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Dette heftet er utgitt av Palestinakomiteens Faglige Utvalg, Desember 2008.
Palestinakomiteens faglige utvalg ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og støttearbeid med Palestina
vinkles inn mot fagbevegelsen. Norsk LO og fagbevegelse har gjennom mange år bidratt med økonomisk
støtte til fagligrelaterte og andre prosjekter. LO`s utveksling av fagforeningsdelegasjoner med palestinsk
fagbevegelse har gitt mye lærdom og styrket båndene.
Palestinakomiteens faglige utvalg arrangerer faglige studieturer til Palestina. Vil du vite mer, vil du være med
på studietur, kontakt:

fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Gullbrand Giacobbe-Helleberg, leder, tlf 97 66 02 85 – gullb-g@online.no eller
Kjersti Nordby, tlf 99 57 98 18 – kjer-n@online.no

3 ting du kan gjøre:
• Boikott israelske varer
• Støtt Faglig utvalg – 0539 16 76617
• Bli medlem i Palestinakomiteen!
Palestinakomiteen på nett: www.palestinakomiteen.no
Der finner du også nyheter og linker til solidaritetsorganisasjoner
over hele verden.

2

Dette er Jerusalem

Kart over Jerusalem-området (B’tselem september 2005).
Blå felter:
Brune felter:
Grønn linje:

Settlements
Palestinske landsbyer
The green line, grensa mellom Israel og Palestina (67-grensa, anekjent av alle
internasjonale organer)
Gul linje:
Øst-Jerusalems grense
Rød heltrukket linje:
Ferdig bygd mur
Rød prikkete linje:
Mur under bygging (september 2005)
Lilla linje:
Planlagt mur
80 % av muren skiller palestinere fra palestinere
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Jerusalem, byen som forbinder fortid og nåtid
Bakgrunn for forståelsen av bybanens betydning
Denne byen er vel en av verdens byer med størst historisk betydning.
Gjennom 5000 års historie har Jerusalem vært et viktig politisk og
kulturelt senter, og byen er hellig for tre store verdensreligioner.
Denne byen har overlevd mange kriger og konflikter, men på tross
av turbulensen har den greid å bevare en slags magi. Samtidig er
det også byens religiøse betydning som har gitt grunnlag for store
kamper, om hvem som har eksklusiv rett til å eie den. De politiske
makthaverne har alltid anvendt, og anvender fremdeles i stor stil, godt
planlagte strategier for å få kontroll over byens suverenitet. Den nyere
historia er prega av den israelsk-palestinske konflikten. Spørsmålet
om Jerusalems framtid er ennå uløst. Derfor er det viktig å forstå at
Jerusalem-spørsmålet er et kjernepunkt i konflikten.

Jewish Agency opprettelsen av staten Israel, på et område som var
tildelt Palestina i resolusjon 181. Disse hendelsene kulminerte i
den første arabisk-israelske krigen. Den enorme styrkeforskjellen
mellom den velutstyrte og veltrente sionisthæren og de dårlig oppsatte
palestinske motstandsgruppene, resulterte i at tusenvis av palestinere
flykta i panikk. De jødiske styrkene gjennomførte en serie massakrer,
med nedbrente landsbyer i kjølvannet av frammarsjen. De erobra
Vest-Jerusalem og en korridor til havet. Dette var et brudd på FN’s
delingsplan. Helt til i dag er det ingen i det internasjonale samfunnet,
inkludert USA, som har anerkjent Israels suverenitet over VestJerusalem.

Den arabisk-israelske krigen i 1948.
Al Nakba, katastrofen.

Under krigen i 1948 erobra de jødiske styrkene mesteparten av det
landområdet som skulle tildeles palestinerne, inkludert 85% av
Jerusalem. Den Arabiske Legion tok kontroll over Vestbredden,
inkludert 11% av de østlige bydelene i Jerusalem, Gamlebyen og de
tilstøtende landsbyene. De resterende 4% av Jerusalem ble betrankta
som ingenmannsland, og der etablerte FN-hovedkvarteret seg.
Så mange som 80 000 palestinere ble drevet ut av Vest-Jerusalem og
landsbyene på vestsiden av byen med makt. 10 000 hjem kom under
israelsk kontroll. Om lag 40 palestinske landsbyer i Jerusalem-området
ble tømt for palestinere, mange av dem nedbrent og ødelagt.
Gamlebyens arabiske kvarter. Foto Palestinakomiteen FU.

Delt Jerusalem, 1948-1967
Den britiske mandatperioden 1917 – 1948

Fra den tida vi kjenner fra bibelhistoria, har byen vært domintert av
vekslende herskere, i perioder romere, muslimske kalifer, egyptere,
korsriddere, tyrkere, mamluker, og i perioder har byens innbyggere
levd i fredelig sameksistens.
9. desember 1916 slo den britiske generalen Edmund Allenby
sammen med arabiske tropper de tyrkiske makthaverne, og Jerusalem
ble erobra og erklært for britisk mandatområde. Samtidig ble byen
anerkjent som den politiske og administrative palestinske hovedstaden.
Det ble etablert en administrasjon som balanserte makta mellom de
tre store religionene. I 1922 ble denne statusen bekrefta av the League
of Nations Council, uten at palestinerne var enige. Palestinerne
opplevde at tyrkisk undertrykking var blitt erstatta med britisk, og de
sto bak stadige opprør av varierende omfang mot det britiske regimet.
Palestinsk motstand mot det britiske herredømmet la press på mandatmyndighetene. Britene søkte hjelp hos FN for å finne en løsning.
De utstedte lover som hindra jødisk immigrasjon til Palestina. Disse
lovene provoserte den framvoksende sionistiske bevegelsen, som med
stor styrke tvang britene til å snu i saka. På grunn av det palestinske
opprøret, endte britene opp med å støtte sionistiske grupperinger i
deres angrep på palestinere.
Da britene forberedte seg på å dra seg ut fra Palestina i 1947, ble FN’s
delingsplan – resolusjon 181 – lagt fram. Den streka opp en deling av
Palestina i en arabisk og en israelsk stat. Byen Jerusalem, som strakte
seg så langt sør at den inkluderte Bethlehem, skulle etableres som et
corpus separatum, en sak for seg sjøl. Resolusjonen foreslo at byen
skulle settes under spesiell kontroll av FN. Grensene for byen skulle
også omfatte de palestinske bydelene og landsbyene som lå rundt byen
i en sirkel, fra søvest til nord. Her utgjorde den palestinske befolkninga
en overveldende majoritet av innbyggerne og de eide mesteparten av
jorda. Den ultra-ortodokse jødiske befolkninga bodde først og fremst i
en del av Gamlebyen og i bydelene mot nord-vest. Men denne planen
ble aldri satt ut i livet, og ved avslutninga av krigen i 1948-49 var
Jerusalem delt mellom Israel og Transjordan (Jordan).
Palestinerne motsatte seg delingsplanen. 14. mai 1948 erklærte the
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Våpenhvileavtalen mellom Jordan og Israel i 1949 delte byen formelt
mellom det Jordan-kontrollerte øst og det Israel-kontrollerte vest.
Delinga av byen ble et faktum på bakken, ved at David Ben-Gurion
erklærte unilateralt at det israelske Vest-Jerusalem ikke lenger
var okkupert område, men en integrert del av en israelsk stat. 13.
desember ble Vest-Jerusalem erklært som israelsk hovedstad, i
strid med internasjonal rett. I 1950 vedtok den israelske regjeringa
‘Absentee Property Law’, som ”tillot” israelerne å konfiskere fraflykta
palestinsk eiendom.
19. desember 1949 vedtok FN’s generalforsamling resolusjon 303,
som gjentok intensjonen om at Jerusalem skulle settes under et
permanent internasjonal kontroll. Men denne planen ble heller aldri
satt ut i livet.

Soldater ved Al-Buraq, klagemuren. Foto Palestinakomiteen FU.

Israelsk okkupasjon 1967

Israel okkuperte Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem i
junikrigen i 1967. Fra da av har den israelske politikken når det gjelder
Jerusalem fulgt et klart og åpenbart mønster: Å etablere irreversible
fakta som har som mål å sikre Israel full kontroll. Rett etter 67-krigen
starta arbeidet med å omdefinere kommunegrensene i begge deler

Damascus gate. Porten inn til den
arabiske bydelen i Gamlebyen.
Bevokta av IOF. Foto Palkom FU

av Jerusalem. 70 000 dunums (mål) med land ble beslaglagt, og 28
landsbyer ble innlemma i staten Israels område. Dette i tillegg til de
38 000 dunums allerede tatt i Vest-Jerusalem. De nye grensene, som
nå utgjorde 108 km2 og representerte 28% av Vestbredden, ble trukket
for å sikre geografisk kontroll og demografisk jødisk flertall i begge
delene av Jerusalem. For å klare dette ble det simpelthen bestemt at
tett befolka palestinske områder som Ar-Ram, Abu Dis, Izzariya og
Qalandia flyktningeleir ble holdt utafor.
I juni 1967 ble loven av 1950 stadfesta og ”forbedra”, og Jerusalem
ble proklamert som Israels hovedstad. Dermed ble israelsk jurisdiksjon
ulovlig utvida til å gjelde den østlige delen av byen. Ett av de første
trekka etter 67-krigen var å tvinge 6000 palestinere med makt ut
av Mughrabi Quarter i Gamlebyen, samtidig som husene deres ble
ødelagt. Formålet med dette var å lage en åpen plass foran Al-Buraq –
Western Wall, klagemuren.
4.juli oppfordra FN’s generalforsamling, gjennom resolusjon 2253,
Israel til å omstøte og reversere alle tiltaka de hadde gjennomført, og
til videre å fraholde seg alle handlinger som kunne røre ved eller endre
Jerusalems status. Denne resolusjonen ble totalt oversett, og Israel
fortsatte med å konfiskere land.

Israelsk politikk siden 1967

Hele ideen med den israelske politikken i Jerusalem er å kutte
forbindelsen mellom byen og Vestbredden, og legge til rette for
tettere tilknytning til Israel. Den strategiske ”judaiseringa” innebærer
kolonisering av Gamlebyen og de nærmeste omgivelsene, og bygging
av bosettinger og forsteder, med nye veier til å forbinde og befolke
områdene i de beslaglagte delene av Øst-Jerusalem. Samtidig
blokkerer de palestinsk utbygging ved å trenere og nekte dem
byggetillatelse, med ett eneste formål: Å drive dem ut av byen.

isaelske politikken. Bane- og veisystem, bygging av bosettinger og
murer – alt skal bidra til å fravriste palestinerne bit for bit av de beina
de står på i Jerusalem. Forbindelsen mellom de nordlige og sørlige
delene av Vestbredden skal avskjæres, og Jerusalem skal dras tettere
til Israel.
Til dette bruker de alle mulige, tenkelige midler. Bygging av store,
4-felts motorveier. Digre bosettinger som bare eser utover til utrolige
dimensjoner. Murer. Utbygde check-points som er som store,
industrielle grenseoverganger – internt på Vestbredden, mellom
nordlige og sørlige deler av palestinsk land. Husødeleggelser.
Annektering av hus og eiendom for innflytting av settlere og etablering
av bosettinger midt i palestinsk område. Ikke fornying og inndragning
av palestinske Jerusalem-ID-kort. Reisehindringer. Umuliggjøring
av familieliv for ektefeller med forskjellige ID-kort. Utdriving ved
hjelp av skattepolitikk. Nekting av byggetillatelser. Underminering
av palestinernes næringsgrunnlag, som for eksempel rasering av
olivenlunder. Og bygging av bybanen Jerusalem Light Rail. Alt for å
få plass til sine folkerettsstridige anlegg og installasjoner.Dette er facts
on the ground.
Det er i denne samenhengen kampen mot bybanen må forstås.
Bybanen er en del av en overordna strategi.
Kilde: http://www.passia.org/ - Jerusalem Facts and Figures.

I 1980 bekrefta den israelske regjeringa den faktiske annekteringa
fra 1967, og erklærte Jerusalem for jødenes evige og udelelige
hovedstad. Dette var en krenking av internasjonal lov og av den
4. Genevekonvensjonen, og ble fordømt av FN med resolusjon
478 i august 1980. Resolusjonen erklærer at ”alle lovmessige og
administrative midler og handlinger utført av okkupantstaten Israel,
som har forandra, eller har til hensikt å forandre karakteren og
statusen til den hellige byen Jerusalem, er ugyldige og må umiddelbart
avskaffes”.

