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Dominerende parole i 1. mai toget i Trondheim 2012

Betal kontingenten nå!
Det er 640 av dere som var medlemmer i fjor som ennå ikke har fornyet. Bruk giroen som
er vedlagt eller tilsendt e-post. Betaler dere har vi mer enn nådd rekrutteringsmålet vårt
og Palkom kan drive flere aktiviteter.

Skift til avtalegiro for medlemskontingenten.
Det letter arbeidet vårt og du er ikke en av de vi må purre fordi du har forlagt regninga du
mente å betale. Bruk skjemaet på nest siste side.

Kontakt oss:
Palestinakomiteen i Norge, Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Palestinahuset, 4. etasje, Grønland 12, 0133 Oslo
Kontortid: hver onsdag 8 – 16
Telefon: 22 17 47 15 Mobil: 95 96 98 74
www.palestinakomiteen.no www.boikottisrael.no
E-post:
Generelle henvendelser:
Medlemskontingent og innsamlinger:
Kontonummer:
Hovedkonto:
Palestinasolidaritet:
Medlemskontingent:

0530 28 03112
0532 55 41263
0539 32 08831

sekretariat@palestinakomiteen.no
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

Kontingentsatser:
Vanlig medlem
Redusert kontingent

kr 400
kr 200

(skoleelever, studenter og pensjonister)
Du finner oss også på Facebook!

Ungdomskontingent

kr 100

(ungdom født 1993 og seinere)
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Utfordringer
Det desidert viktigste vedtaket som
ble gjort på landsmøtet, 16. – 18.
mars 2012, var å slå fast at boikott
og deinvesteringer er organisasjonens høyest prioriterte oppgaver
framover.
Arbeidsutvalget (AU) pfølger nå dette
opp på ulike måter. 6. juni blir det et
felles seminar mellom AU og komiteens ulike utvalg – faglig, boikott, solidaritet, kunstner samt AKULBI (Akademisk og kulturell boikott av Israel)
og initiativtaker for «Flytt fotball-EM
for lag under 21 år» (UEFA-oppropet).
En orientering om arbeidet i våre 28
lokallag vil også bli en viktig del av
dette møtet. Formålet er å se hvordan
vi best kan sette arbeidsprogrammet ut
i praktisk politikk. På landsstyremøtet i
september bør dette drøftes videre.
I slutten av april deltok nestleder på et
felles møte for nordiske Palestinaforeninger som fant sted på Island. Vi ønsker felles nordiske markeringer for
boikott og for å påvirke nordiske myndigheter. Faktisk er Island det eneste
nordiske landet, som til nå har anerkjent Palestina som egen stat.
Vi vil også delta på en workshop i det
europeiske BDS-nettverket i London i
Palestinasolidaritet 2-2012

mai. (Boycott, Deinvestments
and
Sanctions). Her blir
det drøftet felles
europeiske initiativer. Palestinakomiteen vil i tiden
framover også satse
Odd Iglebæk,
sterkt på å etablere
leder av
en norsk BDSPalestinakomiteen
kampanje. Vi legger
også merke til at World Social Forum i
Brasil i november setter Free Palestine
øverst på dagsorden. Dette betyr et
økende globalt engasjement.
For noen uker siden publiserte Fellesutvalget for Palestina en rapportsom
omhandler kartlegging av Norges ulike
samarbeidsforhold med Israel som
blant annet viser at det er mangel på
samstemthet i norsk Midtøsten-politikk, I disse dager kommer også Norsk
Folkehjelp og Fagforbundet med sin
rapport som ser på norske forbindelser
til den israelske okkupasjonen, med
vekt på handel, investeringer og bosettingsfinansiering.
Til neste år er det LO-kongress. Vi
engasjerer oss for å få kongressen til å
vedta brudd med Histradrut, Israels
LO. Dette vil i så fall være en viktig
internasjonal markering.
Israel har siden 1967 fengslet 800 000
palestinere. Til en hver tid sitter det
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flere tusen i fengsel. De er under stort
press og stadig flere griper til sultestreik. Fotballspilleren Mahmoud Sarsak er en av dem. Framover bør vi gi
større oppmerksomhet til situasjonen
for de palestinske fangene.

Å drøfte dette må være viktig framover.

Et ønske om dette ble understreket av
palestinske aktivister jeg snakket med,
da jeg uka etter påska deltok på den
syvende internasjonale konferansen for
Popular Struggle Against the Occupation på Vestbredden og besøkte våre
solidaritetsarbeidere i Beit Ommar.
Palestinakomiteen har utrolig mange
drivende medlemmer og lokallag som
er fulle av initiativer. Det er utmerket!
Samtidig er det en utfordring hvordan
vi kan utnytte engasjementet til politiske gjennombrudd som monner.

