelig å anmelde.
Hvorfor skal du lese den? Fordi den gir et annet
bilde av jøder og palestinere enn det vi vanligvis får i våre medier. Vi hører om palestinske
terrorister og angstbiterske, hevngjerrige israelere. Vi leser om en situasjon som virker aldeles fastlåst, om to folk som slåss om det samme
landet, om okkupasjon, beleiring, apartheid,
raketter og drap på barn og uskyldige. Vi hører
sjelden om jøder og palestinere som sammen
kjemper med ikke-voldelige midler mot okkupasjon og for en rettferdig fred.
Boken handler om grupper som ser at det som
skjer, er ødeleggende for alle, først og fremst
for palestinerne, men også for det israelske
samfunnet, et gjennom-militarisert samfunn der
ungdom må bruke tre år av livet som soldater
og lærer å undertrykke sine medmennesker og
naboer.
Boken består av en rekke korte intervjuer og
utsagn fra forskjellige aktivister, mange jøder,
mange palestinere. Noen grupper er sammensatt av både jøder og palestinere, men etter
hvert som tiden har gått og konfliktene blitt
dypere og dypere, har de fleste gruppene gått
over til å arbeide hver for seg, men med respekt
for hverandre. Israelske aksjonister har forstått
at de kan og bør støtte palestinske aksjoner,
men aldri ta over.
Hvorfor er de opptatt av ikke-vold? De aller
fleste sier klart at ikke-vold i det lange løp er
den eneste metoden som kan lykkes i å skape
en varig, rettferdig fred. Nuri el-Okbi, en palestinsk beduin som har kjempet i årevis for sitt
folks rettigheter, sier: ”Jeg er motstander av all
vold. De som har rett, behøver ikke bruke
vold!”

Bokomslaget
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Jean Zaru, en av de få kvekerne som fremdeles
lever på Vestbredden, begrunner sitt standpunkt
med sin religiøse tro. For henne er det helt

34

uakseptabelt å bruke de hellige skrifter til å
begrunne overgrep og undertrykking av andre
folkegrupper.

metoder og sivil ulydighet i Hope Flowers
School og gjennom Holy Land Trust.
Men virker det?
Okkupasjonen fortsetter, vold, overgrep og
stadig mer omfattende undertrykking er det vi
ser. Altså virker det ikke. For ikke lenge siden
hadde vi besøk av ikke-voldsaktivisten Gene
Sharp i Oslo. Han påpeker at metoden krever
tålmodighet og langsiktig, strategisk planlegging. Metodene som hittil har vært brukt i
Israel/Palestina, skaper oppmerksomhet og
rekrutterer aksjonister.

Amos Gvirtz
Amos Gvirtz, en sekulær jøde som vokste opp i
kibbutz, sier det slik: ”Problemet er at et folk
flyttet inn i et land hvor det allerede bodde et
annet folk. Israel skaper med sin politikk fiendskap som vil vare i generasjoner. Mange av de
barna som opplever å bli jaget fra hjemmene
sine, vil helt sikkert senere reagere med voldelige hevnaksjoner. Vi bygget Israel på ruinene
av palestinernes land. Nå okkuperer vi resten av
deres territorium med et undertrykkende og
grusomt regime. Og likevel; for folk i vesten er
det palestinerne som er terrorister og vi, jødene,
bare forsvarer oss. Det helt motsatte er jo situasjonen.”
Boken er redigert på en ryddig måte, først tre
deler som hver består av en rekke korte intervjuer og innspill fra ulike aktører, og så sammendrag og en oppsummering.
Til slutt trekker Maxine Kaufman-Lacustas sine
egne konklusjoner. Fordi det har tatt tid å få
denne boken ferdig, avsluttes den med en epilog skrevet i 2009 og en rekke tanker og og nye
konklusjoner skrevet i 2010. Boken ender med
en klar støtte til boikott-kampanjen BDS og en
oppfordring til jøder i Israel om å utfordre den
“blinde lydigheten” til Israels myndigheter og å
bidra til en rettferdig, levedyktig og varig fred.
Boken drøfter ulike aksjoner, fra generalstreik i
Palestina i 1936, skattenekt i Beit Sahour der
palestinere fra 1988 til 92 nektet å betale skatt
fordi pengene gikk til å finansiere okkupasjonen, demonstrasjon hver fredag i Bi´ilin i protest mot Muren, og til opplæring i ikkevolds-
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Maxine Kaufman-Lacustas
Men skal ikke-vold fungere slik at det politiske
målet nås, kreves det godt lederskap og overordnet strategi. Løsrevne aksjoner er ikke nok.
Men Gene Sharp er helt klar på at dersom
palestinere og jøder en gang skal kunne leve
sammen, om det blir i en eller to stater, er slike
ikke-voldsmetoder et bedre utgangspunkt for en
framtidig fred enn å ha drept hverandre i generasjoner. Det betyr et håp, tross alt.
Boken til Maxine KaufmanLacusta finnes foreløpig
bare på engelsk, men språket er relativt enkelt. Jeg
anbefaler den til alle som er
opptatt av situasjonen og
menneskene i dette ulykksalige landet. Den gir ny
innsikt.

Kristin Eskeland
er styreleder i
Kvekerhjelp
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Den glemte minoriteten
I medienes omtale av den palestinske konflikten omtales stort sett
Vestbredden, Gaza-stripen og ØstJerusalem. I skyggen av disse
kommer de 1,3 millionene palestinere som er innbyggere i Israel.

stinere. Sionismens grunnlegger, Theodor
Herzl hadde dette klart for seg allerede på
slutten av 1880-tallet. Israels politikk blir
ofte sammenlignet med Sør-Afrika. Men
da Israel ble grunnlagt ble halvparten av
den palestinske befolkningen fordrevet.
Noe slikt ble aldri gjort i Sør-Afrika.

Av Erland Raastad

Abdelfattah mener videre at Israel av politiske årsaker ikke kan drive åpen etnisk
rensing på de palestinere som er blitt igjen
i staten. Men den etniske rensingen fortsetter imidlertid, men nå i andre former gjennom at Knesset vedtar spesiallover. For
eksempel har Israel laget lover som nekter
palestinerne å gifte seg over grensene,
store begrensninger i hvor palestinere kan
bosette seg og om borgerskap. Som eksempel nevner han at russeren, nåværende
utenriksminister Lieberman, fikk borgerskap med alle rettigheter, mens palestinerne nektes denne rettigheten, til tross for at
de er født i landet.

Disse Israelpalestinere er fratatt sine
grunnleggende rettigheter og frarøvet det
som en gang var deres eiendommer og
jord. Hvis Vestbanken, Øst-Jerusalem og
Gaza-stripen en gang skulle bli en egen
stat, vil likevel altså ikke Midtøstenkonflikten være løst. I tillegg til Israelpalestinerne, finner man også flyktningeproblemet som fortsatt er uløst.
Awad Abdelfattah, generalsekretær i National Democratic Assembly også kalt
Balad, et palestinsk parti som er representert i Knesset med 3 plasser, har vært på
reise i Europa, hvor han har besøkt Sverige, Finland og Belgia. (Det meste i denne
artikkel er hentet fra svenske media). Han
setter fokus på situasjonen for de palestinske innbyggerne i Israel, en sak han
mener verdenssamfunnet glemmer.
Abdelfattah fremholder tall som viser
hvordan de israelske palestinere er fratatt
alt landareale de hadde i 1948. Da hadde
den jødiske befolkningen bare noen få prosent av landet, mens de i dag har røvet til
seg over 90 %, mens palestinerne i dag
kun har tilgang til 3%.