Jerusalems legale status

I følge internasjonal lov er Øst-Jerusalem okkupert, og i henhold
til den 4. Genevekonvensjonen har Israel ingen rett til å kreve ØstJerusalem sjøl om de har okkupert området med militær makt.
Det internasjonale samfunnet avslår Israels krav på både Vest- og
Øst-Jerusalem som statens evige og udelelige hovedstad, Det
internasjonale samfunnet har hevda dette opp gjennom åra. I dusinvis
av resolusjoner har FN gjentatte ganger understreka det ulovlige i
annekteringa av Jerusalem, og at Jerusalem er en integrert del av
okkupert territorium.
Men hvem håndhever internasjonal rett? Hvem krever at Israel skal
følge folkerettslige prinsipper? Hvem bryr seg?
Ethvert kart over Jerusalem-området viser med all tydelighet den
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Jerusalem Light Rail – Med Veolia/Connex
for den israelske okkupantmakta.
Oppsummering av fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg.
Bildet på forsida viser bygging av et stort stasjonsområde på den nye
bybanen, Jerusalem Light Rail, som er under utbygging i Jerusalem
og nærområdene rundt byen. Bildet er tatt under en av studieturene til
Palestinakomiteens Faglige utvalg i oktober 2008. Stasjonen skal ligge
ved den israelske bosettinga Pisgat Zeev. Denne bosettinga ligger nord
for sentrum i Øst-Jerusalem, og bygginga skjer på palestinsk land.
Kjøpt og betalt? Neppe. Konfiskert og beslaglagt. Et nytt framskritt
i den etniske rensinga av Jerusalem, et nytt faktum på bakken –
facts on the ground, den rådende israelske politikken for å fordrive
palestinerne bort fra sin hovedstad, fra sitt land, meter for meter, hus
for hus, kvartal for kvartal. Araberne skal bort, landet skal bli israelsk,
Jerusalem skal bli jødisk hovedstad. Og byggearbeidene utføres av det
store, internasjonale konsernet Veolia.

samarbeidet innafor handel, medisin, forskning og turisme. En
anstendig norsk politikk i Midt-Østen må stille Israel til ansvar for
sine krigsforbrytelser og kreve at landet etterlever FN-resolusjoner,
konvensjoner og menneskerettighetsprinsipper.

I dette heftet vil vi først tegne et bilde av bybanen og hva den
innebærer. Deretter vil vi diskutere mulighetene for å reise spørsmålet
om boikott av Veolia ved anbud i Norge. Og gi noen eksempler på hva
som har vært gjort av politiske partier og ungdomsorganisasjoner og
de lokale gruppene i Palestinakomiteen.
Palestinakomiteens Faglige Utvalg har som formål å drive
solidaritetsarbeid i Norge med våre palestinske kamerater, spesielt
i fagbevegelsen. Ved siden av det konkrete solidaritetsarbeidet med
palestinerne, er det et viktig mål for Palestinakomiteen å påvirke
den norske regjeringa til å endre sin politikk i Midtøsten. Vi mener
at regjeringas støtte til og samarbeid med okkupantstaten og
krigsforbtyterstaten Israel mildest talt er et problem, for ikke å si et
hinder, for å få til en løsning for en fredelig sameksistens mellom
israelere og palestinere. Det norsk-israelske samarbeidet har i høyeste
grad også en økonomisk side, sist manifestert 3. november i år, da
Utenriks- og Næringsdepartementet avholdt et seminar for å styrke

Bridge of strings. Tegna av den spanske designeren Santiago Calatrava,
hadde sin spektakulære avduking 25. juni i år, med multi-media og
fyrverkeri. Broa skal forbinde Vest med Øst ved Jaffa Road.
Den levner i alle fall ingen tvil om okkupantmaktas sjølbilde og
ambisjoner.

Hvorfor vi lager heftet
En viktig del av solidaritetsarbeidet må gjøres i Norge.
Palestinakomiteen vil påvirke opinionen ved hjelp av informasjon
og kunnskap. Gjennom å reise en opinion vil vi påvirke den norske
midtøstenpolitikken. Dette heftet er laga for å utfordre og inspirere
lokale aktivister, enten de er medlemmer av en lokalgruppe av
Palestinakomiteen, fagbevegelsen eller representanter i fylkesting
eller kommunestyrer, til å gjøre noe med en helt konkret sak. En
sak som angår norske arbeidstakere og fagorganiserte direkte, og
som samtidig har det sprengstoffet i seg at den vil være et virksomt
håndslag til et utslitt, men langt fra utslått folk: Nemlig å protestere
mot Veolias folkerettsstridige virksomhet i okkupert Palestina. Ved å
reise spørsmål i parlamentariske organer når Veolia legger inn anbud
på offentlige tjenester, eller ved å rette oppmerksomhet mot selskapet i
sin alminnelighet. Hvis selskapet har noen etiske reflekser i orden, vil
negativ omtale i forbindelse med folkerettsstridig virksomhet muligens
få dem til å trekke seg ut av prosjektet.
Dette vil knytte oss til en voksende internasjonal bevegelse, og er i tråd
med det norske folkets og den norske fagbevegelsens beste tradisjoner.
Palestinerne sier: Den solidariteten dere viser oss gir oss verdighet
som folk, og bidrar til at vi holder ut!

Ta del i solidaritetsarbeidet!
Palestinerne trenger oss mer enn noen
gang!
Palestinakomiteens Faglige Utvalg,
desember 2008
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Bygging av banen. Foto: Shoaib Khan, Palkom FU november 2007

Dette er saken:
Connex/Veolias partnerskap i det israelske
jernbaneprosjektet som nå bygges på palestinsk
territorium i Øst-Jerusalem, har skapt protester blant
solidaritetsorganisasjoner og fagbevegelse over
hele verden. Planen er å bygge en moderne bybane
- Jerusalem Light Rail - et apartheid transportsystem
rundt Jerusalem, som skal ligge over bakken, og
dermed forsterkes annektering av palestinsk land.
Den aksellererer den etniske rensinga av Jerusalem
og styrker den israelske koloniseringa gjennom
bosettingene. Planlegginga starta i 1997. I 2000 utlyste
byen et internasjonalt anbud på bygging av selve

banen og driften av hele anlegget. To franske selskaper
vant anbudet, Alstom for bygging og Connex for drift.
Konsesjonen består av følgende elementer: Legge
skinnegangen, prosjektering og installasjon av det
elektriske anlegget og de elektriske kontrollsystemene,
bygging og drift av kontrollsenteret, bygging, drift
og vedlikehold av stasjonene, planlegging, bygging
og operasjon av 23 tog, drift og framføring på linja.
Selskapene har konsesjon på drift og vedlikehold
på banen i de neste 30 åra. En fet kontrakt. Første
byggetrinn er planlagt driftssatt i 2009/2010. Hittil har
det vært store forsinkelser.

Hvem er Veolia/Connex?
Connex er et franskbasert multinasjonalt selskap som driver
kollektivtrafikk på anbud over hele verden, bl.a. Australia, Belgia,
Colombia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Israel,
Norge, Sverige og USA, og vinner stadig nytt terreng over hele
verden.
Selskapet eies av Veolia Environment, grunnlagt i 1853, og er verdens
ledende selskap innenfor transport og miljøtjenester med 320 000
ansatte i mer enn 68 land. Selskapet har en omsetning på 48 milliarder
dollar og er verdens 34. største arbeidsgiver. Merkenavnet Connex ble
brukt av Veolia Environment, men fra 2006 ble det gradvis utfasa og
erstatta med merkenavnet Veolia Transport, for å styrke merkevaren
Veolia og samle virksomheten under ett navn.

Veolia Environnement består av 4 divisjoner
Veolia Water planlegger, bygger, oppgraderer og opererer vannog avløpsystemer og vannrenseanlegg og betjener 117 millioner
mennesker med vann- og avløpstjenester.
Veolia Environmental Services driver søppelhåndtering og
gjenvinning av alle typer avfall, og bygging og vedlikehold av



kloakkanlegg. Selskapet behandler årlig 65 millioner tonn avfall.
Veolia Energy driver varmeanlegg og energiutnytting i 110 000
installasjoner.
Veolia Transport driver med alle former for kollektivtransport, som
buss, bane, drosjer og ferger, og 3.-partslogistikk og transport av gods
for industriselskaper. 2.7 billioner passasjerer fraktes årlig, av over
72.000 ansatte.
Se www.veoliaenvironnement.com.

Veolia i Norge: Se eget kapitel.
Selskapet har et dårlig internasjonalt rykte, og har vært anklaga for
korrupsjon, bestikkelser og fagforeningsknusing. Se for eksempel
Unofficial Connex South East News, en hjemmeside drevet av
tidligere Connexansatte i London: http://www.csenews.net/index.html
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Planen
Den første linja skal gå mellom Pisgat Ze’ev og Mt. Hertzl og vil
være 13.8 km lang med 24 stasjoner. Den ligger plassert nordsør med Gamlebyen omtrent midt i systemet. Siden vil linjene
strekke seg helt sør til Gilo (bosetting ved Betlehem), nordover til
bosettingene i Kalandia sør for Ramallah, og nord-vestover og sørvestover fra det sentrale knutepunktet ved Gamlebyen. Alle linjene
vil til slutt forbinde jødiske bosetninger og sentrale institusjoner i
sentrum, og knytte alle de israelske strukturene nærmere sammen og
Jerusalem nærmere Israel. I prosjektet inngår også å legge opp en
rekke matebusser fram til linja på et helt nytt nettverk av trafikkårer

og ringveier, og det vil også anlegges store innfartsparkeringsplasser
ved stasjonene.
Palestinske selvstyremyndigheter eller de lokale myndighetene har
ikke på noe tidspunkt verken fått informasjon eller blitt involvert i
planene.
Bygginga er nå i full gang, og den planlegges satt i drift i 2009. Men
på tross av miljø og trafikkproblemer må kravet til alle motstandere
av den israelske okkupasjonen være at bygginga stanses så lenge
okkupasjonen pågår.

Banetraseen

Fra http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec058/15_04_Daniel.pdf
From Mule Tracks to Light Rail Transit Tracks
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Okkupasjon av palestinsk land og etnisk rensing
Banesystemet vil bidra ytterligere til koloniseringa av palestinsk land.
Den vil kreve mye plass og utstrakt riving av eksisterende bygninger.
Dermed splitter den opp og isolerer palestinske områder. Den river
opp landsbyer, skiller familier fra hverandre, kutter økonomiske og
sosiale bånd, og kveler alle muligheter for samkvem og handel. Banen
integrerer og forbinder de israelske bosettingene i og rundt Jerusalem
med hverandre og med sentrum av byen, og avskjærer, sammen med
muren, alle palestinske kommunikasjonsmuligheter. Ariel Sharon har
uttrykt at han ser på prosjektet som et middel til å befeste Jerusalem

som hovedstad bare for jøder. ”I believe that this should be done,
and in any event, anything that can be done to strengthen Jerusalem,
construct it, expand it and sustain it for eternity as the capital of the
Jewish people and the united capital of the State of Israel, should be
done.” (Al Jazeera juni 2007).
Hele beskrivelsen av prosjektet er dertil fylt opp med sitater fra
Theodore Herzl, grunnleggeren av den moderne sionismen.

Om den etniske rensinga sier Khalil
Tukfaji, planleggingsekspert og
medlem av Stop the Expulsion
campaign committee (Stopp
utdrivinga) blant annet:
“Hovedplanen for utbygginga av
Jerusalem fram til 2020 har en målsetting
på 40,000 nye boliger, i hovedsak for
jøder. Det vil muligens bli noe utvikling
for palestinere, men målet med planen er
å gjøre Jerusalem til israelsk hovedstad
og minimalisere antall palestinere
i byen. Så langt i år har det blitt gitt
tillatelser til 7000 boliger i bosettingene,
så det er helt tydelig at de israelske
kommunale myndighetene er i ferd med å
gjennomføre denne planen”
Gult er palestinske bydeler. Blå områder er settlements. Banen går gjennom Shu’fat
flyktningeleir og den arabiske bydelen Beit Hanina. Den grønne linja går langs
hovedveien midt på kartet

Prosjektet spiller en sentral rolle i å gjøre landtjuveriet permanent,
og vil bidra til den pågående og økende etniske rensinga av ØstJerusalem. Den etniske rensinga skjer gjennom oppkjøp og simpelt
tjuveri, som fortrenger og tvinger fattige og rettsløse palestinere ut
av byen. Banen er dermed et ledd i å gjøre kolonialiseringa enklere

og okkupasjonen umulig å snu. Israels politikk er enkel: Facts on the
ground. Og uten Øst-Jerusalem blir det ingen palestinsk stat. Bybanen
trenger seg dessuten inn på vei 60, og avskjærer palestinerne fra en
avgjørende trafikkakse både inn til byen og mellom den nordlige og
sørlige delen av Vestbredden. De israelske veiene er ”for whites only.

Banen går tvers gjennom palestinske
bydeler. Foto: Shoaib Khan,
Palestinakomiteen FU november
2007
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Husødeleggelser
Etnisk rensing og husødeleggelser (riving av palestinske hus) hører
uløselig sammen. Et utall av palestinere har blitt hjemløse på denne
måten, både på Vestbredden og i Gaza. Husriving i Jerusalem er
tiltakende. Det ligger ruiner igjen, også etter bybaneprosjektet. Bildene
er fra Sur Baher i Øst-Jerusalem. Bortimot 1000 hus er revet i ØstJerusalem siden 1999, og mellom 2004 og 2008 ble nesten 1500
palestinere hjemløse. Fra 1967 til 1991 ble 23.500 mål palestinsk land
beslaglagt. (Kilder: B’tselem, Passia).