Palestinakomiteen har som mål å få 3100 betalende medlemmer i år.
Vi har nå passert 2500. Dette er en appell til dere 640 som ikke har
fornyet – vi har verva nok medlemmer til å nå målet. Nå venter vi på
at dere bruker giroen med dette bladet (eller via e-posten dere nettopp
mottok).
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Palestinakomiteen - i solidaritet
med det palestinske folket
Da båtene i Ship to Gaza ble brutalt
stanset og ni tyrkiske aktivister drept i
mai 2009 begrunnet israelerne angrepet med at deltakerne støttet terror og
at det ikke var behov for humanitær
hjelp til Gaza. Men konvoien sitt hovedmål var ikke å bringe nødhjelp til
Gaza. Ship to Gaza har et politisk budskap om å bryte blokaden av Gazastripen og er ett uttrykk for internasjonal
solidaritet fordi palestinerne trenger
mer en bare bistand.

og selvstendighet, men hvordan skal vi
gjøre dette?
Palestinakomiteen har først og fremst en
politisk tilnærming til det som skjer i Palestina og årsakene for at situasjonen er
som den er. Derfor mener vi også at det å
jobbe politisk for å få på plass endringer er
den viktigste formen for solidaritet vi kan
vise. En uavhengig organisasjon basert på
medlemsstøtte står mer fritt og har også
større rom til å fronte saker vi mener er
viktige, som å presse Israel til å følge opp
internasjonal lov med krav om boikott.

Av Line Khateeb, tidligere leder av
Palestinakomiteen.
Innledning holdt på landsmøtet 2012

Begrepet “solidaritet” defineres ifølge det
Store Norske Leksikon som en følelse av
samhørighet og samhold mellom individer
eller grupper av individer. Vår tolkning av
solidaritetsbegrepet har også noe å si for
hvordan vi jobber i Palestina. Hjelper vi
palestinerne best ved å skaffe dem de
nødvendige materialene til å bygge opp
husene sine, eller ved å belyse den politiske situasjonen og årsaken til at husene
deres ble bombet av israelske raketter?
Svaret er kanskje litt av begge deler, men
som solidaritetsorganisasjon har vi ikke
som vår primære oppgave å bistå palestinerne humanitært.
Palestinakomiteen er en politisk uavhengig
organisasjon og støtten til palestinerne i
dag har stor politisk bredde. Grunnleggende menneskerettigheter og FN-resolusjoner bør ikke være en typisk ”venstresidesak”, men noe alle med respekt for internasjonal lov vil støtte opp under. Vi skal
støtte palestinerne i deres kamp for frihet
Palestinasolidaritet 2-2012

Vi vil at folk fra Norge skal reise til Palestina og Libanon for å møte folk der og
komme hjem med en økt forståelse av
situasjonen og jobbe i solidaritet med
palestinerne. De siste årene har vi markert
oss som en organisasjon med god kjennskap til området og mye kunnskap om hva
som skjer på bakken i Palestina. Vi blir
invitert til å dele denne kunnskapen på.
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Det er flere humanitære organisasjoner
som arbeider i Palestina fundert på solidaritet og “hjelp til selvhjelp”. Vår rolle som
politisk solidaritetsorganisasjon, fremfor
en humanitær solidaritetsorganisasjon er
likevel viktig. For eksempel Norsk Folkehjelp, som bidrar sterkt i debatten om
Palestina og fordømmer Israel sine brudd
på folkeretten, må være forsiktige med å
bruke ordet boikott og veie sine uttalelser
med hensyn til bidragsyterne. Folkehjelpen støtter politisk og humanitært viktige
og gode prosjekter i Palestina, men vi har
ulike roller og kan koordinere de ulike
oppgavene, og samarbeide om viktige
saker hvor vi kan yte press.
Palestina etter Oslo-avtalen
Etter Oslo-avtalen og etableringen av de
palestinske myndighetene har deler av den
palestinske motstandskampen gått over i
en prosess med statsbygging. Den norske
bistanden til Palestina rettes til de palestinske selvstyremyndighetene (PA) eller
store humanitære organisasjoner og FNbyråer. En palestinsk stat ikke kommer
med institusjoner alene. Så lenge okkupasjonen vedvarer er det blitt klart at bistanden har sine slagsider. Noen kritikere
tolker det slik at internasjonal bistand
bidrar til å opprettholde status quo og at
PA administrerer okkupasjonen. Palestinsk
frigjøringskamp er ikke et prioritert område målt i tildelinger av midler eller internasjonale organisasjoner sitt arbeid.
Disse organisasjonene bidrar til at basale
behov som tilgang til mat, helse og utdanning blir noe lettere, men kan gjøre lite
eller ingenting med årsakene til situasjonen, nemlig den israelske okkupasjonen.
De palestinske økonomene Raja Khalidi
og Sobhi Samour går langt i å hevde at
med programmet for statsbygging har den
palestinske ledelsen gått fra frigjøring til
neoliberalisme. Den palestinske frigjøringsbevegelsen som vokste fram på 19607