Erland Raastad

Abdelfattah forteller
hvordan
sionismen
lenge før Israel ble
dannet i 1948, hadde
planene klare for en
etnisk rensing av pale-
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Lieberman hadde ingen kontakt til Israel,
sier Abdelfattah. Nå har han alle borgerlige rettigheter.
De nye lovene viser at Nakba, den store
katastrofen i 1948 da 700.000 mennesker
ble jaget bort, ennå pågår, sier Abdelfattah. Gjennom nye lover skal de splitte oss,
ydmyke oss, gjøre oss svake – alt for at vi
skal forlate staten (altså etnisk rensing).
På skoler og universiteter er det forbudt å
undervise om palestinernes historie. De
politiske organisasjonene må i stedet påta
seg den oppgaven så godt de kan. Det fikk
Abdelfattah erfare, han ble avskjediget
som lærer.
Israelpalestinernes situasjon kommer til å
bli ødeleggende for Israel, tror Abdelfattah. Et økende antall israelere fokuserer på
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Awad Abdelfattah, generalsekretær i Balad

hvilken sprengkraft situasjonen innebærer.
Den israelske professoren Arnold Sofer,
med nære forbindelser til Ariel Sharon, sa
for 3 år siden at israelpalestinernes situasjon er en tikkende bombe som er alvorligere enn Irans atombombeplaner.
Det partiet som Abdelfattah tilhører er
offisielt for en to-statsløsning. Men han
tviler etter hver mer og mer på en slik
løsning.
To-statsløsningen er nok død. Om jøder og
palestinere får like rettigheter fins det jo

ingen ren jødisk stat lenger. Stadig flere
holder nå døren åpen for en EN-statsløsning, endog viktige israelere som professorer, advokater, med flere. Alle innser
nå at det ikke fins noen plass lenger til en
palestinsk stat. Israel kaller seg et demokrati. Men beviset på et demokrati er at
man verner om minoriteter. Palestinerne
inne i Israel er like okkuperte som de på
Vestbredden og Gaza. De kommer til å
være et «destabliseringsproblem».
Det er en lang og vanskelig vei vi har
igjen, men det fins ingen annen vei. Avslutter Abdelfattah.
Bloggen Mondoweiss forteller at da Abdelfattah vendte hjem til flyplassen Ben
Gurion på morgenen 3. mars i år, ble han
tatt til side, fratatt passet og forhørt i 2
timer. Gjentatte oppfordringer om å få
tilbake passet ble ignorert. Dette var 3.dje
gangen på en måned at han ble trakassert
på denne måten.

Tur til Palestina
Arrangør: Palestinakomiteen i Norge, teknisk arrangør Al Quds Reiser.
Turleder Peter M. Johansen,journalist i Klassekampen.

Forberedelsesmøte så deltagerne kan komme med sine interesser.
Tid: 12.-21.okt.2012.
Pris: 15.700 inkluderer transport, guider, frokost og lunsj.
Enkeltromstillegg kr 1800.
www.alquds.no - post@alquds.no - telefon 22 11 00 26 / Eldbjørg
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Jordandalen
Jordandalen utgjør 30 % av Vestbredden og ligger i den østre delen
som går helt til Dødehavet. Før
1967 var det ikke noe reelt skille
mellom Jordandalen og resten av
Vestbredden.
Av Hilde Marie Reksjø

Den israelske okkupasjonen av Vestbredden startet i 1967 da israelske styrker tok
kontroll over palestinsk land fra den jordanske regjeringen. Umiddelbart etter
okkupasjonen, ble palestinerne pålagt
lover og regler som drastisk begrenset
deres rettigheter og gjorde dem avhengige
av Israel.
Flere tiår senere, har Israel effektivt skilt
Jordandalen fra resten av Vestbredden og
kraftig redusert den palestinske befolkningen i dette svært strategiske området. I
tillegg til den ekstremt negative effekten
på det palestinske befolkningsnivået, som
har gått fra 320 000 i 1967 til 56 000 i dag,
har den israelske politikken fått alvorlige
konsekvenser for det palestinske jordbruket og har skapt en rekke vedvarende bekymringer i forhold til miljø. Ingen andre
steder er den israelske politikken mer
skadelig for palestinske bønder, og mer
tydelig enn i Jordandalen.
Israels statsminister Benjamin Netanyahu
sa så sent som i år at han aldri vil undertegne noen avtale med palestinerne som
innebærer at Israel må trekke seg ut av
Jordandalen.
Vannrestriksjoner
Fordelingen av vann har vært urettferdig
siden begynnelsen av okkupasjonen i
1967. Umiddelbart etter okkupasjonen, ble
palestinerne nektet adgang til Jordanelven.
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Full myndighet over alle vannspørsmål ble
tillagt de israelske okkupasjonsstyrkene og
alle tidligere avtaler om bruk av vannkilder som palestinerne hadde, ble avskaffet.
Siden 1967 har Israel ødelagt 140 palestinske vannpumper, beslaglagt ytterligere
162 vannprosjekter som hadde blitt utviklet under jordansk styre, og redusert antall
brønner fra 774 til 328. I tillegg borer
Israel så dype brønner at gjenværende
palestinske brønner og naturlige elveleier
tørker ut. Ved å ødelegge brønner og begrense adgang til vann for palestinerne,
bryter Israel en rekke internasjonale avtaler og lover, blant annet den fjerde Genève-konvensjonen.

Israelsk elektrisk brønn
Den restriktive og diskriminerende okkupasjonspolitikken reduserer det palestinske
vannforbruket til et farlig lavt nivå. WHO
anbefaler at hver person har tilgang til 100
liter per dag. I Jordandalen, får flere personer så lite som 10-20 liter per dag. (I
motsetning er forbruket i noen kolonier så
høyt som 430 liter per person per dag). I
følge WHO er 10-20 liter per dag en farlig
lav mengde både i forhold til det anbefalte
daglige forbruk, og langt under det absolutt minimum daglige konsum for å unngå
store epidemier.
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De fleste palestinere har ikke innlagt vann,
og blir tvunget til å kjøpe vann det israelske vannselskapet Mekerot, eller kjøpe
store tanker som de så fyller fra lokale
kilder. Vann fra det israelske selskapet
koster nesten 10 ganger mer enn innlagt
vann. Prisen for innlagt vann er kr.4,00,pr. kubikkmeter. Den gjennomsnittlige
prisen for vann fra tanker er kr.22,00,-,
mens i Jordandalen kan kostnadene for
vann fra tanker koste så mye som kr.
57,00,-. Disse høye prisene betyr at en del
husholdninger bruker opptil 40-50 % av
inntekten sin på vann. I tillegg til økonomiske belastningen med ekstra utgifter til
vann, har mangelen på tilstrekkelig vann
ført til at 60 000 dunum jord har blitt lagt
brakk.

område. Palestinerne disponerer 5,6 %,
israelske kolonier har kontroll på 50 % og
44,4 % er utpekt av Israel som militære
områder stengt for adgang for sivile.
For mange palestinere som er beduiner,
jordbrukere og gjetere, er dette en ødeleggende begrensning og markerer en åpenbar
strid med en rekke internasjonale avtaler.
Ferdsel på områdene definert for det militære eller koloniene kan resultere i at israelske soldater eller politi gir bøter, arresterer eller fengsler deg, eller konfiskerer din
personlige eiendom. Personlig eiendom
betyr i praksis ofte at dyrene på beitemarkene blir konfiskert, noe som fører til et
enormt økonomisk tap for eieren.
Klassifisering som C-område betyr at palestinerne trenger tillatelse fra den israelske
siviladministrasjonen til å bygge eller
foreta noen annen form for konstruksjon.
Det er nesten umulig for palestinere å få de
rette tillatelser, bare 6 % av søknader om å
bygge blir godkjent, og derfor bygger
mange uten tillatelse. De bygninger som
blir oppført ulovlig er ofte mangelfulle,
konstruksjonen er dårlig, og de vil være
under konstant trussel om riving.

Det uttørkede elveleiet ved siden av
pumpa på forrige bilde

I tillegg til at det er så å si umulig å få byggetillatelse, er det også restriksjoner på

Som et resultat av vannmangelen, har
bønder i enkelte områder koblet seg til
kloakkrørene og bruker urenset avløpsvann fra industri og husholdninger til å
vanne med. Foruten sykdommer, forårsåker dette også skader på jorda og vegetasjonen. Avlingene blir dårlige, og dermed
vanskeligere å selge.
Byggerestriksjoner
Restriksjoner på palestinere i Jordandalen
kom som følge av Oslo-avtalen som utpekte nesten 95 % av Jordandalen til C39

Denne delen av skolebygningen i Fasyil har
fått rivingsordre
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hvilke byggematerialer som er tillatt å
bruke. En såkalt “lovlig” bygning vil dermed ikke automatisk være sikrere og av
bedre kvalitet enn en som er bygget “ulovlig”.
Et grotesk eksempel på restriksjonene, er
at mange samfunn ikke får tillatelse til å
koble seg til strømnettet. Boliger, offentlige samlingssteder og andre viktige bygg
har dermed ikke strøm, noe som er vanskelig å forstå den fulle og hele konsekvensen
av.
De finnes noen som har skaffet seg generatorer, men dette er en løsning som fort
blir dyr, så ofte er generatoren i drift bare
2-3 timer pr. dag.
Fra januar 2010 til juni 2011 utstedte Israel 350 rivings- og evakueringsvarsler, de
aller fleste av disse var varsler for riving.
Dette resulterte i at 272 palestinskeide
bygninger ble revet. Dette førte til betyde-