Medskyldige

De selskapene som bygger og driver bybanen er medskyldige i denne
etniske rensinga, og bygginga står i motsetning til palestinernes krav
om å bo og eksistere i Jerusalem. Bygginga er også ulovlig i henhold
til folkeretten. Bygging og etablering av nye strukturer på okkupert
territorium er ulovlig i henhold til FN-resolusjon 465 fra 1980. FNs
sikkerhetsråd har flere ganger stadfestet dette. Connex/Veolia handler
altså i strid med folkeretten.

Apartheid
En bane for alle? Tvilsomt. Det er nærliggende å tro at det vil bli
vognsett reservert for hver av de to befolkningsgruppene. Hvordan vil
israelerne ellers sikre den daglige sikkerheten på bybanen? Hvordan
vil de jødiske bosetterne reagere når de ser arabiske passasjerer på
toget? Svaret er nærliggende. Den tiltakende volden blant bosetterne
har blitt et problem, sjøl for israelske myndigheter.
Vognsettene vil enten ikke stoppe der palestinerne kommer på, eller
det vil etableres egne ruter som er forbeholdt ”hvite” og forbudt for
”niggere”. Dessuten befinner en stor del av de palestinske passasjerene
seg bak muren. Beboerne i flyktningeleirene kommer seg ikke
på toget, fordi muren sperrer dem ute. I dag har muren fortsatt et
sjekkpunkt, men det finnes ingen garantier for at den er åpen i morgen.
Den israelske hæren stenger kontrollposten i rushtida slik at bosetterne
uforstyrret skal kunne passere.
Det hele er overvåka og håndheva av soldater med skarpladde våpen.
IDF, Israeli Defence Forces, kaller de seg sjøl. Palestinerne har
konsekvent bytta ut D’en med en O. IOF - Israeli Occupation Forces.
Kontroll, trakassering, overgrep, likvidasjoner og drap begått av IOF
er godt dokumentert og godt kjent.
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Arkeologiske funn i Shu’fat
flyktningeleir
Fra International Herald Tribune juni 2007:
JERUSALEM: Du kan grave nær sagt hvor som helst i denne byen,
og du finner rester etter tidligere sivilisasjoner. Et av de siste funnene
er lokalisert i en smal stripe som strekker seg nedover midt i hovedgata
gjennom som Shu’fat, en palestinsk flyktningeleir nord i Jerusalem.
Snart vil dette funnet tildekkes av sporet til en ny bybane, en del av et
nytt transportsystem i byen. Både den historia som avdekkes og banen
som den vil framstå er full av de kontroversene som ser ut til å være
Jerusalems spesialitet.
Bysamfunnet som graves fram er fra rundt år 70 til år 130, perioden
mellom to anti-romerske jødiske opprør. Man har funnet mynter på
utgravingsområdet som tidfester funnet.
En av overraskelsene på funnstedet er at man har funnet tegn som
tyder på at dette navnløse samfunnet har omfattet en blanda befolkning

bestående av både romere og jøder. Flere av de utgravde boligene
inneholder en mikvah, et jødisk rituelt bad.

”Hvor enn du graver finner du etterlatenskaper fra både den ene og den
andre sida”, sier Abdelqader Husseini, sønn av den kjente lederen
fra Jerusalem, Faisal Husseini og beboer i Shu’fat. ”Jeg har ingen
problemer med disse funnene. Problemet er at Israel okkuperer dette
området ulovlig og fortsetter ensidig og ufortrødent bygging av fakta
på bakken. Hvis Israel var så opptatt av palestinsk mobilitet, så hadde
de vel forhandla med oss om hvor ruta skulle gå?”
Shu’fat er en hektisk og bristeferdig bydel med 35,000 palestinske
innbyggere. Leiren ligger på den gamle veien fra Jerusalem til
Ramallah omtrent fem kilometer nord for Gamlebyen. Som de
fleste arabiske bydeler er leiren omkransa og innestengt av muren,
overbefolka på grunn av forbud mot utbygging, elendig veistandard
og fravær av kommunale tjenester, som for eksempel renovasjon. I
sterk kontrast til dette avdekker utgravingene et velutvikla samfunn,
prikkfritt planlagt av romerne, med velordna husrekker og utvikla
sanitæranlegg.

Banen går midt i gata i Shu’fat, en bydel som er totalt sprengt som den
er. Det går ikke an for dem som bor der å krysse skinnegangen. Foto:
Palestinakomiteen FU.

Husseini advarer mot at bygging av en infrastruktur som har som
mål å binde sammen bosettingene bygd etter 1967 med Israel som
en permanent løsning kommer til å gjøre en tostatsløsning umulig.
Alternativet som gjenstår, sier han, er at Israel blir tvunget til å
leve sammen med palestinerne, side om side i samme stat. ”Da
vil det nok på ett eller annet tidspunkt også trenge seg fram en
menneskerettsrevolusjon”, sier han.
Palestinere til Palestinakomiteen FU på studietur: Under
gravearbeidene til banen ble det gjort mange arkeologiske funn. Men
siden disse funna beviste at andre kulturer enn den jødiske hadde
historie i området, har disse funnene ikke blitt tatt vare på.

For den som vil vite mer:

Søk på Jerusalem Light Rail på nettet.
Blant annet finner du dette:

Jerusalem Muncipality’s Master Transport Plan:
http://www.rakevetkala-jerusalem.org.il/images/Eng_brochure.pdf
eller turl.no/2tc
Jerusalem Light Rail Projects hjemmeside
http://www.rakevetkala-jerusalem.org.il/en_main.html eller turl.
no/2tc
Bilder fra prosjektet
http://www.skyscraperlife.com/bon-bonim/8817-jerusalem-light-rail.
html eller turl.no/2tm
Alstom and Israel: CGT opposes Jerusalem Light Rail project
http://www.labournet.net/world/0701/alstom6.html eller turl.no/2tn
Labournet, januar 07

Om konflikten og okkupasjonen generelt:
FN-organet OCHA, som overvåker den stadig forverra humanitære
situasjonen i de okkuperte områdene.
http://www.ochaopt.org/ eller turl.no/2tt
Anbefales! Bilder, kart og framstillinger
Palestinsk akademisk nettsted i Jerusalem. Fakta, statistikk, analyser
om konflikten
http://www.passia.org/
Palestine Center for Human Rights. Bringer ukentlige rapporter om
IOF’s overgrep i Gaza og på Vestbredden
http://www.pchrgaza.org/
http://electronicintifada.net/

Ask Veolia advisors to boycott Jerusalem settlements light rail project
og http://www.labournet.net/world/0612/veolia1.html eller turl.no/2to

http://www.stopthewall.org/

http://stopthewall.org/factsheets/1047.shtml eller turl.no/2tp

Palestinsk røde halvmåne
http://www.palestinercs.org/

Boycott, divestments and sanctions for palestine
http://bdsmovement.net/?q=node/171 eller turl.no/2tq
Consolidation of Jerusalem annexation continues with the Light Rail
Report, Al-Haq, 2 July 2007 - Electronic intifada
http://electronicintifada.net/v2/article7076.shtml eller turl.no/2tr
Om Veolias virksomhet med renovasjon for de ulovlige bosetterne på
Vestbredden:
http://electronicintifada.net/v2/article10027.shtml eller turl.no/2ts



The Israeli Center for Human rights in the occupied territories
http://www.btselem.org/English/
The Israeli Comittee Against House Demolition. Israelere som fysisk
blokkerer maskiner når palestinske hus skal rives.
http://www.icahd.org/eng/
Israelske soldater mot okkupasjon og overgrep fra IOF
http://www.shovrimshtika.org/index_e.asp eller turl.no/2tu
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Kort oversikt over Veolia i Norge
Veolia er et internasjonalt konsern med virksomhet i mer enn 50 land
i alle verdensdeler. Blant disse er både Norge og Israel. Internasjonalt
har Veolia fire deler: Veolia Environment, Veolia Water, Dalkia og
Veolia Transport. Alle fire delene finnes i Norge, under navna Veolia
Miljø, Veolia Vann, Dalkia-OPAK og Veolia Transport. Bare Veolia
Miljø og Veolia Transport er foreløpig store i Norge. Dalkia-OPAK er
et selskap som driver bygningstekniske drift. De er ikke veldig store,
men har kunder som NHO og Statkraft. Veolia Vann ønsker å drifte
vann- og avløpssystemer for norske kommuner og industri, men ser
ikke ut til å ha noen kontrakter foreløpig. Om vi skal se på Veolias
virksomhet i Norge er det derfor Veolia Transport og Veolia Miljø vi
må se på.

Veolia Transport
Veolia Transport er et selskap som
driver kollektivtranport på anbud fra
norske fylkeskommuner. Det var før
kjent som Connex. Veolia Transport
har bussruter i Bærum på kontrakt for
Stor-Oslo Lokaltrafikk/Ruter og er en
av to operatører på buss i Rogaland
hvor de blant annet kjører bussruter på Jæren, flybussen i Stavanger,
Kystbussen og StavangerEkspressen.
Størst er Veolia Transport i Nord-Norge. De har kjøpt opp en rekke
operatører både på buss og ferje og eier nå Helgelandske, Nordtrafikk,
Hålogaland Buss, Vestfjord Buss og Finnmark Fylkesrederi. I
Nordland har Veolia Transport mesteparten av busstransporten sør for
Bodø og kjører i tillegg buss i Lofoten, Vesterålen og Salten. I Troms
har de bussruter i Harstad og Tromsø, og i Finnmark har de bussruter i
Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes, Lakselv og Vadsø i tillegg
til en rekke regionale ruter. Veolia Transport har også en rekke ferjeog hurtigbåtruter i Finnmark og har vunnet anbudet på ferjestrekninga
Melbu-Fiskebøl i Nordland.
I tillegg er det Veolia Transport som kjører Gråkallbanen (trikken) i
Trondheim.
Tilsammen har Veolia Transport rundt 1.700 ansatte, 520 busser, 25
ferjer og båter og 9 trikker

Veolia Miljø
Norsk Gjenvinning AS blei i 1999
kjøpt av CGEA-Onyx, som seinere blei
Veolia Environment. En rekke mindre
renovasjonsbedrifter blei kjøpt opp i åra
etter, og i 2006 bytta Norsk Gjenvinning
og alle underselskapene navn til Veolia
Miljø.
Veolia Miljø har 1.500 ansatte og omsatte for over 3 milliarder kr i
2007. De håndterer husholdingsavfallet i ca. 70 av landets kommuner
og har 47 anlegg hvorav 24 er gjenvinningsanlegg i tilsammen 16
fylker.

Anbud –
”taperne er de ansatte”
Samtidig med at EØS-avtalen ble innført i Norge i 1994 trådte
endringer i samferdselsloven, som Brundtlands regjering vedtok
i 1991, i kraft. I følge Norsk Transportarbeiderforbund har det
betydd en kraftig forverring av lønns- og arbeidsvilkår innen
kollektivtransporten. I praksis har dette betydd at der hvor man valgte
å ta i bruk anbud, har det vært konkurranse på laveste pris. Kvalitet har
ikke vært et framtredende element i konkurranseutsettingen.
Veolia er først og fremst aktive innen kollektivtransporten – der utgjør
personalkostnadene fra 60 til 70 prosent av totalkostnadene. Det er
vanskelig å konkurrere effektivt på dieselpriser og busskjøp. Der kan
de fleste selskap av en viss størrelse få omtrent samme prisen.

Dumping av lønns- og anbudsvilkår
Ved anbudsinnføringa i Norge var det fire fagforbund og fire
tariffområder innen bussdrift i Norge. Disse hadde alle forskjellige
bestemmelser på de viktigste områdene.
Dermed er det kjøp av arbeidskraft man konkurrerer på og det er
prisen på arbeidskrafta som avgjør hvem som får anbudet. Det er
lett å se seg blind på hva som er arbeidskraftas pris – timelønn er
en ting, men den varierer ikke så mye. Den viktigste forskjellen har
vært på pensjon. Ulike tariffavtaler har hatt ulike pensjonsordninger,
noe som betyr store forskjeller i kostnader og derfor mulighet for
storebesparelser. Sjåføryrket medfører mye ubekvem arbeidstid – hva
man får betalt for ubekvem arbeidstid, og når ubekvemstillegg gis (hva
er normalarbeidsdag) har skapt store ulikheter. Dessuten er det ulike
permisjonsordninger og andre sosiale ordninger som skaper ulikheter.
Kollektivselskapene har hatt – ofte beroende på fagforeningenes styrke
– ulikt arbeidspress.
Nå har man etter mange års forverring av arbeidsvilkårene fått
en landsomfattende tariffavtale, uansett hvor man jobber. Men for
eksempel pensjonsspørsmålet er ennå ikke avklart, og dermed finnes
det fremdeles muligheter for å dumpe personalkostnadene.