Palestinasolidaritet 3-2012

lige tap i hus, uthus, låver og religiøse
samlingssteder. I følge OCHA er det en
generell økning i riving av bygninger i
området. OCHA sier at det har vært fem
ganger så mange rivinger i de første 6
månedene av 2011 sammenlignet med
samme periode i 2010. Denne økningen i
riving og praktiseringen av riving generelt,
er utvilsomt ulovlig i følge den fjerde
Genève-konvensjonen.
I tillegg til riving av konstruksjoner, konfiskerer Israel offentlig og privat palestinsk jord. Israelske myndigheter og kolonister konfiskerer regelmessig palestinske
jordbrukseiendeler som traktorer, dyr og
vanntanker. Det finnes også eksempler på
at palestinerne i slike tilfeller har blitt
bøtelagt, og også blitt tvunget til å signere
et løfte om å aldri komme tilbake til området, et område hvor de alltid har bodd.
Vanntank i Ras al-Auja
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Adgangs- og bevegelsesrestriksjoner.
Mens alle palestinere sliter med begrensninger i retten til fri bevegelighet, sies
Jordandalen å være et av de mest avgrensede områder på jorden. Israel begrenser
dramatisk bevegelsen til palestinerne gjennom fire permanent bemannede checkpointer. Bare de som har id-papirer som
beviser at de bor i Jordandalen eller har
andre spesielle tillatelser, får komme inn i
Jordandalen i sine private biler. Det er
mulig å kjøre inn i Jordandalen uten å
krysse noen sjekkpunkter hvis man velger
andre veier. Man må da kjøre omveier som
fører til at man kan få opptil 7 ganger så
lang vei å reise. Restriksjoner gjør det
vanskelig for bøndene å se etter jorda si.
De som selger sine produkter utenfor Jordandalen, opplever at transport av varer
ofte er forsinket. En annen konsekvens av
checkpointene , er at prisene stiger på alle
varer som kommer inn i Jordandalen.
Alle restriksjonene har ført til at Verdensbanken har konkludert med at Israel har
skapt en "de facto Eastern separation
zone" i Jordandalen.
Bomønster
Tilgjengeligheten til Jordandalen er kraftig
redusert, og konsekvensene er størst for
beduinene. Den palestinske befolkningen i
dalen utgjør rundt 56 000, 70 % bor i nå
mer eller mindre ufrivillig i Jerikoområdet, mens resten fortsatt klorer seg
fast i sine små gjeter- og bondesamfunn
som eksisterte lenge før 1967.
For å overleve, har de tradisjonelt vært
avhengig av evnen til å bevege seg fritt.
Klassifiseringen av nesten 95 % av dalen
som C-område og dermed forbudte områder, har fått dystre konsekvenser. Mange
beduiner har blitt tvunget til å forlate sin
tradisjonelle levemåte. Opptil 40 % av
palestinerne jobber nå fullt eller delvis i
koloniene for kr.75,- per dag.
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Miner
Landbruk og dyrehold i C-område er spesielt farlig på grunn av den ensidige israelske erklæringen om militære soner. Faren er sterkt forverret ved bruk av minefelt. Israel har plantet landminer i flere
tusen dunum av beduinenes jordbruks-og
beiteområder. Disse minefeltene ligger
vanligvis i områder som ikke er inngjerdet
og heller ikke har noen form for varselskilt. Et tragisk resultat, er at barn som
gjeter familiens dyr, står for rundt 30 % av
skader og dødsfall forårsaket av landminer.
Av “sikkerhetshensyn” vil ikke Israel
oppgi hvilke områder som er minelagt,
dermed er det umulig for palestinerne å
unngå dem bevisst. Andre forhold, som at
vær og vind har ført miner ut av områdene
hvor de opprinnelig ble lagt ut, gjør at det
vil være umulig å erklære noen del av
området for fritt for miner.
Det er ikke kjent hvor mange miner som er
utplassert i området, men ifølge en artikkel
i Haaretz i februar 2011, skal antallet være
et sted mellom 350 000 og 400 000. Israel
har begynt å rydde opp i noen minefelt. De
sier at de har de fjernet rundt 60 000
landminer de siste årene, men dette er et
tall som er vanskelig å få bekreftet av
uavhengige kilder.
Israel bruker jevnlig området til militærøvelser. Bøndene blir nektet adgang til
området, og får ikke sett etter jorda si.
Soldater og kjøretøy fra den israelske
okkupasjonsmakten bruker jorda til øvelsene, noe som fører til skader på avlingene. Hele området er under tung beskytning
dag og natt, noe som gjør det vanskelig å
sove, og også gjør det farlig å bevege seg
mye ute.
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Avfall
Et viktig spørsmål, er mangelen på skikkelig avfallshåndtering. Den manglende
muligheten til å behandle og kaste avfall
trygt, utgjør en farlig trussel for både palestinernes helse og miljøet som helhet.
Som et resultat av byggerestriksjoner,
hindres befolkningen fra en god ordning
med deponering av avfall ettersom de ikke
har lov til å anlegge forsvarlige avfallsstasjoner. Bare 2 % av befolkningen sier at
slike tjenester er tilgjengelige. Alt avløpsvann slippes urenset ut i miljøet fordi man
ikke har renseanlegg. Dette fører til forurensing av grunnvannet. Vannbårne sykdommer er svært vanlige i området. Faktisk er situasjonen sammenlignbar med
forholdene i Gaza, eller om mulig enda
verre.
Uoffisielle søppelfyllinger oppstår der
hvor befolkningen mener det er hensiktsmessig, og vedlikeholdes med den lite
miljøvennlige praksisen med å brenne
avfall i åpne områder. Dette fører til
ufiltrert utslipp av klimagasser og tungmetaller. En rekke luftveisproblemer - og
sykdommer er en direkte følge av at mennesker blir utsatt for disse gassene.
Israelske kolonier bidrar til problemet
fordi mange mangler enhver form for
behandling av avløpsvann fra industrien
og private husholdninger. Israel hevder at
66 % av koloniene behandler avløpsvannet, et tall som ikke har blitt verifisert av
andre kilder. Amnesty International og B
`Tselem uttrykker bekymring for at israelske kolonier dumper ubehandlet avfall i
de palestinske områdene. Også avløpsvann
fra Jerusalem blir dumpet i Jordandalen.
I 2006 antydet den palestinske selvstyremyndigheten at Israel i hemmelighet dumpet avfall og giftige materialer på Vestbredden. I mellomtiden har den israelske
hær brukt Vestbredden for å grave ned
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skadelig sink, nikkel og radioaktive stoffer
i mange år, og det er også frykt for at Israel har gravd ned kjernefysisk materiale på
Vestbredden.
Kjemikalier
Bruk av forbudte gjødningsmidler i jordbruket, er svært utbredt.
De palestinske selvstyremyndighetene har
fulgt internasjonale anbefalinger om hvilke
midler som bør forbys, men siden de ikke
har kontroll i Jordandalen, er det opp til
enhver useriøs selger å tilby disse produktene til bøndene. De fleste bøndene (86 %)
oppgir at de har problemer med å lese
hebraisk, og forstår dermed ikke hva det
står på bruksanvisningen. Mange av disse
midlene blir solgt billig, og mangler informasjon om holdbarhet, oppbevaring og
avfallshåndtering, noe som igjen stiller et
spørsmål om hva slags kontroll Israel har
på varer som blir tillatt for innførsel og
salg i Jordandalen.
Det er imidlertid koloniene som står for
den absolutt største delen av jordbruket i
området. Selv om Israel i 1992 signerte en
avtale om å redusere forbruket av metylbromid som er nedbrytende for ozonlaget,
er Israel fortsatt den største forbrukeren i
verden av metylbromid.
Utdanning
Tilbud om utdanning er svært dårlig.
.
Palestinske myndigheter har bare myndighet til å operere i 5 % av området, og de
viser liten vilje til å følge opp skolene og
elevene. Til deres forsvar skal det dog sies
at områdene de har ansvar for, ofte er
svært små og ligger svært spredt, noe som
gjør det vanskeligere å følge opp og å tilby
en helhetlig tjeneste.
Mange elever går på skole i telt eller skur.
De mangler vann og sanitære anlegg, og
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Hun er heldig, hun går på skole med innlagt vann

har heller ingen beskyttelse fra varme eller
kulde etter hvert som årstidene skifter.
Ofte må de gå lange avstander gjennom
farlige områder for å komme til skolen
siden det ikke finnes skolebuss eller offentlig transport.
Det er mangel på lærere, og de har ofte
problemer med å komme fram til skolen i
tide både pga de faste checkpointene og
flying checkpoints som opprettes sporadisk.
Mange lærere må komme seg på jobb til
fots. Skolene har også en stab frivillige.
Disse er ikke kvalifisert for undervisning,
men det er de som må trå til når lærerne er
for-sinket eller ikke kommer. Skolene
mangler midler, og lærermaterialet som
tilbys er utilstrekkelig.
For 23 av skolene i området, er det utstedt
en rivingsordre. Dette betyr at 2 200 barn
ikke vet om de har noen skole å gå til i
nærmeste framtid.
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Mange barn avslutter utdanningen etter
7.klasse. Dette gjelder først og fremst
jentene, da skolene som underviser ungdommer, ofte ligger lenger unna landsbyene, spesielt jenteskolene siden det finnes få
av dem. Dermed blir det lange dager for de
som velger å fortsette skolegangen. Det
blir også dyrere med transport for de som
er så heldige å ha det tilbudet; - for de
andre kan rett og slett skoleveien bli for
usikker, farlig og slitsom.
Elever som tar høyere utdanning, flytter
oftest ut av området fordi de får tilbud om
bedre jobber andre steder. Jordandalen er
et område med betydelig ”brain drain”.
Helse
Israelske restriksjoner begrenser palestinsk
adgang til helseomsorg. De nærmeste
sykehusene ligger i Jeriko eller Nablus,
noe som er en lang vei. Reisen blir også
komplisert av checkpointene. En ambulanse kan ikke kjøre en pasient direkte til
sykehuset i Nablus, på checkpointet må
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pasienten overføres til en ambulanse fra
Nablus før de fortsetter til sykehuset, dette
er bare et av mange eksempler på hvordan
alle pasienter på Vestbredden utsettes for
unødvendig forsinkelse, fare og plager pga
den israelske okkupasjonen.
Det er noen klinikker som er åpne for
innbyggerne, men de er stort sett i mangel
på nødvendig utstyr, og laboratoriene
fungerer bare delvis. De ansatte blir ofte
forsinket av checkpointene, og det er også
mangel på kvinnelige sykepleiere og leger,
noe som gjør at enkelte kvinnelige pasienter kvier seg for å gå til lege, noe som
selvsagt får fatale følger for noen. De
palestinske selvstyremyndighetene setter
ikke inn ressurser til å følge opp klinikkene med utstyr og personale. Det har vært
gjort forsøk med mobile klinikker, men
dette har i liten grad vært vellykket. Som
et resultat sier kun 8% at de føler at de har
adgang til helsehjelp..

Koloniene
Siden 1967 har koloniene vokst jevnt. Den
første sivile kolonien på Vestbredden ble
bygget i Jordandalen, og i dag er det 36
kolonier som huser rundt 9.600 kolonister.
Koloniene er små, i den største kolonien
bor det rundt 1.400 mennesker. De fleste
er økonomiske kolonister, dvs at de har
bosatt seg i Jordandalen kun for å tjene
penger. Det er bare to religiøse kolonier i
området, den ene huser kolonistene som
ble flyttet fra Gaza i 2005.
Koloniene er svært viktige i forhold til å
sikre seg retten til området, utvikle industri
og jordbruk og turismen til Dødehavet.
Jordandalen er definert av den israelske
regjeringen som et nasjonalt prioritert
område. Dette betyr at koloniene har en
rekke fordeler i forhold til kolonier i andre
områder av Palestina. Selv om Vestbredden er ulovlig okkupert i følge internasjonal lov, utpekte Israel i februar 2012 alle
kolonier i Jordandalen som et nasjonalt

Innbyggerne i Zbeidat har utsikt til store jordbruksområder drevet av koloniene
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prioritert område. Koloniene nyter uttallige subsidier hovedsakelig knyttet til bolig,
utdanning, landbruk, industri og avgiftspolitikk.
Noen av fordelene de har kan nevnes ved
at staten Israel dekker opptil 50 % av utgiftene til å kjøpe eller bygge bolig, de får
25-30 % skattereduksjon ved investeringer
i området og inntil 25 % av utgiftene med
å etablere en bedrift blir dekket, dessuten
har alle inntil 60 % lavere skatt enn innbyggere i Israel.
Innlagt vann, strøm og internett er subsidiert. Utdanning og helsetilbud er gratis, og
tilbudet er godt utbygd. Lønninger for
enkelte yrkesgrupper slik som for eksempel lærere, er 10-20 % høyere enn for
lærere som jobber i Israel.

De fleste kolonistene driver jordbruk og 60
% av dem jobber selv inne i koloniene.
Dette er et fenomen som er helt er unikt
for Jordandalen, alle andre steder har folk
stort sett sitt arbeid utenfor kolonien. Israelske myndigheter bruker ressurser på å
redusere skadene fra boikottbevegelsen,
slik at varene som er merket ”Made in
Israel” or ” Product of Jordan Valley”,
fortsatt skal havne i handlekurven til forbrukerne.
I tillegg til alle subsidier og økonomiske
fordeler, har en kolonist i Jordandalen
gjennomsnittlig en inntekt som er 10 %
høyere enn hvis vedkommende hadde
bodd i Israel, og mange tjener seg til millionærer på få år.

Al Quds har fått inn mange nye varer
Besøk oss på nettsida: www.alquds.no
eller butikken på Youngstorget og på Grønland.
•
•
•
•
•
•
•
•

!

"

#

!

$
#

$

$

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
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E-post: post@alquds.no
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Fadderprosjektet Beit Atfal
Palestinakomiteens fadderprosjekt
har pågått i mange år og støtten fra
prosjektet har betydd mye for familiene som mottok støtten i Libanon,
både konkret økonomisk støtte,
men også omtanken er viktig i en
vanskelig situasjon
Fadderprosjektet har også medført at mange har engasjert seg i solidaritetsarbeid og
mange har vært på besøk i Libanon.
Landsmøtet i Palestinakomiteen 2012 vedtok å modernisere fadderprosjektet. Alle
faddere har blitt informert om dette (og det
er en overgangsordning som gjør det mulig
for de som ønsker det å fortsette som før
med konkret støtte til enkeltfamilier).

ikke får noe støtte. Vi ser også at den direkte kontakten mellom fadder og barn/
familie medfører et "asymmetriske" forhold mellom fadder og barn og frykter at
det kan føre til et avhengighetsforhold til
fadderen fra barnet sin side. Det å støtte
enkelte barn føre til en forskjellsbehandling av barn og familier i leirene I tillegg
bryter denne ordningen bryter med Palestinakomiteen sin identitet som solidaritetsorganisasjon.
Komiteen er svært positivet til det mangeårige samarbeidet med Beit Atfal Assomoud og ønsker å fortsette dette i en annen
form. Landmøtet ønsket en måte å støtte
organisasjonen på som samtidig vil føre til
økt fokus på palestinernes situasjon her
hjemme. Palestinakomiteen prioriterer
politisk arbeid her i Norge for å få slutt på
okkupasjonen av Palestina og ser et nytt
prosjekt i lys av hva som er de viktigste
målsettingene for en solidaritetsorganisasjon. Etter besøket av Hanan Masri i Oslo,
har Palestinakomiteen bestemt at de ønsker et fortsatt samarbeid med Beit Atfal
om et såkalt representativt fadderskap.
Et representativt fadderskap innebærer
at fadderne ikke gir penger eller har kontakt med et enkelt barn. Som fadder bidrar
man med økonomisk støtte til Beit Atfal
som bruker de innsamlede pengene på
tiltak i utvalgte leire som kommer alle
barn og familier til gode. Eksempler på
tiltak kan være barnehager, helsetilbud,
sosiale tiltak for barn osv. Som fadder vil
du i denne ordningen få tildelt informasjon
om et barn som er ment å skulle representere alle barna i den aktuelle leiren.

Beit Atfals årsrapport

Palestinakomiteen ser det ikke som riktig å
støtte et prosjekt som gir penger og andre
tilbud til enkelt barn, mens andre omkring
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Som fadder vil du få tilsendt regelmessig
informasjon om hvordan pengene brukes
og situasjonen for palestinerne i leirene.
De barna som blir representanter vil bli
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valgt av barn i leirene og barna vil og ha et
ord med i laget når prosjekter skal velges.

Les mer om Beit Atfal
http://www.socialcare.org

I første omgang er det bestemt at leirene
Bourj el Shemali i Tyr og Shatilla i Beirut
vil få støtte. Her er arbeidet allerede startet
med henblikk på å finne ut av hvilke behov man ser i leirene vi kan være med å
avhjelpe og hvilke barn som kan representere alle barna i de to leirene.