Hyppige skifte av arbeidsgiver jobbutrygghet
Etter innføringen av anbud, har hverdagen til de ansatte blitt preget
av konkurransepress – ikke bare i tida rundt anbudsinnbydelsen, men
kontinuerlig. Alle selskap har vært opptatt av å hele tida forberede seg
til neste anbudsrunde.
For mange vil det bety skifte av arbeidsgiver hver gang rutene blir
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lagt ut på anbud. Det er i seg selv
problematisk i og med at man får
ny arbeidskultur og nye avtaler. I
tillegg følger det ekstra stress siden
man på anbudstidspunktet vil forsøke
å senke personalkostnadene. Men
hovedproblemet er at du ikke vet om
du får ny jobb i det nye selskapet.
Reglene om virksomhetsoverdragelse
gjelder ikke fullt ut i forbindelse med
at en ny operatør vinner anbudet.
Jobbutrygghet er derfor et ord
som kan karakterisere anbud. Folk
trekker seg ut av yrket – i følge
Transportbedriftene er det 1.600
ledige stillinger som bussjåfør nå.
Ingen vil ha en så usikker jobb når
man kan få noe annet, og i følge
Transportøkonomisk Institutt blir
sjåføryrket sett på som lite attraktivt.
Stoltenberg 2 regjeringa forsøker 17
år etterpå å innfri et krav som var reist
til Brundtland 2 regjeringa i 1991:
Vognene bygges. Foto SkyScraperLife
Samferdselsdepartementet foreslår
å endre yrkestransportloven slik at
reglene om virksomhetsoverdragelse
får anvendelse når en ny operatør
Ansvaret ligger utvilsomt hos politikerne – og hovedansvaret ligger
vinner konkurransen om den utlyste kontrakten.
på Brundtlandregjeringen som åpnet for anbudsutsettingen som har

Dette vil selvsagt øke kostnadene noe, og derfor er det viktig å se
på hva Veolia som en av de store og toneangivende operatørene
sier. De mener deltakelse i konkurransen da blir mindre attraktivt
for nye operatører og anbefaler at man ikke innfører en slik klausul
(høringssvar av 5.8.08). Videre sier de i høringssvaret at det bør være
en lenger varslingsfrist fra de ansatte som ikke ønsker å følge med til
ny arbeidsgiver. Dette har vært en måte for sjåfører å hoppe av når
man står foran en ny arbeidsgiver med en personalpolitikk man ikke
vil være med på.
Veolia ønsker altså å gjøre det vanskeligere for de ansatte å få beholde
jobben sin, samtidig som de ønsker mindre mulighet til å forlate
bedriften. .

Fire bein å stå på – samme problem
Veolia har fire bein å stå på: transport, energi, vann og
avfallshåndtering. Strategien dreier seg i hovedsak om å vinne anbud,
slik som innen transport, og resultatet for de ansatte kan bli det
samme. I 2002 skrev Adresseavisen på lederplass om innføring av
anbudskonkurranse på renovasjon i Trondheim: ..god forretning for
Trondheim kommune, men renovatørene har betalt med dårligere
arbeidsmiljø og høyere sykefravær. Den som måtte tro at påstanden er
hentet fra et propagandaskrift fra Kommuneforbundet tar feil. Det er
konklusjonen etter evaluering av systemet gjennomført av Econ, senter
for økonomisk analyse. Og for sikkerhets skyld. Trondheim kommune
har vært oppdragsgiver.
Den gangen hadde den Veolia-eide operatøren navnet Norsk
Gjenvinning.

Veolia sin feil?
Både ja og nei. Veolia er uten tvil en kløpper når det gjelder å drive
lobbyvirksomhet for mer markedstilpassa løsninger, og å legge inn
anbud og se mulighetene for å tjene penger på tariffhopping og press
på de ansatte. Veolias rykte som arbeidsgiver i utlandet er delt – de
får mye positiv omtale ”hjemme” i Frankrike, men helt motsatt i
utviklingsland. Fra norske arbeidstakere er også omtalen delt. Det
finnes mange skrekkhistorier – men historiene er ikke udelt det.

forverra arbeidsmiljøet for tusenervis av kollektivansatte. Ingen
regjering i ettertid har sett seg kallet til å endre anbudssystemet –
annet enn mindre endringer, slik som når dagens regjering ønsker
å gjøre systemet litt bedre for de ansatte ved å la EU-loven om
virksomhetsoverdragelse gjelde også for norske kollektivansatte.

Posisjonering
I 2005 skulle persontransport på Gjøvikbanen konkurranseutsettes.
Da var Veolia en av tre potensielle drivere. De hadde et anbud som
fullstendig ville rasere pensjonsordningen for de NSB-ansatte. I den
forbindelse sa forsker Bård Norheim ved Transportøkonomisk institutt
til NTB:
Det er ikke Gjøvikbanen i seg selv som gjør at utenlandske
selskaper legger inn anbud. Men selskapene kommer med
bud for å posisjonere seg. De bruker Gjøvikbanen som en
treningsrunde før staten konkurranseutsetter større deler av
jernbanedriften i Norge.

I dag kan vi se det samme i Trondheim – Graakallbanen er
oppkjøpt av Veolia – men først og fremst for å posisjonere
seg i den forestående anbudskonkurransen om resten av
kollektivtrafikken i Trondheim.
Hovedproblemet er ikke Veolia – men at myndighetene
legger til rette for at store, multinasjonale selskap som
Veolia skal kunne sko seg på norsk lokaltransport, søppel og
vannforsyning. Veolia er bare et selskap som er dyktig på å
utnytte markedsliberalismen Brundtland innførte for et par tiår
siden.
Les også:
Sjåføryrket: karrierevei eller bakevje
http://samferdsel.toi.no/article18775-342.html eller
turl.no/2tj

Det som er klart er at Veolia utnytter alle muligheter for profitt, noe
som ikke overrasker ettersom Veolia konsernet har 320.000 ansatte i
mer enn 60 land med en omsetting i 2007 på 260 milliarder kroner.
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Call for action - Tid for handling
Palestina ber oss
”Menneskerettsorganisasjoner i Palestina ber om svartelisting av
virksomheter som understøtter okkupasjonen av Jerusalem.
Et nettverk av 17 palestinske menneskerettsorganisasjoner lanserer
i dag, 21. juni 2008 en kampanje for å mobilisere det internasjonale
samfunnet for å få en slutt på fordrivinga av palestinere fra Jerusalem.
Vi ber derfor aktivister og solidaritetsarbeidere over hele verden å
granske selskaper i deres respektive hjemland for å svarteliste dem
hvis de bedriver folkerettsstridig virksomhet.
Selskapene kan bli svartelista i løpet av sekunder ved
bruk av rapportsystemet som er lagt ut på koalisjonen av
menneskeretsorganisasjoners hjemmeside:
www.ccdprj.ps/stopexulsion.
Koalisjonen vil deretter kontakte selskapet for å få en avklaring
på selskapets holdning. Hvis selskapet insisterer på å fortsette
understøttinga av okkupasjonen, uansett om virksomheten
representerer et brudd på palestinernes menneskerettigheter, vil
bedriften bli svartelista og informasjon spredd til aktivister over hele
verden.
Våre mål inkluderer også media som annonserer for eiendommer
i bosettinger, bedrifter som har kontrakt på å utføre arbeid på
infrastruktur og annet arbeid for okkupanten.
Veolia, det franske selskapet som bygger Jerusalem Light Rail, står på
toppen av lista”.

Om BDS
170 palestinske organisasjoner ber om
boikott, deinvestering og sanksjoner

Og den største hovedsammenslutninga i Frankrike, CGT
(Confederation Generale du Travail), hvor arbeiderne i Alstom er
organisert, retta i januar 07 en innstendig oppfordring til Alstom til
å trekke seg fra prosjektet, og nekta å delta i undertrykking av det
palestinske folket.
Irland: Den irske avdelinga av Connex, som opererer under
navnet Veolia, fikk kontrakt på å lære opp israelske ingeniører og
T-baneførere på Dublin LUAS light railway. Denne linja ligner
den som bygges i Jerusalem. Opplæringa var planlagt til å starte
i september 06. På grunn av et vedvarende press fra den irske
solidaritetsbevegelsen, i samarbeid med den irske fagbevegelsen, ble
Veolia tvunget til å trekke tilbake kontrakten.
Sveits: I mars 06 blokkerte om lag 40 sveitsiske palestina-aktivister
en Connex-buss på en bilutstilling i Geneve, hvor de heiste bannere
med påskrifta ”Apartheid-trikken”.
Nederland: I november 2006 annonserte ASN Bank i Haag at
banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke alle
sine investeringer ut av selskapet inntil selskapet respekterte FNresolusjoner. Banken grunnga avgjørelsen med sine etiske prinsipper,
hvor de ikke bare har økonomiske kriterier for bankens investeringer,
men også miljømessige og sosiale kriterier, hvor de definerer
menneskerettigheter.
Egypt: Den egyptiske opinionen raste da det ble klart at Alstom,
ett av selskapene som har kontrakt i Jerusalem, også hadde vunnet
et anbud på utbygging av T-banen i Kairo. En ingeniør fra Kairo har
derfor i mars 2008 reist sak mot egyptiske myndigheter for å få dem
til å oppheve alle kontrakter med selskaper som understøtter og er
medskyldige i den israelske okkupasjonen.
Al Jazeera i juni 2007 melde at egyptiske aktivister nylig har overtalt
egyptiske myndigheter til å kansellere en kontrakt på 32 millioner
dollar med Veolia.

En omfattende enighet blant palestinske menneskerettsorganisasjoner
har avslørt behov for en brei og vedvarende kampanje - The Boycott,
Divestment & Sanctions Campaign. Denne kampanjen har resultert
i følgende webside, lansert i juli 2005: Palestinian Call for boycott,
divestment and sanctions against Israel
http://www.badil.org/Boycott-Statement.htm eller turl.no/2tk
Blant underskriverne er over 170 palestinske organisasjoner,
deriblant PGFTU, den palestinske fagorganisasjonen Palestinian
General Federation of Trade Unions, som er LO’s kanskje viktigste
samarbeidspartner i Palestina.
Underskriverne representerer de tre vesentligste deler av det
palestinske folket, flyktningene i eksil, palestinere under okkupasjon
på Vestbredden og Gaza og de undertrykte palestinske innbyggerne i
den israelske staten.

Bilbao. Demonstrasjon foran rådhuset 1. oktober 2008

Motstand og aksjoner mot Veolia
internasjonalt

Bilbao, Spania: Baskerland og Spania slutter seg til den
palestinske kampanjen BDS for å protestere mot israelsk apartheid
gjennom å rette søkelys mot Veolia.

Bygging av Jerusalem Light Rail har vakt oppmerksomhet både blant
fagorganiserte og solidaritetsorganisasjoner verden over, og det har
vært reaksjoner mange steder. I disse dager er et internasjonalt antiVeolia-nettverk under oppbygging, for å koordinere og øke presset mot
Veolia og selskapets bidrag til folkerettsstridig virksomhet. Her følger
en oversikt over noe av det som har skjedd:

Bystyret i Bilbao har vedtatt å vente med å underskrive en kontrakt
med Veolia på kollektivtransport. Fagbevegelse og folkevalgte
planlegger videre aksjoner for å bygge opp et press mot Veolia til å
trekke ut investeringer i Israel.

Frankrike: Solidaritetsforeningen mellom Frankrike og
Palestina har satt i gang en samlet kampanje mot bybanen. Amnesty
International i Frankrike har krevd at Veolia ikke skal signere
kontrakten, fordi prosjektet reiser alvorlige spørsmål om overtredelse
av internasjonal lov.

Stockholm, Sverige: 20 januar 2009 kunne Diakonia, en
svensk kristen organisasjon som jobber for endring for verdens mest
sårbare folk, melde på sine nettsider:
Sedan 2006 har frågan om Veolia’s folkrettsbrått diskuterats med både
politiker, diplomater och inte minst i både svensk och internationell
media.
Senast igår fick SL ta emot över 3 000 namnunderskrifter från
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stockholmare som inte ville åka med ett företag som associerades med
folkrättsbrott.
Idag meddelade SL:s styrelse att Veolia inte får fortsätta köra
Stockholms tunnelbana. MTR-koncernen skall ta över driften og var
på presskonferensen idag noga att betona att de har samma etiska
standarder i hela sin verksamhet, en intressant markering då VeoliaSverige istället betonat de är fristående från Veolia-Israel och inte kan
lastas för projektet i Jerusalem.
SL säger att beslutet enbart fattats genom bedömningar av kvalitet
och ekonomi. Samtidigt kan man nog vara säker på att det inte varit

till Veolias fördel att ständigt behöva hamna i försvarsposition för
sitt kontroversiella engagemang, och inte minst att kunder inom
offentlig förvaltning möts av protester från folk som kräver en hög
etisk standard från leverantörer av offentliga tjänster. När varumärket
skadas som i Veolias fall spelar det ingen roll för slutkunderna om de
olika dotterbolagen är juridiskt fristående. Just nu pågår en tydlig trend
där internationella företag inte vill förknippas med Israels illegala
bosättningspolitik. Falck group, Heinnekken, AssaAbloy, Empire,
Unilever är några exempel på företag som valt att flytta sin verksamhet
eller dra sig ur projekt länkade till illegala bosättningar. Låt oss hoppas
att även Veolia och Alstom snart vågar följa efter.