Ønsker du å bli fadder:
Fyll ut avtalegiroskjemaet på nest siste
side i bladet tog du vil motta mer informasjon og starte fadderskapet.
For mer informasjon, kontakt Kristin
Ingebrigtsen, kingebrigtsen@hotmail.com.

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
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Kvinnelige aktivister i Gaza
I dette intervjuet har jeg møtt tre
unge kvinner som setter sitt preg i
Gaza med sine aktiviteter og politiske overbevisning. Deres stemmer
er så sterke og tydelige at de til og
med rekker helt til Norge.

eller hverdagsliv. Temaene jeg har vært
mest opptatt av har vært knyttet til mangler - manglende bevegelsesfrihet, fravær
av menneskerettigheter og fokus på sårbare grupper, herunder kvinner og barns
rettigheter

Tekst: Mee Bolann
Foto: Magne Hagesæter

Jeg antar i hvert fall at navnene deres er
kjente for flere av dere. Søstrene Tamam
(født 23.12.93) og Shahed (født 24.8.1991)
Abu Salama og Jehan Alfarra (født
5.11.90) representerer unge kvinnelige
aktivister i Gaza, Palestina, og nye røster i
den palestinske motstanden.
Tamam Abu Salama
Jeg benytter sosiale medier som Facebook
og blogging. Bloggen min heter Palestineistamam.wordpress.com. Navnet mitt
er Tamam, men ”tamam” er også et arabisk ord vi ofte bruker i dagligtalen. Tamam betyr perfekt eller veldig bra. Når
noen spør: ”Hvordan har du det?” (Kif
halik?)
Svarer vi palestinere: ”Tamam!”
Det hender også at jeg poster artikkel på
beondcompromise.com som er en palestinsk fellesblogg for palestinere over hele
verden. Denne bloggen er helt fri for sensur. Når jeg skriver
bruker jeg både det
arabiske og engelske språket for å
nå flere mennesker. I utgangspunktet skriver jeg om
alle slags nyheter
fra Gaza – kvinneMee Bolann
saker,
overgrep
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Tamam
.

Jeg har alltid fokus på de humanitære
aspektene. Jeg tenker også at virkeligheten
som kvinner og barn lever i utgjør en viktig og sentral del av palestinernes felles
sak; disse menneskene er de svakeste i
samfunnet vårt og må prioriteres. Mine
appeller er også rettet mot den vestlige
verden, for menneskerettigheter er idealer
som vi alle deler.
Jeg begynte å blogge for 3-4 år siden. Det
var palestinernes livssituasjon som gav
meg motivasjon til å begynne. Ettersom
overgrepene har blitt flere og verre kjenner
jeg meg enda mer motivert til å handle.
Israelerne behandler oss ikke som mennesker, og dette vil jeg vise til verden. Jeg
er en ung jente i Gaza, jeg vil at dere skal
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se hvordan vi ungdommer i Gaza har et
annerledes liv enn jevngamle i andre fredelige deler av verden. Jeg vil at alle mennesker som fremdeles innehar empati skal
bry seg om oss i Gaza. Enhver som handler i tråd med denne overbevisningen kan
kjenne seg stolte over hver lille handling
de gjør for oss og for menneskeverdet.
Shahed Abu Salama
Jeg er blogger og kunstner. Skrift og kunst
er mine verktøy til å uttrykke meg selv og
mitt ståsted som en ung palestinsk kvinne
som lever under den israelske okkupasjonen. Målet mitt er å øke bevisstheten om
palestinerens sak og fremme den ikkevoldelige motstanden; jeg ønsker at verden
skal se at vi også er mennesker. I all hovedsak tar jeg alltid utgangspunkt i de
historiske palestinske problemstillinger.
Jeg er datteren av en tidligere fange, og
mye av min inspirasjon kommer fra min
far.
Et annet familiemedlem som også har
inspirert og undervist meg er min bestemor. Jeg ble født i Jabalia flyktningleir. I
perioden da min mor var gravid med meg
var leiren okkupert og strenge bevegelsesrestriksjoner var innført på oss. Mor måtte
gå ut alene for å gjøre ærend, for alle menn
var i fare for å bli arrestert av israelerne.
Om kvelden og natten hadde hun med seg
en liten lykt. Ikke en gang ambulansen
fikk tillatelse til å hente mor da hun skulle
føde. Derfor ble jeg født i leiren.
Jeg var en knapp måned gammel da israelske soldater brøt seg inn i hjemmet vårt
mitt på natten. De raserte huset og kidnappet faren min. Det ble total panikk i hele
nabolaget. Min mor ble så trist og stresset
at hun mistet melken i brystene. Dette var
heldigvis den siste gangen far var i fengsel; min far har blitt fengslet mange ganger
på grunn av hans politiske tilhørighet til
PFLP (Popular front for the Liberation of
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Palestine). Til sammen har han vært i
fengsel i 15 år.
Israel er i tillegg bygget på grunnsteinene
til mine forfedres landsbyer. Min familie
kom opprinnelig fra Beit Jerja, en av de
513 landsbyene som ble etnisk rensket
under Nakba i 1948. Som barn levde jeg
og vokste opp i min bestemors historier,
hennes minner var mine vuggeviser.

Shahed

Hver kveld når jeg la meg til å sove på et
teppe sammen med mor og bestemor ba
jeg henne fortelle meg historier fra gamledager. Hun fortalte meg så mange historier
og gjentok dem så mange ganger at jeg i
dag kan dem alle utenat. Dette har gjort at
jeg kjenner meg ansvarlig og forpliktet;
jeg vil at drømmen hennes, som også alltid
har vært min, skal bli realisert. Om ikke
for meg i min levetid så for kommende
generasjoner. I starten trodde min bestemor at hun skulle få se Beit Jerja igjen
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etter to uker, men selv etter mange år og
tiår, helt til hun døde, ventet og lengtet hun
til dagen når hun kunne returnere.
I tillegg til politisk engasjement og familiens historie har palestinske forbilder og
kunstnere vært viktige for min familie. Jeg
og min far beundrer begge Naji Al-Ali,
George Abbash, Wadi Haddad og Leila
Khaled. Jeg vil korrigere den israelske
propagandaen og utfordre ideologien deres
og begrensningene de legger på oss. Det
stemmer nemlig ikke at Israel var bygget
på et tomt land, og jeg er ingen sikkerhetstrussel. Jeg forsøker å fremme fangerettighetene, utfordre blokaden og påpeke vår
rett til å returnere til hjemlandet vårt. Jeg
forsøker å få palestinere til å føle noe slik
at de vil la seg engasjere.
Bloggen
(palestinefrommyeyes.Word
press.com) ble opprettet i 2010 på Nakbadagen. Da publiserte jeg et dikt jeg hadde
skrevet på engelsk om minner knyttet til
min bestemor og hennes erfaringer. Responsen jeg fikk var motivasjon nok til å
fortsette arbeidet. Etter at jeg begynte å
skrive har også andre aviser og nettsteder
brukt deler av bloggen min, og i fjor september aksepterte jeg et tilbud fra Electronic Intifada og jobber nå for bloggerteamet
deres. Derimot er kunst et talent jeg har
hatt hele livet. Det har alltid vært naturlig
for meg å tegne, og med tid og øvelse
dannet jeg en egen stil. Nå kjenner de
fleste igjen kunsten min selv når jeg ikke
har signert verket. Jeg har aldri fått noe
formell opplæring, men jeg lærte og lot
meg inspirer av palestinske kunstnere.
Huset vårt er fylt av deres verk, og som
barn etterliknet jeg Fathi Ghabin, Naji AlAli og Ismael Shammout. Dette var begynnelsen på mine kunstneriske interesser.
Jeg forsøkte å kopiere stilen dere, og jeg
forsøkte også å forstå verkene deres.
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Jehan Alfarra:
Jeg er blogger, fotograf, og videorapporter.
Jeg dokumenterer livet i Gaza, både de
uvanlige og vanlige folkenes liv. Noen
historier kommer jeg over tilfeldig andre
har jeg selv valgt. Jeg jobber også sammen
med andre ungdom og forsøker å gjøre
kollektive handlinger gjennom deltakelse i
prosjekter som Gaza´s Ark eller lobbyvirksomhet. Det er viktig for meg å oppmuntre andre til å delta. Jeg twitrer
(@Palinoia) om alt: personlige tema, livet
i Gaza, oppdateringer og nyheter.