Lokal handling - hva kan vi gjøre i Norge?
Hva kan folk, politikere og fagorganiserte i Norge gjøre for å vise
solidaritet? Kan vi ta vår del av presset mot Veolia Norge for å få den
skjendige utbygginga stoppa? Kan vi gjøre en jobb for å overbevise
Veolia at det går an å snu i tide? Kan ansatte i andre bedrifter stikke
kjepper i hjula for dem? Det som er viktig nå er å synliggjøre og
organisere motstanden mot bedriften i Norge. Det er en mulighet for at
det den norske grenen av Veolia frykter mest, er offentlig, dårlig PR.
Derfor kan vi spre informasjon lokalt, blant kommunale myndigheter
og andre som kjøper tjenester av bedriften. Vi kan skrive artikler
i pressa og lage epostkampanjer. Vi kan kontakte Veolia sentralt
og lokalt og kreve at de trekker seg fra prosjektet. Vi kan presse
regjeringer og transportmyndigheter og lokale myndigheter til ikke å
gi dem anbud eller fornye avtaler med dem.
Til Veolia-klubbene i Norge vil vi rette en spesiell oppfordring:
Foregår det noen form for samarbeid mellom de norske avdelingene
og prosjektet i Jerusalem sånn som i Irland? Kan klubbene fatte vedtak
som protesterer mot Veolias folkerettsstridige virksomhet ved bygging
av jernbanen i Jerusalem?

Halve hovedveien fra Jerusalem til Ramallah går med til bygging
av banen. Fra før var denne veien alt for smal til å ta unna trafikken.
Foto Shoaib Khan, Palestinakomiteen FU november 2007

Etiske krav ved offentlige anbud
Den som skal ha noe håp om å hindre Veolia fra å få offentlige anbud,
bør bruke litt tid på å sette seg inn i regelverket som setter rammer for
hvilke etiske krav som kan stilles til anbyderne. Offentlige sektor er
landets største forbruker. Derfor vil internasjonale avtaler som skal
sikre like konkurransevilkår, ofte ha regler om offentlige anskaffelser.
Viktigst her er EØS-avtalen, men WTO-avtalene kan også komme
inn. Slike regler bestemmer både hvordan tilbud skal hentes inn ved
offentlige anskaffelser og hvilke kriterier det er lov å legge vekt på
ved utvelgelsen. Vi må derfor være forberedt på å møte spørsmål og
juridiske argumenter når vi argumenterer for at Veolia ikke bør få
oppdrag i Norge fordi konsernet bidrar til utbygginga av Jerusalem
Light Rail.
Vi vil her konsentrere meg om forpliktelsene etter EØS-avtalen.
Regjeringen ønsker å fremme miljø- og samfunnsbevisste offentlige
anskaffelser og har i den sammenheng utarbeidet en handlingsplan.
Et av punktene i handlingsplanen er at Initiativ for etisk handel har
hatt i oppdrag å utarbeide en veileder om hvor langt man kan gå i å
legge vekt på etiske hensyn ved offentlige anskaffelser. Veilederen
ble lansert 20. januar 2009 og ligger på www.etiskhandel.no/noop/
page.php?p=Offentlig_sektor/Veileder/index.html&d=1uridi (eller
turl.no/2t8). Til grunn for veilederen ligger en juridisk betenkning
(som ligger på samme nettsted). Temaet i disse dokumentene er ikke
lett tilgjengelig. Derfor vil vi her få fram de hovedpoengene som er
nødvendige å ha med seg for at regelverket om offentlige anskaffelser
ikke skal hemme oss i arbeidet mot Veolia som den israelske
okkupantens medløper i Øst-Jerusalem og langt ut over Vestbredden.
Ett sitat fra den juridiske betenkningen er et godt utgangspunkt:
”Det er ikke hjemmelen for å stille etiske krav som krever begrunnelse,
men skrankene for å gjøre dette. Dette leder til at utgangspunktet



og hovedregelen på området må være at anskafferen står fritt til å
formulere etiske forutsetninger for sin anskaffelse, men det finnes
skranker og forbud som må hensyntas.”
Det er flere sider av et offentlig anbud der det kan være spørsmål om
å stille etiske krav. I stor grad handler disse kravene om egenskaper
ved ytelsen og oppfyllelsen av kontrakten. Dette er et problem for
oss, fordi ytelsene vi ønsker avvist, blir tilbudt i Norge, mens det er
Veolias handlinger i Palestina som er grunnen til det. Vi bør derfor
konsentrere oss om den siden av anbudet som gjelder de alminnelige
kvalifikasjonskravene som stilles til tilbyder. Oppfyller han ikke disse,
kan han bli avvist, mens de andre kravene gjelder selve ytelsen og er
aktuelle i valget mellom ulike kvalifiserte anbydere.
Både veilederen og den juridiske betenkningen legger til grunn
at en kan stille som kvalifikajsonskrav at anbyder ikke bryter de
grunnleggende menneskerettighetene og de seks ILO-konvensjonene.
Krenkelse av eiendomsretten er nærliggende her, men den som skal ha
en vanntett anklage mot Veolia her, må gjøre en omfattende jobb både
med hensyn til fakta og jus.
Vi må også være klar over at det er uklart i hvilken grad en kan se på
andre juridiske enheter enn den som leverer anbudet, det vil si om
Veolia Norge kan ses i sammenheng med det andre deler av konsernet
gjør i Palestina. Men det er sterke og seriøse krefter som jobber for
at internasjonale konsern ikke skal kunne vri seg unna ved å opprette
selskaper i de enkelte land. Mest sannsynlig kommer dette til å bli
avklart i forbindelse med at enkelte stater i korrupsjonssakene knyttet
til Siemens ønsker å utstenge enkelte Siemensselskap på grunn av
lovbrudd utført i konsernet.
Etter vår oppfatning må vi ikke la de nevnte juridiske uklarhetene hemme
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oss. Tvert i mot bør vi, i tråd med den juridiske betenkningenovenfor,
snu dette til vår fordel. Det vil si at kommunepolitikere og kommunenes
anskaffelsesansvarlige ikke må slippe unna med at ”alt er så komplisert
etter anbudsreglene, og det er så lett å gjøre feil”. Uklarheten i reglene gir
dem et valg, og vårt press kan bidra til at noe blir avklart, men først og
fremst til at Veolia ikke smertefritt kan kombinere rollen som medløper
for den israelske okkupasjonsmakten med det å være en velsmurt
pengemaskin i det norske markedet.
Vi må også huske at vårt formål kan nås uten at vi trenger å ha en
like sentral rolle hele veien fram. Mye er vunnet om vi greier å

sette i gang en prosess, der det ikke nødvendigvis er slik at det er
vi som overbeviser politikere og innkjøpsanvarlige hele veien fram
til å utestenge Veolia. Den prosessen starter hvis vi får de offentlige
instansene til å stille spørsmål. Så lenge vi har så klare indikasjoner på
at Veolia bryter folkeretten som det denne folderen viser, er det ikke
annet enn rimelig at de får spørsmål om hvordan deres engasjement
forholder seg til både menneskerettighetene, ILO-konvensjonene og
annen folkerett. Uklarheten i reglene gjør at de ikke kan avvise slike
spørsmål som irrelevante. Kanskje spørsmålene og svarene er nok til at
Veolia ligger unna? Og om ikke, begynner nok snøballen å rulle bare
de rette instansene begynner å stille spørsmål og får se svarene.

Olivenbonde.

FU plukker oliven. Foto Palestinakomiteen FU

Fagbevegelsen

medlemmer og tillitsvalgte til solidaritetsarbeid og internasjonalt
faglig engasjement på arbeidsplassene, i samfunnet og i egen
organisasjon.

Fagbevegelse og internasjonal
solidaritet
Den norske fagbevegelsen har en lang og solid tradisjon med å drive
internasjonalt solidaritetsarbeid. Det har blitt vedtatt resolusjoner og
uttalelser, arrangert demonstrasjoner og bevilga penger til støtte og
utallige prosjekter i store deler av verden.
De fleste forbund og sammenslutninger har programfesta
sitt internasjonale engasjement. For eksempel har Norsk
Transportarbeiderforbund en internasjonal handlingsplan Fred, frihet og rettferdighet. Her fra kapitlet Internasjonalt
solidaritetsarbeid og humanitært arbeid:
http://www.transportarbeider.no/web/cms.nsf/$all/2E1E90F95561F2F
AC1257358002D5F69 eller turl.no/2tl

Internasjonalt solidaritetsarbeid og
humanitært arbeid.
Fagbevegelsens internasjonale solidaritetsarbeid er en naturlig
forlengelse av kampen for økonomisk og sosial trygghet på det
nasjonale plan. Både FFI og yrkesinternasjonalene driver et
omfattende solidaritetsarbeid for å trygge arbeids- og livssituasjonene
for arbeidskamerater i andre land.
Gjennom LO, Internasjonal Faglig Solidaritet og Norsk Folkehjelp
driver fagbevegelsen et omfattende solidaritetsarbeid overfor land i
den tredje verden og i Øst-Europa. Norsk Transportarbeiderforbund vil
bidra til dette arbeidet.
Fagbevegelsen har alltid deltatt i fredsarbeidet og stilt krav om at
internasjonale konflikter må løses ved forhandlinger og internasjonale
avtaler. Derfor støtter Norsk Transportarbeiderforbund blant annet
fredsinitiativet Ingen krig mot Irak.
Norsk Transportarbeiderforbund vil bevisstgjøre og aktivisere
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Norsk Transportarbeiderforbund har et eget Internasjonalt støttefond
som benyttes til solidaritetsarbeid. Forbundets budsjetter bør sikre at
fondet tilføres nye midler.

Norsk Transportarbeiderforbund vil:
• stimulere til lokalt solidaritetsarbeid i fagforeningene og på
arbeidsplassene
• bidra til at samtlige fagforeninger tilmeldes og deltar aktivt i
Norsk Folkehjelp
• gjennom Internasjonal Faglig Solidaritet delta i prosjekter, først
og fremst i Øst- og Sentral-Europa
• støtte frigjøringsbevegelser og andre krefter som bidrar til frihet
og utvikling av demokrati, rettferdighet, sosial stabilitet og et
bedre miljø i alle deler av verden
• arbeide aktivt for fred og nedrustning
• styrke forbundets internasjonale støttefond og bevilge midler til
solidaritetsarbeid
Internasjonal solidaritet: Hver høst reiser folk fra hele verden
for å støtte og beskytte olivenhøsten ved å delta i innhøstinga. Det
er nødvendig fordi palestinska bønder blir angrepet av settlere. De
blir hindret i å komme til jordområdene sine eller banka opp og
frastjålet oliven. Rapporter om voldelige settlere strømmer inn fra
landområdene som tilhører Jerusalem og ellers fra hele Vestbredden.
Volden blir år for år mer aggressiv og alvorlig.

Kontrast: Israelsk by-pass road mellom Jerusalem
og bosettingene nord for sentrum. Veien er bygd på
palestinsk olivenland. På denne veien har ikke palestinere
lov til å kjøre.. Foto Palestinakomiteen FU.

Aktivistenes forhold til fagbevegelsen.
E-post til aktivister fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg sept. 2007
Det ser nå ut til at mange lokallag setter Connex/Veolia på planen. Det er helt kjempe! Som fagorganisert har jeg derfor bare behov for å
si en ting: Det er IKKE NOE BRA POENG å legge seg ut med organiserte/ansatte i disse selskapa i Norge. (Vi veit at Veolia har klubber
organisert i Norsk Transportarbeiderforbund).
Snarere tvert imot - det er viktig å få nettopp dem som allierte, med det målet at de skal legge press på sin egen ledelse om at Connex/
Veolia skal trekke seg ut av prosjektet i Jerusalem.
Derfor må taktikken legges ut fra hva som er de lokale forholda • om bedriften allerede er etablert lokalt
• om transport- og miljøtjenester skal legges ut på anbud nå
• om det finnes fagorganiserte der eller ikke
Faglig Utvalg mener at det ville være veldig bra om Palestinakomiteen greier å få til allianser i fagbevegelsen på denne saka, i lokale
LO’er, lokale klubber og foreninger. Om ikke annet er mulig, i alle fall holde fagbevegelsen informert om hvilke planer som blir lagt, og
ha åpne kanaler.

Hva er gjort til nå?
Ideer og inspirasjon til andre

Stavanger.

Eksempel på forholdet mellom
fagbevegelsen og Palestina-aktivister
Palestinakomiteen i Stavanger tok kontakt med konserntillitsvalgt
i Veolia Miljø og styremedlem i Veolia Norge, og inviterte ham
til et styremøte i Stavanger, hvor Veolia Transport også har norsk
hovedkvarter. Vedkommende var ikke kjent med saka, men han hadde
sympati for Palestinakomiteens standpunkt. Som resultat av dette
møtet ble det fra Palestinakomiteen Stavanger sendt et brev til samtlige
arbeidstakerrepresentanter til Veolia’s Europeiske Samarbeidsutvalg,
med omkring 35 - 40 personer fra omkring 15 land, i forkant av
ei samling de skulle ha i Paris i begynnelsen av november. Den 7.
november ringte konserntillitsvalgt i Norge fra Paris og sa at de hadde
behandla henvendelsen, og fatta et enstemmig vedtak i tråd med den.



Dette vedtaket blei så presentert for konsernledelsen dagen etter.
De reagerte med forbauselse og omgåing. Men Palestinakomiteen i
Stavanger ser det som et viktig første steg, som også forplikter oss til å
jobbe sammen med de tillitsvalgte så langt vi kan i denne saken.
Noen poenger fra brevet til Veolias EWC
Gjør oppmerksom på den internasjonale kampanjen mot Connex’
engasjement i JLR, at bygginga er i strid med FN-konvensjoner og de
konsekvensene banen vil få for palestinerne.
Oppfordrer de tillitsvalgte å påpeke disse forholda overfor sin ledelse.
Selskapet vil sjøl tape på å drive en sånn virksomhet.
Parallell: Aker Kværner som kom i søkelyset for sin virksomhet for
US Marines på Guantanamo.
Flere internasjonale selskaper har trukket seg fra utbygginga i
Jerusalem.
Hele brevet: Se ramme.
Lørdag 19. januar 2008 fikk Palestinakomiteen også et dobbeltsidig
oppslag i Stavanger Aftenblad, hvor både Ingebreth Forus fra
Palestinakomiteen og hovedtillitsvalgt Kjetil Robertsen i Veolia Miljø
Gjenvinning ble intervjua om saken.
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Hello to all of you.
First, some words about me. I am 57 years old, oil-worker / well-specialist, and have been a trade unionist for many years, with
a special interest for the Israeli Palestinian conflict. This is why I am sending this mail to you, most of whom I would believe is in
the same trade-union tradition as I am; and the core of this is international solidarity and respect for international law and human
rights.
As most of you probably are aware, there is an international campaign on its way against Veolias engagement in the Jerusalem
Light Rail project. This campaign is, though yet not fully coordinated, very soundly based: It is a fact beyond contradiction that
Veolia through this engagement is violating international law. Namely the Geneva conventions, which clearly forbids an occupying
part to settle its own population in the occupied territories, and to build out the infrastructure in these areas. It is also clear that a
third part taking part in such actions is also committing a crime against international law. Looking at a sketch of the planned Light
Rail, it is no doubt that this infrastructure is build for a great part directly inside occupied areas - a fact that I have witnessed with
my own eyes - and also that the Master-plan is to permanently connect these illegal settlements with the present West Jerusalem,
and thus making the - also, naturally, illegal - annexation of the areas on the West Bank surrounding Jerusalem permanent.
Much could be said about this. I will encourage you to search the web – there is a lot of information to be found.
My wiew is that you can not let your company violate international law in this manner without fighting it. You should point out
for the leadership of the company that they must find a way to terminate this contract, and withdraw completely from the project.
Not only because this is the right thing to do, but also because it is in the best interest of the company – Veolia will suffer great
losses both economically and in terms of respectability and image if it insist on turning its back on good corporate moral and
international law.
As an example, I can mention that my company – Aker Kvaerner, which is Norway’s largest private owned firm (where I am a
central trade unionist, and also a member of the board) – since the early 90s had a large service-engagement for the US Marines
on Guantanamo Bay base in Cuba. After the Afghanistan invation it became increasingly publically known that international law
and human rights were violated in a large scale on this base. Amnesty International, among others, engaged to put a stop to this,
and to get the firms that helped in committing these crimes to terminate their activities. For 2 years we fought the leadership in Aker
Kvaerner on this, and in 2005 they pulled out, allegedly because they had lost the contract. In my wiew, this fight was the only right
thing to do.
As far as I know the Irish branch of Veolia Transport has blocked the training of Israeli personnel for the Jerusalem Light Rail. This
is a very good beginning, and an example for other actions which may be necessary, if the leadership of the company prove to be
unable to react on morally sound basis. On our side – here in Stavanger, which houses the Norwegian HQ of Veolia, we will soon
start campaigning against the company. In Oslo, such a campaign has already started, launching a proposal for the City Council
that Veolia must be deprived of all contracts with the municipality, until they terminate their Jerusalem contract.
Hoping that we can work together on this, and not cause your work places too much harm,
Yours sincerely
Ingebreth Forus
on behalf of the Palestine Committee in Stavanger, Norway

Palestinakomiteens lokallag
Oslo.
Kommunevalgkampen 2007.
I valgkampen lagde Palestinakomiteen/FU en løpeseddel med
banen som tema. De ble delt ut på Rødt’s (RV’s) valgkampstand
på Grønland, Oslo øst. Erling Folkvord satte blant annet banen i
sammenheng med kommunale anbud til Veolia som tema i sine
valgappeller.
Parolene i løpeseddelen:
Spørsmål til politikere i fylkesting og kommunestyrer:
• Vil dere være med på å gi anbud til bedrifter som profitterer
på okkupert land, og som dermed bryter med folkerettslige
prinsipper?
• Kan dere forsvare etisk at slike bedrifter skal kunne drive seriøs
virksomhet på oppdrag fra kommuner og fylker i Norge?
• Hvordan vil dere gå fram hvis Veolia legger inn anbud på
transport eller miljøhåndtering i deres kommune?
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Palestinakomiteen på stand. Grønlands torg i Oslo. Foto
Palestinakomiteen.

Trondheim

Fylket må si nei til Veolia!

Palestinakomiteen i Trondheim skrev i september 2007 følgende åpne
brev til ordfører Rita Ottervik:

Av Eirik Mathiesen og Christiane Kolberg, Palestinakomiteen i
Tromsø

Trondheim har igjennom sin vennskapsavtale med Ramallah på
Vest-Bredden starta et viktig og spennende solidaritetsprosjekt
med palestinerne. Palestinakomiteen i Trondheim vil gi
Ottervik ros for et modig initiativ og støtte i det videre
arbeidet. Vi tror det er ekstra viktig med solidaritetsarbeid
og kulturutveksling mellom folk i en tid hvor vi ser at Israels
okkupasjon hardner og palestinerne lever under vanskelige,
tidvis umenneskelige forhold. Vi mener derfor det er
urovekkende at Gråkallbanen eies av det franske selskapet
Connex.

Navnet Veolia har kommet i fokus – også her i Troms. Dette er
fordi den norske grenen av dette verdens største multinasjonale
transportselskap har fått konsesjon på hurtigbåttrafikken i Troms fylke.

Her kommer en begrunnelse som omhandler bybanen og
konsekvensene av den, kutta ut her av plasshensyn.
Palestinakomiteen i Trondheim vil stille ordføreren spørsmål om
hun mener Trondheim er tjent med at byens trikkesløyfe eies av
et selskap som er med på å muliggjøre og opprettholde Israels
undertrykkelse av palestinerne. Selv om trikken i dag hovedsakelig
er privateid, subsidierer kommunen Gråkallbanen årlig, og kan derfor
ikke fraskrive seg ansvaret fullstendig. Kan Rita forsvare at Connex
opererer i Trondheim kommune, når vi kjenner til virksomheten deres
i Israel/Palestina?
Palestinakomiteen i Trondheim

Lillehammer
Palestinakomiteen i Lillehammer skrev et leserbrev til regionavisa
Gudbrandsdølen-Dagningen, og utfordret fylkespolitikerne i Oppland
til å svare på hvorfor de hadde gitt anbudet på bybusstrasfikken i
Lillehammer til Veolia. Avisa hadde et stort oppslag om hvor bra
busstilbudet nå skulle bli i byen og omegn, og det ga en fin anledning
til å stille spørsmålet. SVs fylkesvaraordfører svarte da at de ikke
kjente til problematikken rundt Veolia da de behandlet anbudene
i fylkestinget. En reprersentant for RV/Rødt i Lillehammer hadde
senere et innlegg i samme avis, der han mente at SV bare unndro seg
ansvaret.

Bergen
Palestinakomiteen i Bergen har engasjert seg i å utrede den juridiske
sida ved å foreslå utestengning av Veolia ved inngåelse av offentlige
anbud i Norge. Diskusjonen har dreid seg om jussens betydning hvis
vi vil reise denne typen saker. Avsnittet ”Etiske krav ved offentlige
anbud” på side 15 i dette heftet tar opp disse problemstillingene.

Tromsø
Palestinakomiteen i Tromsø arrangerte demonstrasjon onsdag 3.
desember 2008 i forbindelse med fylkestingssamlinga utenfor
fylkesbygget. Fylkesrådet har vedtatt å tildele Veolia anbudet på drift
av hurtigbåtene i Troms. Parole: BOIKOTT VEOLIA – ISRAEL
Eirik Mathiesen, leder i Palestinakomiteen Tromsø melder: Om
lag 30 deltok i en fin fakkelmarkering. Nesten hele fylkestinget
kom ut og møtte oss. Ordføreren holdt svartale på min appell. Han
understreka solidaritet med palestinerne selv om de ikke støtta
Veoliainterpellasjonen til Rødt. Arbeiderpartiet avviste på formalistisk
grunnlag. Interpellasjonen fikk imidlertid en del stemmer - folk fra
Venstre og Senterpartiet kom til meg etterpå og fortalte at de hadde
stemt for Frodes forslag. Vi var også i fylkestinget og diskuterte
tidligere på dagen. Det hører med til historien at fylkestinget gjorde et
fint vedtak om regionsamarbeid med Gaza.
Samme dag hadde Nordlys dette innlegget:



Dette er avgjort av fylkesrådet, og ved forespørsel til saksansvarlig,
Synnøve Søndergaard, får Palestinakomiteen opplyst at tildeling
likevel ikke er iverksatt. Dette fordi en annen søker har levert en
innsigelse, noe som må behandles først.
Her følger bakgrunn og argumentasjon om situasjonen i Jerusalem,
bybanen og Veolias engasjement i bygginga.