Jehan

Bloggen min har samme profil (palinoia.wordpress.com). Gaza´s Ark er et
prosjekt som jeg ønsker å fremheve internasjonalt.
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Denne båten vil forsøke å bringe handelsvarer fra Gaza til det internasjonale markedet, og det vil gi mulighet til å synliggjøre noen av de begrensingene som pålegges palestinerne med bakgrunn i blokaden. Blokaden har gjort oss mer avhengig
av bistand. Dette var ikke et valg, men noe
som ble tvunget på oss. Palestina som
nasjon er blitt fattigere og isolert de siste
årene, men dette er ikke et resultat av at vi
mangler evner eller kapasitet. Vi er fattige
fordi vi aktivt blir forhindret i å skape en
uavhengig økonomi.
Verden tenker ikke på oss som produktive,
skapende eller næringsdrivende mennesker, men som ofre, som døende eller slåssende mennesker. Nå ønsker vi å ta tak i
røttene til vanskene, ikke konsekvensene
av blokaden. Handelsvarer er ingen sikkerhetstrussel for Israel, men midler som
kan gjøre oss fri og gi oss makt til å definere vår egen fremtid. Vi vil ha selvbestemt import og eksport. Vi trenger handel,
ikke bistand (trade rather than aid).
Jeg begynte å blogge i 2009 da krigen brøt
ut. Krigen var den utløsende faktoren, men
behovet for å ha en stemme var i grunn
drevet av en prosess som ble utløst i 2006
og 2007 da jeg gikk i 11. klasse i USA.
Dette året var jeg på et års utveksling utenfor Colorado Springs. Egentlig skulle jeg
kun være i USA i 10 måneder, men på
grunn av opptrappende konflikter og sperrede grenser fikk jeg ikke returnere til
Gaza som planlagt og ble sendt på sommerskole i to måneder i Chicago.
Året mitt i USA var en livsendrende opplevelse. Før dette hadde jeg ikke tenkt på
hva andre folk mente om palestinere eller
hva de tenkte om konflikten. På reisene
mine utenfor Palestina har jeg sett hvordan
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verden betrakter det som er et palestinsk
mangfold som én destruktiv homogen
enhet, og jeg har siden følt at jeg må gjøre
noe med det.
Krigen brøt ut da jeg var på mitt første
semester ved universitetet. Under krigen
ble alle labene for arkitektur og ingeniør
ødelagt. Dette var med på å gjøre at jeg
skiftet studie til engelsk litteratur. Jeg
tenkte dessuten at arkitekter til stadighet
ville være frustrert når bygningene blir
ødelagt. Det var i disse dagene jeg begynte
arbeidet med blogg, foto og film. Jeg hadde stadig kontakt med vennene mine i
USA og oppdaterte dem på situasjonen i
Gaza, men under krigen ble det enda tydeligere hvor viktig det var at flere mennesker skulle få tilgang til sannheten.
Jeg måtte åpne opp for at flere skulle få
informasjon og nyheter fra Gaza. Jeg ønsker å vise verden de menneskelige og
personlige bildene av virkeligheten. Verden må forstå at vi er mennesker med
stolthet og ressurser. Mitt ønske er å vise
sider som bryter og utvider mainsteam
media og deres fokus på tørr statistikk. Vi
må understreke det personlig, for alt for
ofte blir det referert til ”andre” som en
slags masse, eller enhet, noe abstrakt eller
uforståelig – da ser en ikke mennesket. Før
en kommer til dette menneskelige nivået
overser en ofte mange viktige faktorer og
henger seg opp i detaljer som for eksempel
politiske tilhørighet, religion, personlighet,
osv.
Det var dette jeg utfordret da jeg var bodde
i USA og fikk personlige forhold til mennesker som før hadde hatet alle palestinere. Etter de traff meg endret perspektivene
deres seg.
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Er Israel ein apartheidstat?
Den 14. juni 2012 arrangerte den
kristne avisa Norge IDAG ein debatt med tittelen ”Er Israel en
apartheidstat?”.
Tekst og foto: Magne Hagesæter

Tidlegare leiar i Palestinakomiteen, Line
Khateeb stilte opp i duell mot tidlegare
stortingsrepresentant for KrF, Anita
Apelthun Sæle. Staden for møtet var Bildøy Bibelskule på Sotra utanfor Bergen.
Møteleiar var avisredaktør Bjarte Ystebø.
Debatten starta med at begge fekk 10 minutter til å innleie, og først ut var Sæle: –
Israel er eit fargerikt land der alle folkegrupper er frie. Arabarane kan ta utdanning og dei har stemmerett. I Israel kan
alle sitte på dei benkane dei vil. Det er
ingenting felles mellom Israel og apartheidregimet som var i Sør-Afrika, sa Sæle.

Kontrollpostar og busettarvegar
Line innleia med å peike på rapportane frå
John Dugard, tidlegare FN-rapportør for
menneskerettssituasjonen i Gaza ansatt:
Blokaden av Gaza har ført til en humanitær krise. Store delar av befolkninga har
ikkje reint vatn. Kloakken vert ikkje pumpa ut eller rensket slik den skal.På Vestbreidda har Israel oppretta fleire hundre
kontrollpostar, og det er separate vegar for
busettarane og palestinarane.
Ordstyraren til Sæle: – Men desse kontrollpostane som Line snakkar om, er det
berre rein ondskap frå Israel si side? – Nei
langt ifrå, ler Sæle. Palestinaarabarane har
gjort 2000 forsøk på å laga terrorangrep
inne i Israel, forsøk som dette tryggleiksgjerdet har stansa, sa ho.
Apartheidmuren
Ballen vart så kasta til Line: – Dette tryggleiksgjerdet har altså fått ned terroren, og

Khateeb, Ystebø og Sæle i debatten
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har redda massevis av uskuldige liv, er du
ikkje glad for det?
– Jo, terror mot sivile er forkastelig uansett
kven som utfører den. Muren som Israel
har bygget går for det aller meste inne på
palestinsk område. Muren er også blitt
nytta til å annektere store landområde frå
palestinarane og forhindrar palestinske
bønder å dyrke jorda si. Den skil dessutan
mange palestinarar frå kvarandre og
vanskliggjer ferdsel.
Sæle: – Eg har reist ein del rundt på dette
området du kallar Vestbreidda, og 93 prosent av jorda er faktisk ubebygd. Det er
god plass der.
Møteleiaren: – No går vi over til eit anna
fenomen, nemleg dei tusenvis på tusenvis
av rakettar som blir skotne frå Gaza på
Israel. Kva tykkjer du om dei, Khateeb?
Det er truleg mange som lever i frykt i
Sederot, men i Gaza er heile befolkninga
innesperra på den berre 40 km lange kyststripa. Det handlar ikkje om å samanlikne
frykt, men Gazas befolkning kan verken
bruke luftrommet, kysten eller grensene
sine.
Sæle: I Hamas sitt sjarter står det at dei
skal slette Israel frå kartet og drepe jødane.
I Sederot lir faktisk 100 prosent av borna
av posttraumatisk stress syndrom (PTSD).
– I Gaza er det mange færre barn med
PTSD. Statistikk har vist at dei tåler det
betre.
Korleis skal det bli fred?
Dette var møteleiaren sitt siste spørsmål til
dei to deltakarane. Line svarte kort og
kontant: – Sjå berre på internasjonal rett.
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Israel må følgje internasjonale lovar slik at
ein fredelig sameksistens er mogelig. Busettingar i dei okkuperte område er ulovlige. Busettingane er det største hinderet for
fred.
Sharon viste til heile verda at han var ein
fredens mann då han trakk Israel ut av
Gaza i 2005, var Sæles respons. – Men
ikkje før han hadde gått av talarstolen i
FN, byrja Hamas-rakettane å regne over
Israel Sæle leste så eit sitat frå ein militær
leiar i PLO frå 60-talet og konkluderte
med at den einaste grunnen at dei kallar
seg ”palestinarar” er for å øydelegge Israel. Om arabarane oppgjer terroren, vert det
fred i morgon, sa ho, til stor jubel i salen.
Line var uenig og sa at ivi må sjå på kva
som skjedde i 1948: sidan har palestinarane mista meir og meir land, Dette utsagnet
ble etterfølgd av buing frå salen. – Skal
Palestinarane gje frå seg meir land for å bli
fri, har ein verkeleg snudd saka på hovudet, sa Khateeb.
Mot slutten av debatten påpeika Sæle at
800 000 jødar måtte rømme til Israel på
grunn av europeisk og ikkje minst arabisk
antisemittisme. Der vart dei godt integrerte. Det var i Midtausten dei erfarte den
aller verste antisemittismen, sa ho. – Så
det var verre enn Hitler, meiner du, spurde
Line. – Eh, nei, ikkje verre enn Hitler,
innrømma Sæle. – Så var det ein del Palestina-arabarar som flytta frå Israel. Dei
har ikkje blitt integrert i landa, dei nye
landa, la ho til.
Vel hundre menneske, om lag alle godt
over 50 år, hadde møtt opp denne torsdags
ettermiddagen.
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Seminar i Gaza om palestinske fangar
I april var det europeiske fangenettverket UFree Network på besøk
i Gaza. I den anledning arrangerte
dei 3. april eit seminar i samarbeid
med det palestinske fangedepartementet. Tittelen var ”Korleis lage
ein effektiv europeisk kampanje til
støtte for palestinske politiske
fangar”.
Tekst og foto: Magne Hagesæter

Rett til å kjempe mot okkupasjonen
Tidlegare parlamentsmedlem og leiar av
UFree Network i England, Martin Linton,
starta med å snakke om sin erfaring som
lobbyist for palestinske fangar.
-- Vi må adressere følgjande spørsmål:
palestinarar har rett til å kjempe mot okkupasjonen. Folk i Storbritannia tenker
automatisk at palestinske fangar må ha
gjort noko gale. Vi veit at dette ikkje alltid
er tilfelle. Det er noko vi må utdanne folk
om. Ifølge den offisielle statistikken er det
i dag 4800 palestinske politiske fangar,
309 av dei er i administrativ forvaring.

Mange av dei sistnemnte er barn.
-- Tre kvart av ein million palestinarar har
vore fengsla etter 1967-okkupasjonen. Det
vil sei ein sjettedel av befolkninga. 27
palestinske folkevalde er i dag i fangeskap.
Vi pleier å sei at folkevalde er for viktige
til å vere i fengsel. Ikkje misforstå: vi har
òg nokre britiske folkevalde i fengsel på
grunn av korrupsjon, men dei fortener
mest sannsynleg å vere der. Palestinske
folkevalde er i dei aller fleste tilfella blitt
fengsla nettopp på grunn av at dei er folkevalde. Til dømes vart fleire folkevalde
fengsla som straff for at soldaten Shalit
vart tatt til fange i Gaza.
Palestinsk Mandela
-- Folk spør: kor er den palestinske Nelson
Mandela. Men ANC sin situasjon er faktisk veldig lik palestinarane sin situasjon.
Mandela satt i 27 år. Fleire palestinarar har
sete i fengsel i over 30 år. ANC nekta i
likskap med palestinarane å fordømme
væpna kamp på generelt grunnlag, og vart
difor sett på som ein terrororganisasjon av
apartheidstaten. Ingen kan skulde på
mangel på informasjon, i dag er det nok av
informasjon for den som vil finne det,
avslutta han.

Palenet, inkludert fangeministeren nr 2 frå høgre.
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Statusen til palestinske
fangar under internasjonal lov
Folkerettsekspert Dr. Eyad
Nasr meinte palestinarane
sjølv måtte velje måten dei
ville kjempe på. – Væpna
kamp er eit legitimt verkemiddel så lenge ein
følgjer internasjonal lov.
Kva er ein krigsfange? For
å kvalifisere til det må ein
vere medlem av ein ståan54

de hær. Mange palestinarar er derimot
sivile som kjempar med våpen mot ein
okkupant, og må definerast som det, meinte han.
-- Administrativ forvaring er lovlig under
visse føremonar, men praksisen til staten
Israel er ikkje i tråd med dette. Deportasjon er under alle omstender ulovleg. Ein
kan ikkje deportere fangar mot deira vilje,
heller ikkje med deira samtykke. Den
fjerde Genevekonvensjonen, artikkel 48
slår fast dette. Han viste til Hana Shalabi,
som berre nokre dagar før hadde blitt deportert til Gaza. Han viste og ei oversikt
over dei 27 israelske fengsla, som inkluderer eigne seksjonar for dei under administrativ forvaring og for mindreårige.
-- Brota på internasjonal lov og Genevekonvensjonen er der for alltid. Dokumentasjon er nøkkelen for å få dei israelske
leiarane stilt til retten. For å få alle dei som
torturerer våre barn og fridomkjemparar.
Den irske erfaringa
Ein delegasjon frå det irske Shin Fainpartiet var i Gaza under konferansen og
tidlegare politisk fange og folkevald, Gerry MacLochlainn, snakka om dei irske
erfaringane.
-- Vi har ein veldig lik erfaring i Irland:
mange år med okkupasjon og mange av
våre unge har hatt årelange fengselssoningar. Mange tusen har sete i fengsel og
mange av dei satt under umenneskelege
forhold eller døydde i fengsel. Tortur var
vanleg under og etter avhøyr.
-- Vår fiende brukte fengsel for å bryte oss
ned, dei trudde at vi var det svakaste leddet. Dei trudde dei kunne bryte ned familiane våre og det irske folket med å ha oss i
fengsel. I det okkuperte området nord i
Irland var tilhøva dårlege. I periodar på
fem år kunne ikkje folk t reffe familiane
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Gerry MacLochlainn under solidaritetsmøte

sine og fekk ikkje høve til fysisk trening.
Husransakingar og arrestasjonar: kvinnene
som sat igjen tok vare på samfunnet, støtta
fangane og fortalte verda om situasjonen
våre. Irske kvinner reiste til england og
forklarte situasjonen for dei. Ein gong
kledde dei seg ut som fangar midt i Downing street. Dei mobiliserte mange folk til
saka gjennom dette og fekk saka vår i
søkelyset.
Sveltestrek
-- Vi hadde og sveltestreikar. Når kameratar døydde under sveltestreikar var det ei
mørk tid. Men eit lyspunkt som eg aldri
gløymer, var eit bilete i avisene frå Palestina der palestinske kvinner hadde namnet
på dei sveltestreikande i demonstrerte for
vår sak.
-- Vi vil aldri gløyme det som vi skuldar
palestinarane etter deira solidaritet med
oss. Vi har eit medlem her som sjølv satt i
fengsel som ungdom og vart torturert.
Bobby Sants vart folkevald i britiske parlamentet medan han sveltestreika. Han
viste til det britiske folket at Irane var
handlekraftige og at den uhaldbare situasjonen måtte forandre seg.
Dei unge i vår delegasjon har i dag alle
moglegheitene framfor seg, noko palestinarane og skulle hatt men ikkje har. Nord i
Irland har vi mange ministrar med livslange dommar og mange år sona. I dag
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bygger dei landet. I Sør har vi ein partileiar Gerry Adams, som er tidlegare politisk
fange.
-- Dei palestinske fangane er ikkje terroristar. Dei er derimot dei finaste og modigaste i samfunnet, som ikkje ville akseptere
situasjonen, men ta til motmæle. Til sjuande og sist vil de få dykkar fred og sjølvbestemmelse. Palestinarane treng ikkje
bistand eller medfølelse, dei treng støtte.
Blind under fangeskap
Den tidlegare fangen Dr. Abd Al-Aziz
snakka om sin erfaring etter sju år i israelsk fengsel. Han vart lauslaten men deportert til Gaza i oktober under Shalitavtalen. Før han vart arrestert hadde han
allereie nedsett syn, men under fangeskapet vart han blind på grunn av manglande
behandling.

Lauren Both og Abd Al Aziz

Ulike formar for tortur
-- 1600 palestinske fangar har seriøse
sjukdommar som kreft eller står i fare for å
måtte amputere. Dei får ikkje behandling,
berre smertestillande og vatn.
-- Om natta kom dei ofte å angreip oss i
sellene og ”arresterte” oss på nytt, for å så
sette oss ut i regnet. Somme har vore i
fengsel over 30 år. Mange lir av psykologiske problem.
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Fangedepartementet sette opp ei utstilling i
anledning fangedagen 17. april.

-- Dei ville øydelegge hovudet mitt og
brukte elektrosjokk i madrassane. Satte
meg i celle med sterke lydar, som om cella
vart bulldosert over meg. Dei fortalte meg
at dei sa dei skulle skyte meg i cella, og eg
fant seinare kulehull og blod i cella. Ein
anna gong satt eg i ei celle utan madrassar
og utan klede, berre ei metallseng. Det vart
veldig kaldt på vinteren. Det er eit mirakel
at eg er i live og ikkje handikappa. Dei sa
at eg aldri skulle få sleppe ut. Når dei
”avhøyrde” meg var det ikkje eit avhøyr i
det heile, dei berre sa at eg ville bli paralysert og handikappa. Og at eg kom til å vere
i fengsel i 730 år sjølv om eg døydde.