Flere reagerer
Når Troms fylkesråd nå velger å samarbeide med Veolia har det
dessverre flere paralleller i Norge. Også statens pensjonsfond har
investert i selskapet. Dette gjør ikke saken bedre, og AUF rettet
på sitt siste landsmøte (19/10) skarp kritikk mot regjeringen. I en
uttalelse som tar opp flere saker der Norge er involvert, krever de at
vi trekker oss ut av eierinteressen i de to nevnte franske selskapene
med øyeblikkelig virkning. Dette viser at flere enn Palestinakomiteen
reagerer.
I samtaler med representanter for fylket har det blitt hevdet at saken
ikke berører oss fordi Veolias avdeling her er norsk. Da må vi replisere
at Veolia-Norge helt klart er underlagt Veolia environment, og som
sådan en del av selskapet. Det blir også vist til kontraktsrettslige
forhold. Man vil da gjøre saken om til juss, og ikke ta etisk-politiske
hensyn, noe som for oss er helt uakseptabelt. Holdningen i dette
spørsmålet står sterkt i motsetning til den fylkestinget har vist ved
tidligere høve med klar støtte til palestinerne.
Nå når endelig vedtak i saken er blitt utsatt håper vi at fylkets
politikere vil benytte anledningen til å omgjøre sitt vedtak. Vi minner
om at KLP nylig har vedtatt å gjøre etiske vurderinger ved sine
framtidige investeringer. Det er altså mulig!
Eirik Mathiesen har laga følgende oppsummering etter aksjonen:
Palestinakomiteen i Tromsø hadde før denne høsten ingen erfaringer
med Veolia eller kamper mot dette selskapet som har engasjert
seg på staten Israel si side. Men nå fikk vi altså stifte bekjentskap
med Veolia ettersom de søkte om og fikk tilbudet på konsesjon og
drift av hurtigbåtene i fylket (som dreier seg om et betydelig antall
strekninger og passasjertall). Saken kom opp allerede i forbindelse
med forrige fylkestingssamling tidligere i høst. Men en visste da
ikke hvordan de ville behandle saka. Det viste seg i forbindelse
med fylkestingssamlinga nå i desember at fylkesrådet allerede
dagen etter forrige fylkesting hadde fattet et vedtak om å tildele
Veolia konsesjonen. Det er en annen side ved denne saken som ikke
direkte berører Palestina, nemlig at en tung internasjonal aktør får en
konsesjon som før har tilhørt hurtigruten - som bekjent er i konstant
pengenød, men som er svært viktig for befolkninga langs hele
kysten. I tillegg berører selskapsovertakelsen i høy grad også lokale
arbeidsplasser.
Fylkesadminsistrasjonen valgte altså å ikke behandle saken politisk
i fylkestinget. Det er ikke eksplisitt undersøkt om de hadde rett til
det, men sannsynligvis tillater reglementet at det kan skje på denne
måten. En annen sak er om det var politisk rett å unndra saken en
bred fylkestinsbehandling. Nå ble saken likevel tatt opp av Rødts
representant på en god måte gjennom en interpellasjon.
I våre undersøkelser foran fylkestingssamlinga kom vi i kontakt
med en jurist fra fylket og saksordfører Søndergård. Deres viktigste
argument for å tildele konsesjonen til Veolia var altså at de så bort
fra selskapets internasjonale karakter, og at Veolia i Norge altså er et
nasjonalt selskap som ikke hadde tråkket over etiske standarder. I noen
grad argumenterte de også juridisk i forhold til anbudsreglementet de
har vedtatt, og der trolig også EØS-reglementer blir gjort gjeldende.
I selve det vedtaket Arbeiderpartiet fikk gjennom til slutt, sier de
eksplisitt at Veolia er et nasjonalt selskap, og at saken er håndtert
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iverksettelsen av vedtaket var utsatt fordi en annen tilbyder hadde
protestert. Hvem og hvorfor fikk vi ikke kjennskap til, men det
kan ha vært hurtigruten. Dersom man tillater seg å spekulere kan
årsaken kanskje ha noe å gjøre med Veolias anbudsstrategi forhold til
realismen i driften.
Demonstrasjonen hadde ca 30 deltagere. Fylkesordføreren og
mange representanter fra fylkestinget kom og hørte på apellen.
Fylkesordføreren svarte delvis på argumentene, og slo fast at
fylkestinget fortsatt ville støtte palestinerne. Han nevnte også støtten
til regionsamarbeid med Gaza.
På denne måten ble det et bra møte. Flere representanter kom bort til
oss og fortalte at de hadde støttet oss i stemmegivingen inne i salen.

korrekt gjennom anbudsreglementet. Men de må ha ha hatt problemer
med nasjonalitetsargumentet fordi de bruker statens / pensjonsfondets
investeringer i Veolia som et argument for at selskapet også i
internasjonal sammenheng er OK, dvs etisk.
Fylkesordføreren var positiv til å møte en deputasjon fra oss like før
inerpellasjonen skulle opp, og vi fikk i en viss utstrekning forklare
våre standpunkter for interesserte enkeltrepresentanter. Siden
fylkesrådet hadde besluttet å tildele Veolia konsesjonen ønsket vi å
demonstrere mot vedtaket. Under arbeidet med saken fikk vi vite at

Tilbake står at de trumfet gjennom sitt opprinnelige plan om Veolia.
Selv om vi fikk markert oss, kom vi nok for sent inn i saken til å ha
mulighet til å få mange nok til å snu. Når det gjaldt argumentasjonen
er spørsmålet om etikk i selskapsvalg fortsatt aktuell. KLP har altså
vedtatt å gjøre etiske vurderinger (og har svartelistet fire selskaper).
Jeg tror vi må arbeide mer med dette spørsmålert som fortsatt står
uløst i mange saker der også pensjonsfondet har investert (Veolia og
det israelske elektrisitetsselskapet i Palestinasammenheng). Når det
gjelder den juridiske problematikken tror jeg vi må ta opp at det er
mulig å utfordre f.eks. EØS- reglementet i slike spørsmål. Dessuten
må frykten for rettssaker utfordres fordi de faktisk også kan vinnes.
I tillegg kan det kanskje være mulig å alliere seg med alternative
nasjonale/lokale anbudssøkere.

Politiske partier og ungdomsorganisasjoner
Rødt Oslo
Til bystyremøtet i desember 2008 har Rødt i Oslo fremma følgende
forslag:
Privat forslag fra Erling Folkvord på vegne av Rødt:
Oslo kommune skal ikke handle med firmaer som tar oppdrag for
okkupasjonsmakter.
Dette er er et forslag om å endre kommunens innkjøps- og
anbudsbestemmelser slik at Oslo kommune ikke skal gjøre
forretninger med firmaer som utfører oppdrag for okkupasjonsmakter.
Problemstillinga ble aktualisert i juni 2007 da det ble kjent at Oslo
kommune kjøpte barnehagebrakker av et firma som tidligere har
levert containertoaletter til den amerikanske konsentrasjonsleiren på
Guantanamo på Cuba. Saken fikk stor oppmerksomhet fordi en av
barnehagebrakkene brøt sammen. På grunn av kvalitetssvikt slutta
Oslo kommune å kjøpe brakker fra dette firmaet.
Det franske Veolia-konsernet som bygger bybane på okkupert jord for
Israel, har i dag omfattende virksomhet i Oslo-området.
Flere norske firmaer innen kollektivtransport og renovasjon har de
siste åra blitt kjøpt opp av det Veolia. Veolia Miljø AS (tidligere norsk
Gjenvinning AS) med datterselskaper, har dermed bl.a. ansvaret for en
del av husholdningsrenovasjonen i Oslo. I følge egenreklamen hadde
Veolia Environment for et drøyt år siden ”300 000 medarbeidere
over hele kloden for å tilby næringsliv og offentlig sektor
bærekraftige løsninger innen fire fagområder: Vann, energi, avfall
og kollektivtransport.” (Annonse i Kommunal Rapport 6. september
2007.)
Veolia-konsernets kollektivtrafikkvirksomhet i Norge ble starta
for snart ti år siden under navnet Connex Norge AS. Denne
virksomheten drives nå av Veolia Transport Norge AS med et stort
antall datterselskaper. Veolia Transport Norge AS er heleid av Veolia
Transport Northern Europe AB som er registrert i Sverige.
I Israel har et annet selskap i Veolia-konsernet vunnet anbudet på
å bygge en moderne bybane - Jerusalem Light Rail. Dette er et
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apartheidprega transportsystem rundt Jerusalem, som forsterker
okkupasjon og annektering av palestinsk land. Prosjektet bidrar
dermed til den israelske koloniseringa av palestinsk jord. Selskapet
har konsesjon på drift og vedlikehold på banen i de neste 30 åra.
Bybanen splitter opp og isolerer palestinske områder. Den skiller
familier fra hverandre, den kutter økonomiske og sosiale bånd.
Banesystemet integrerer og forbinder de israelske bosettingene i
og rundt Jerusalem både med hverandre og med sentrum av byen.
Sammen med den israelske muren avskjærer den nye banen alle
palestinske kommunikasjonsmuligheter. Israels tidligere statsminister
Ariel Sharon har uttrykt at han ser på prosjektet som et middel til å
befeste Jerusalem som hovedstad bare for jøder.
Banen vil forsterke den pågående etniske rensinga av Øst-Jerusalem,
som allerede skjer både gjennom oppkjøp og simpelt tjuveri. Denne
politikken tvinger fattige og rettsløse palestinere ut av byen.
Selskapene som bygger og skal drive Jerusalem Light Rail er dermed
medskyldige i denne etniske rensinga. En nederlandsk bank har derfor
også trukket seg fra finansieringa av prosjektet. En avgjørende grunn
er at bygging og etablering av nye strukturer på okkupert territorium
er ulovlig i henhold til FN-resolusjon 465 fra 1980. FNs sikkerhetsråd
har flere ganger stadfestet dette.
I Jerusalem opererer Veolia-konsernet dermed i strid med vedtak i FNs
sikkerhetsråd.
Rødt mener at Oslo bør endre sine innkjøps- og anbudsbestemmelser
slik at firmaer som tar oppdrag for okkupasjonsmakter eller på annen
måte handler i strid med det som er fastslått i folkeretten, verken
kan få delta i anbudskonkurranser eller levere varer eller tjenester
til Oslo kommune. Folkeretten er ikke et entydig begrep og det er
derfor naturlig at en i nye innkjøps- og anbudsbestemmelser bruker
en formulering som henviser til gjeldende resolusjoner fra FNs
sikkerhetsråd.
Viss slike endringer blir vedtatt, vil selskaper som er eid av Veoliakonsernet, bli utelukket fra å ha oppdrag for Oslo kommune så lenge
som Veolia-konsernet er involvert i bygging eller drift av Jerusalem
Light Rail. Det må bety at inngåtte kontrakter ikke forlenges.

Foto SkyScraperLife

Banen nordfra kommer inn fra French Hill. Foto: Steinar Pedersen, Palkom FU november 2008

Rødt fremmer på bakgrunn av dette følgende forslag til
bystyrevedtak:
1. Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske avtaler med selskaper
som på oppdrag fra en okkupasjonsmakt driver økonomisk
virksomhet på okkuperte landområder.
2. Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske avtaler med selskaper
som driver virksomhet som bryter med prinsipper som er fastslått
i folkeretten.
3. Bystyret ber byrådet fremme sak for bystyret om nødvendige
endringer i kommunens innkjøps- og anbudsbestemmselser for å
få gjennomført punkt 1 i dette vedtaket.
4. Bystyret ber byrådet fremme sak for bystyret om nødvendige
endringer i kommunens innkjøps- og anbudsbestemmselser for å
få gjennomført punkt 2 i dette vedtaket.
Oslo november 2008
Erling Folkvord
Vedlegg: Skisse av det rutenettet Connex/Veolia er i ferd med å bygge
i Jerusalem.
Saksgangen er slik at bystyret i desember vil vedta å sende det til
finanskomiteen. Denne komiteen vil så komme med innstilling til
bystyret i 2009. Hvor lang tid det tar vil mellom anna bli påvirka av
om det blir trøkk på saken.
Erling Folkvord har også kommet med følgende oppfordring til
folkevalgte og lokalgrupper:
• Ta opp saka i fylkesting og kommunestyrer
• Jeg foreslår at noen av dere kan starte et innbyggerinitiativ på
saka etter valget.

Rødt Troms
Pressemelding oktober 2008
Veolia opptrer i strid med folkeretten
Rødt reagerer kraftig på at fylkesråd for samferdsel, Synnøve
Søndergaard innstiller Veolia Transport Nord AS for drift av
hurtigbåter i Troms. Dette gjøres dagen etter at fylkestinget har vært
samlet uten at fylkestinget ble orientert.
Veolia er et internasjonalt omstridt selskap, tidligere under navnet
Connex. De er kjent som fagforeningsfientlige, men først og fremst
er de berykta fordi de bygger transportsystemet til de okkuperte
områdene i Palestina. Veolia bygger en såkalt light railway i
Palestina. Denne banen er spesialbygd for å knytte sammen settlerne
med hverandre og til Israel. Settlerne er de som ulovlig okkuperer
palestinsk jord. Dette er en apartheidbane og viser at Israel slett ikke
har tenkt å avslutte sin okkupasjon slik FN og verdenssamfunnet
krever.
Når fylkeskommunen engasjerer og gjør dette selskapet til en viktig
partner for Troms fylkeskommune, så har en og satt til side etiske
holdninger. Og vi er forundret over at SV som medlem av fylkesrådet,
kan stille seg bak dette valget.
Selv om flertallet i fylkestinget aktivt har gått inn for å omgjøre Troms
Fylkes eget Damskipsselskap til et spekulativt hurtigruteselskap, så gir
det fylkesrådet ingen rett til ukritisk å engasjere andre selskap. Troms
fylkesting skal ha stor ære av å ha gitt palestinerne støtte opp gjennom
tidene. Fylkesrådet har med denne handlinga kastet vrak på tingets
stolte solidaritetstradisjon.
Rødt vil på neste fylkestingssamling fremme følgende forslag:

• Det kan tvinge bystyret til å ta offentlig standpunkt.

Troms fylkeskommune skal ikke ha økonomiske forbindelser med
bedrifter eller personer som handler i strid med folkeretten.

• Krever 300 underskrifter og en presis forslagstekst.

Frode Bygdnes, Rødt Troms

Pr dags dato veit vi ikke om noen som har fulgt opp dette.

Rødt Troms har fulgt opp ved å levere følgende til desembermøtet i
fylkestinget:
Interpellasjon til desembersamlinga.
Til fylkesordføreren,
Fylkesråd for samferdsel, Synnøve Søndergaard innstilte Veolia
Transport Nord AS for drift av hurtigbåter i Troms i oktober. Denne
handlinga aktualiserer etiske retningslinjer ved anbud.
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Veolia er et internasjonalt omstridt selskap, tidligere under navnet
Connex. De er kjent som fagforeningsfientlige, men først og fremst
er de berykta fordi de bygger transportsystemet til de okkuperte
områdene i Palestina. Veolia bygger en såkalt light railway i
Palestina. Denne banen er spesialbygd for å knytte sammen settlerne
med hverandre og til Israel. Settlerne er de som ulovlig okkuperer
palestinsk jord. Dette er en apartheidbane og viser at Israel slett ikke
har tenkt å avslutte sin okkupasjon slik FN og verdenssamfunnet
krever.
Når fylkeskommunen engasjerer og gjør dette selskapet til en viktig
partner for Troms fylkeskommune, så har en og satt til side etiske
holdninger og kastet vrak på det viktige solidaritetsarbeidet som er
gjort for palestinerne fra Troms. Også Troms fylkesting skal ha stor
ære av å ha gitt palestinerne støtte opp gjennom tidene. Fylkesrådet
har med denne handlinga svekket tingets stolte solidaritetstradisjon.

kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen, noe som strider mot
folkeretten. AUF støtter kravet fra blant annet Norsk Folkehjelp om at
Statens Pensjonsfond – Utland må trekke sine investeringer ut av Israel
Electric Company.
Stans handelssamarbeidet
Det norske utenriksdepartementet ønsker nå å fremme
handelssamarbeidet mellom norsk og israelsk næringsliv. Dette mener
AUF er helt uakseptabelt. Først og fremt fordi det er dobbelmoralistisk
og ansvarsløst å øke handelen med en okkupasjonsmakt som
klart bryter med menneskerettigheter og folkeretten. Israelsk
handelspolitikk er med på å opprettholde okkupasjonen og AUF krever
derfor at regjeringa setter en stopper for dette arbeidet.

Troms fylkeskommune skal ikke ha økonomiske forbindelser med
bedrifter eller personer som handler i strid med folkeretten.

AUF mener derimot at regjeringa heller må gå foran og ta initiativ til
en internasjonal boikott av israelsk handel. I et land som er så sterkt
avhengig av utenrikshandel og gode relasjoner til utlandet som Israel
er, kan en boikott være den klare reaksjonen som er nødvendig for
politisk endring. Dette så vi effekten av under Apartheid-regimet i
Sør-Arika, og om det internasjonale samfunnet går sammen kan den
samme effekten rive Apartheid-muren på Vestbredden.

Harstad, den 16.11.2008

AUF krever at:

Rødt vil derfor med denne interpellasjonen fremme følgende forslag
til politisk vedtak:

Frode Bygdnes, Rødt Troms

AUF
Sanksjoner mot okkupasjonen
Deler av vedtaket.
Vedtaket kan leses i sin helhet her: http://www.auf.no/politikk/
uttalelser/sanksjoner-mot-okkupasjonen.php eller turl.no/2tv
Vedtatt på AUFs 51. ordinære landsmøte (19. oktober 2008)
Okkupasjons-bybanen
I Jerusalem bygges nå en bybane for å binde de israelske bosetningene
på Vestbredden sammen. Mest sannsynlig vil denne bybanen
ekskludere palestinske reisende, både på grunn av pris og stoppesteder.
Under byggingen er flere palestinske landområder konfiskert
og bybanen bygges på okkupert jord, noe som strider klart imot
folkeretten.
Statens pensjonsfond – Utland investerer i Alstom og Veolia, de
to selskapene som bygger og skal drifte denne linjen. Fondet har
eierinteresser til en verdi av 119 millioner kroner i utbyggingen og 170
millioner i driften av bybanen. Det uavhengige etikkrådet til Statens
Pensjonsfond kom frem til at driften av trikkelinjene ikke var et brudd
på de etiske retningslinjene til fondet. Men AUF mener at Norge ikke
skal investere i selskaper som profiterer og fremmer okkupasjon.
Veolia er også en stor aktør i Norge som drifter blant annet
miljøstasjoner og bussruter som er lagt ut på anbud. AUF krever at
Veolia ikke skal få drive norske offentlige tjenester, og at forvaltningen
slutter å tildele dem anbud.
Bybanen er en av Israels mange måter å skape såkalte ”facts on the
ground” for å styrke okkupasjonen. Banelinjene strider mot flere av
FNs resolusjoner om å ikke føre en politikk som vil få konsekvenser
for sluttstatusforhandlingene om fred mellom israelere og palestinerne.
Grensene mellom øst- og vest Jerusalem og byens status som
hovedstad i en fremtidig palestinsk stat er et av kjernepunktene i disse
forhandlingene.
Oljefondet ut av Israel Electric Company
På Gaza er det konstant mangel på strøm, blant annet til å drifte
sykehus og transport. Siden Israel bombet elektrisitetsverket i Gaza
sommeren 2006 har sivilbefolkningen vært avhengig av strøm fra
Israel. Israel Electric Company (IEC) har nå overtatt det meste av
strømforsyningen og halvannen millioner palestinere er dermed gjort
totalt avhengige av okkupasjonsmaktens elektrisitetsselskap. AUF
frykter det mektige våpenet Israel nå har fått, de kan når som helst
stenge strømmen til Gaza. Israel har ved flere anledninger benyttet
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• Regjeringen stanser UDs arbeid mot å fremme
handelssamarbeidet med Israel.
• Regjeringen jobber for en internasjonal boikott av israelsk handel.
• Regjeringen trekker seg ut sine eierinteresser fra de to franske
selskapene Alstom og Veolia med umiddelbar virkning og tar opp
saken med israelske myndigheter.
• Regjeringen trekker ut investeringene i Israel Electric Company.

Fremskrittspartiet ved formannen
Vil flytte ambassaden til Jerusalem
Jerusalem (ANB-NTB):
Norges ambassade i Israel burde ligge i Jerusalem og ikke i Tel Aviv,
mener Frp-formann Siv Jensen.
Nordlys.no. Publisert 26.02.2008 - 07:29 Oppdatert 26.02.2008 07:33
Siv Jensen som er på sitt første besøk i Israel i anledning landets
60-årsdag, stiller seg klart på Israels side i konflikten med palestinerne.
Hun mener Norges ambassade bør flyttes til byen som israelske
myndigheter anser som sin hovedstad, melder NRK. Det til tross for at
byen er svært omstridt, og hellig både for kristne, muslimer og jøder.
Siv Jensen har under sitt besøk hatt møter både med israelere og
representanter fra den palestinske befolkningen. Hun sier hun
oppfatter frontene som steile og at det er liten vilje til kompromiss hos
partene.
El Salvador og Costa Rica, som nylig anerkjente Palestina som egen
stat, var de to siste landene som hadde ambassader i Jerusalem.
Begge landene kunngjorde imidlertid i august 2006 at de ville flytte
ambassadene til langt mindre kontroversielle Tel Aviv. (ANB-NTB)

Biskop Kvarme

I motsetning til Siv Jensen uttaler biskop i Oslo Ole Chr. Kvarme til
Aftenposten 13. november 2008 følgende: - Både som kristen, teolog
og biskop har jeg et håp om at Jerusalem kan bli et internasjonalt
møtepunkt….For meg er det viktig at både palestinere og israelere har
en viktig tilknytning til byen.
Dette i anledning kirkemøtet, som hadde invitert den palestinske
biskopen Munib Yonan, som innleda til tema om situasjonen for
kirkene i Midtøsten.

Sosialistisk ungdom blant demonstrantene utafor Norges Forskningsråd 3. november 2008, da UD og Næringsdepartementet inviterte til seminar
med tema: Utvida handels- og forskningssamarbeid med Israel. Foto SU

Sosialistisk Ungdom
Boikott Veolia!

Vedteke av Sosialistisk Ungdoms landsstyre
22. – 23. november 2008

Det franske multinasjonale selskapet Connex/ Veolia er i dag i ferd
med å byggja Jerusalem Light Rail, eit bybaneprosjekt som har som
hovudmål å knytte dei ulovlege, jødiske busetjingane i Aust-Jerusalem
med sentrumskjerne og andre busetjingar. I fylgje Folkeretten skal
ein ikkje flytta eigne innbyggjarar inn på okkupert område og endra
grensedragningar, men det er nettopp det desse trikkelinjene vil gjera.
Jerusalem er ein by som er delt i to. Det er internasjonalt anerkjent
at austsida er palestinsk territorium. Okkupasjonsmakta har likevel i
alle år, etter opprettinga av staten Israel tatt meir og meir land og bygd
ulovlege busetjingar i Aust-Jerusalem. I alt bur no 187 000 busetjarar
i slike koloniar. Veolia-trikken si hovudoppgåve er å frakte busetjarar
frå sine busetjarkoloniar til Vest-Jerusalem og såleis gjeva inntrykk
av at dette er ein del av dei israelske områda. Trikkelinjene vert bygd
på palestinsk jord. Fleire hus er blitt beordra rivne som ei fylgje av
trikkestasjonane.
Palestinarar treng ikkje denne trikken, ettersom dei går frå strengt
bevokta busetjingar til Gamlebyen og Vest-Jerusalem, utan særleg
mange stoppestadar i palestinske område. Derimot gjer trikkelinjene,
som er lagt midt i hovudfartsåra mellom Jerusalem og Ramallah
den tidlegare tofeltsvegen til smal einfeltsveg og skapar store
trafikkproblem, særleg i rushtid. Ved å leggja bybanen her slepp dei
meir merksemd, fordi dei bruker landområde som allereie er annektert.
Palestinarane har protestert kraftig mot Jerusalem Light Rail. Både
palestinske sjølvstyremyndigheiter, parti og organisasjonar har kravd
at planane vert stoppa.

Solidaritetsgrupper verden over har tatt tak i saka og protestert. I Irland
hadde den lokale greina av Veolia kontrakt på å lære opp israelske
ingeniørar og T-baneførarar på Dublin LUAS Light Railway. Denne
linja liknar den som vert bygd i Jerusalem. Opplæringa var planlagt til
å starte i september 06. På grunn av eit vedvarande press frå den irske
solidaritetsbevegelsen, i samarbeid med den irske fagbevegelsen, ble
Veolia tvunge til å trekke tilbake kontrakten.
I Nederland annonserte ASN Bank i Haag i november 2006 at
banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekkja alle
sine investeringar ut av selskapet inntil selskapet respekterte FNresolusjonane om den israelske okkupasjon. Banken grunna avgjerda
med sine etiske prinsipp, som inkluderer respekt for menneskerettane.
I Norge leverer Veolia tenester innan transport og renovasjon.
Dette inneber at Noreg er med på å betale for Veolias grove brot
på menneskerettane. Dette opnar også for at mange kommunar i
Norge aktivt kan ta del i kampen for rettferd for palestinarane. Store
internasjonale selskaper er ofte svært lydhøre for lokale reaksjoner
på deira arbeid, og med å markera motstand mot Veolia kan ein vere
med på å presse selskapet til å leggje ned arbeidet med bygginga av
apartheid-banen i Jerusalem.
SU krev at :
• fylkes- og kommunestyre ikkje inngår nye avtalar med Veolia på
nokre sektorar
• ein seier opp gjeldande avtalar med Veolia
SU vil jobba for at :
• den internasjonale boikotten mot Veolia vert styrka
• at Veolia trekk seg frå Light Rail-prosjektet før alle linjene vert
utbygd.

Connex er eit fransk multinasjonalt selskap som driv kollektivtrafikk
på anbud over hele verda. Selskapet er eigd av Veolia Environment
som er verdas leiande selskap innanfor transport- og miljøtenester med
271 200 ansatte i mer enn 64 land, blant anna i Noreg
Det er no ein internasjonal boikottkampanje mot dette selskapet
på grunn av Veolia sitt engasjement i Jerusalem Light Rail.
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Jenter i Hebron. De ønsker å utdanne seg, sånn at de kan hjelpe folket sitt. Unger i
Nablus, i en pause mellom bosetter-angrep under olivenhøsten, oktober 2008.
Foto: Lars Kaknes, Palestinakomiteen FU

Framtid?
Palestinakomiteen i Norge
• Stør det palestinske folket sin frigjeringskamp.
• Stør opprettinga av ein demokratisk stat i Palestina med like rettar for alle.
• Stør alle palestinske flyktningar sin rett til å vende attende i tråd med FNresolusjon 194.
• Meiner at sionismen er rasistisk.
• Krev at staten Israel skal trekke seg ut av dei okkuperte områda i samsvar med
FN-resolusjon 242.
• Meiner at den folkerettsstridige muren må rivast.
• Meiner at konflikten har sitt opphav i kolonialismen og imperialismen.
• Er mot stormaktsløysingar over hovudet på det palestinske folket.

Palestinakomiteen i Norge
feirer sitt 40-årsjubileum i 2009, med medlemsrekord og mangfoldig aktivitet.
Men 40 år med solidaritetsarbeid har ikke gjort oss overflødige, snarere tvert imot.
Palestinerne trenger oss mer enn noen gang.
Vi ønsker at du blir med på laget for å jobbe mot ei lysere
framtid for det palestinske folket.

Bli medlem!

Postboks 9023 Grønland, N-0133 Oslo

www.palestinakomiteen.no