Isolat
I fengselet høyrte eg om ein som hadde
vore der i 37 år og mista forstanden. Fleire
har miste høvet til å gå. Somme har mista
synet. Fleire av dei eg møtte i fengselet
hadde sette mange år i isolat: Jamal Abu
Heida, som berre har ein arm, sat 10 år i
isolat. Hassan Salami, som no har store
psykologiske problem, sat i isolat i 7 år.
Sjølv har eg 7 livstidsdommar pluss 30 år.
Verdiane av fridom og rettferd er universelle verdiar. Den sionistiske okkupasjonen er den verste i historia. Dei vil øydelegge oss som eit folk, vår kultur.
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Våre heltar i fengsel er dei som lir mest.
Deira mot er stort, deira ånd er sterk. Dei
ønskjer berre fridom, og vil nå ut med
dette til omverda.
-- Vil du hjelpe palestinarane? Berre slutt å
hjelpe den sionistiske okkupasjonen. Materielt ved boikott, og politisk gjennom
media. I dag har verda blitt ein liten elektronisk landsby, og ingen kan sei at dei
ikkje veit kva som føregår.
Det er tid for endring. Sjå på den arabiske
våren. Sioniststaten høyrer til den same
diktatoriske anden som dei arabiske statane. Israel vil før eller sidan falle saman
med dei arabiske diktatura.
Fangesolidaritet på ulike nivå
Khaled Abu Shamalah snakka om organisering av fangesolidaritet. -- Det er viktig
at ein arrangerer møte for å få fokus på
saka slik som dette. Ingen kan snakke
betre om saka enn fangane sjølv. Det er
mange tidlegare fangar som stiller seg
disponible til å snakke om sine erfaringar.
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-- Staten Israel følgjer ikkje internasjonal
lov. Militærdomsstolane deira følgjer
verken internasjonal eller israelsk sivil lov.
Dei bryr seg heller ikkje mykje om menneskerettsorganisasjonar. Vi må forsvare
internasjonal rett.
-- Dei israelske militærdomstolane har
ingen legitimitet. Men fangane sjølv må få
velje: Om dei ønskjer at vi skal køyre deira
saker i domstolane, gjer vi det. Om dei ber
oss om å boikotte domstolane, gjer vi det.
Oppsummering
Møteleiaren Lauren Bot hoppsummerte
møtet: - Vi har i dag høyrt om 6000 års
fengselsdommar gjeve av sionistane. Kva
kan vi gjere? Vi kan sjå på det faktum at
ingen familiar frå Gaza kan besøke sine
fangar. Mange fangar er sjuke. Mange
treng medisinsk behandling. Verda har sett
sjukdomen i Guantanamo og Baghram, dei
fangeleirane er ikkje stengt endå. Det er
meir enn 30 Guantanamo Bay´s i Israel og
dei må stengast ned.
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Små barn, store kameraer
Unger som spiller tennis i gata, de
gamle Mercedesene, nakbahistorien til bestemor, den gode
palestinske maten - Fotoprosjektet
”Eyes of children” i Rashedieh Libanon har fått et nytt skudd på
stammen. Denne gangen forteller
palestinske barn fra flyktningleiren
sine historier både med foto og
stemme.
Av Helene Samuelsen og Jakob Berg

- Marhaba! Can I have camera today? På
biblioteket i den palestinske flyktningleiren Rashedieh like utenfor byen Tyr i
sørlibanon snakkes en blanding av arabisk
og engelsk. Noen barn er på vei ut for å ta
bilder og lage fortellingen om hvordan
flukten fra Palestina var for sin gamle
nabo. Andre sitter foran datamaskinen og
gjør opptak av stemmen som forteller det
bildene viser – for eksempel hvordan det
er å leke i gata i leiren eller hva slags mat
familien lager når de har fri.
Femti barn forteller sin historie
I vår er prosjektet ” Eyes of children” igjen
gjennomført i samarbeid mellom Hani alQadoumi biblioteket i Rashedieh som er
drevet av den Palestinske kvinneunionen
og solidaritetsarbeidere fra Palastinakomitéen i Norge. Om lag femti barn har gjennom foto og stemme fortalt historier om
sine liv. Historiene har blitt til små filmer
og mange flotte bilder som allerede har
vært stilt ut i Rashedieh.
Ekstra dimensjon – digitale historier
Prosjektet Eyes of children har pågått årlig
siden 2009, takket være velvillige donasjoner fra Fuji som har gitt et større antall
kompaktkameraer som barna i leiren har
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fått bruke. Tidligere år har prosjektene
blitt avsluttet med en fotoutstilling med et
utvalg av de beste bildene barna har tatt.
Så også i år, men nå med en ekstra dimensjon, for nå har barna også fått lagt stemme til bildene sine gjennom digitale historier, dvs. korte bildeserier med stemme
oppå.
Mac-er og speilreflekskameraer
Før årets prosjekt annonserte solidaritetsarbeiderne etter større, mer profesjonelle
kameraer på norske fotoforum - og responsen og givergleden var overveldende! Eyes
of children mottok flotte speilreflekskameraer fra glade givere i hele Norge. I tillegg
donerte Elvebakken videregående skole i
Oslo tre brukte Mac-er som har blitt brukt
til å redigere bildene og lage digitale historier som er lagt ut på YouTube.
De ferdige bildene og filmene kan ses på
www.eyesofchildren.wordpress.com
Utstilling i din by?
Alle bildene fra utstillingen ble trykket
opp i et ekstra opplag og tatt med tilbake
til Norge og er nå klare for å stilles ut her.
Dersom du har lyst til å stille ut bildene i
din by, ta gjerne kontakt så sender vi de 50
bildene til deg. De små filmene, eller digitale fortellingene, kan vi sende over i bedre oppløsning for visning på stort lerret.
Fraktutgifter kan dekkes av prosjektet,
takket være prosjektstøtte fra Fond For
Gode Formål.
For kontakt angående mulige utstillinger:
Helene Samuelsen og Jakob Berg,
helene.samuelsen@gmail.com,
jakob.berg@gmail.com,
Telefon: 99624285
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Lara Marouf får hjelp av solidaritetsarbeider Jakob Berg til å fortelle historien hun har tatt
bilder til. Foto: Elisabet Sausjord

”Eyes of childen”-fotografer og solidaritetsarbeider Helene Samuelsen ser på resultatene av
dagens fotografering. Foto: Jakob Berg
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Oversikt over lokallag
Gruppe

Kontaktperson

E-post

Telefon

Oslo/Akershus

Gada Azam

oslo@palestinakomiteen.no

97790124

Østfold

Gruppa midlertidig

nedlagt

Nesodden

Thomas Kvilhaug

thombajam9@yahoo.no

Buskerud/Telemark

Sverre Johnsrud

sjohnsru@online.no

90601189

Hedmark

Georg Morland

hedmark@palestinakomiteen.no

41576790

94354404

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

Sunnhordland

Kommer seinere

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

tovelie@bluezone.no

90732149

Harstad

Simon Skau

simonskau@gmail.com

41758189

Indre Sogn

Jan Børge Monsen

indresogn@palestinakomiteen.no

48249964

Kvinnherad
Ungdomslag
Tromsø
Romerike

Egil Vaage

egil.vaage@knett.no

93241857

Sunneva Elvarsdottir

sunneva.e@gmail.com

90146883

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

Vesterålsen

Ole Stokland

ole.stokland@gmail.com

90950830

Stein Olav Ringen

stein-olav.ringen@getmail.no

91889503

Elisabeth Sausjord

esausjord@gmail.com

90667062

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

Eldbjørg Holte

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
1.vara
2.vara

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

annicken@gmail.com
landsstyremøte
kirstenbo@hotmail.com

90510670

helghvid@online.no
post@alquds.no
ada@palestinakomiteen.no
sjohnsru@online.no
kathja78@hotmail.com
runatvive@yahoo.no
olab@online.no
katheart@katheart.com
kjer-n@online.no

45424357
95969874
22375975
48212214
90647021
90601189
90743720
93219186
91339292
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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Historiehjørnet
Med ujamne mellomrom vil vi presentere historisk stoff her. Denne gangen et brev fra
Albert Einstein.
Store Norske Leksikon sier dette om Einstein: Einstein var sionist og deltok sammen med
C. Weizmann i arbeidet for det hebraiske universitetet i Jerusalem, men avslo 1933 et
tilbud om å komme dit for å bygge opp en fysikkavdeling. Likeledes avslo han 1952 et
tilbud om å etterfølge Weizmann som president i Israel
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Medlemskontingent

Medlemskontingent gir ikke rett til skattefradrag.
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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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