Line Khateeb innleder på landsmøtet 2012

tallet hadde som mål å ”frigjøre landet og
folket” fra den sionistiske kolonistbevegelsen. I dag blir væpnet motstand effektivt
slått ned på, noe som var spesielt tydelig
under den andre intifadaen da portforbud
ble innført på store deler av Vestbredden.
Kontroll over jorden strammet til og Arafat ble satt i husarrest, hvor han til slutt
døde. 13 palestinere med israelsk statsborgerskap ble drept inne i Israel da de demonstrerte til støtte for intifadaen i oktober
2000.
Vi vet i dag at sikkerhet er viktig både for
PA og Hamas og at kontroll på ulike væpnede grupper, forståelig nok, er et prioritert felt for både myndighetene på Vestbredden og på Gazastripen. Men hvem er
disse tiltakene ment å tjene?
Mens de fleste har innsett at den væpnede
motstandskampen vanskelig kan vinne
frem har forhandlingslinjen og dialogen
også feilet. Palestinerne ser i dag mer
kolonisering, mister daglig mer jord og
den israelske kontrollen påvirker alle områder av livet til folk både på Vestbredden
og Gazastripen. Flyktningene sin rett til
retur, et individuelt krav som ikke kan
forhandles bort, blir stadig nedprioritert i
Palestinasolidaritet 2-2012

samtaler om en fremtidig løsning. PA sitt
hovedprogram har vært ”ending the occupation, establishing the state”. Men hvor
de har fått tilført store og nødvendige
midler til å bygge statslignende institusjoner, kan det være vanskelig for folk å se
hvilke tiltak som blir gjort for å få slutt på
okkupasjonen.

totale import. På den andre siden er Vestbredden og Gaza Israel sitt nest største
eksportmarked, etter USA. Når den økonomiske veksten hovedsakelig er basert på
donormidler og handel med Israel er den
også veldig sårbar. Israelerne kan når som
helst skru igjen kranene, stenge grensene
og stopper pengeover-føringer.

Økonomi
I stedet for en bindende fredsavtale lanserte den israelske statsministeren Nethanyahu begrepet ”økonomisk fred”. PA skulle i
bytte mot å kontrollere sin egen befolkning
og ulike motstand-sgrupper, få økt rom for
import og eksport og skape økonomisk
vekst. Det er tidligere inngått en rekke
avtaler som bekrefter palestinernes rettigheter til å drive handel, men begrensingene
er store. Det er ikke bare Gaza som er
nærmest stengt for eksport. Grenseovergangen Damiah mellom Vestbredden og
Jordan ble stengt av israelerne i 2005 under påskudd av at den måtte rehabiliteres,
men er fortsatt ikke gjenåpnet. Av all palestinsk eksport anslås rundt 80% å gå til
Israel. Dette utgjør kun 1% av Israel sin

Palestina er fortsatt ikke en egen stat og
har ikke en egen valuta. De bruker den
israelske shekelen og har ingen mulighet
til å regulere kursen eller inflasjon for å
påvirke for eksempel eksport rettet industri. Ifølge Khalii og Samour skal den økonomiske veksten tilrettelegges for en liberal økonomi og privat vekst.
Samtidig må PA stadig forhandle med
okkupasjonsmakten for å bygge veier,
importere utstyr, etablere industrielle soner
og få tillatelse til import og eksport. PA
har lite rom for alternative strategier ettersom det meste av støtten er knyttet opp til
krav om økonomisk vekst, press fra USA
og ikke minst begrensingene som følge av
okkupasjonen. Når Abbas i september

En palestinsk
kvinne arbeider
på jordbæråkrene nord på
Gaza-stripa.
Jordbær er
sårbart for alle
hindringer som
legges på palestinsk eksport
Foto: Wissam
Nassar – electronic intifada
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2011 gikk til FN for å få anerkjennelse av
en palestinsk stat ble kravet satt opp mot
trusselen om å stanse all økonomisk bistand fra USA. Sett i dette lyset har ikke
opprettelsen av selvstyremyndighetene i
1994 gitt rom for selvstyre til mer enn å
administrere byrdene og utgiftene til okkupasjonsmakten.
Palestinsk statsbygging eller et fritt
Palestina?
Som belønning for å inngå fredsavtalen i
1994 fikk PLO-lederne i eksil komme tilbake til Palestina. De fikk høye
posisjoner og internasjonal bistand
sammen med alle begrensningene
okkupasjonen fører med seg. PA har
de siste årene kunnet tilby en viss
økt økonomisk vekst og velferd, men
ingen reelle alternativer til frigjøringskampen. Donormidler til de
palestinske selvstyremyndighetene
(PA) løper på mer enn 1.5 milliarder
dollar året. Norge støtter PA med
rundt 900 000 millioner kroner i året.
Store deler av internasjonal bistand
går også til ”sikkerhet”. Et krav fra donorene og Israel er at for å få økonomisk
vekst må også lov og orden være på plass.
PA må kontrollere befolkningen på Vestbredden for å drive handel og for å få
støtte. Det andre kravet er institusjonsbygging. Men få, om noen, nye og økonomisk
uavhengige institusjoner er bygget. De
som blir bygget på er de midlertidige institusjonene opprettet i tråd med Osloavtalen som skulle fungere i en fem-årig
overgangsfase. Det midlertidige er blitt det
normale, på samme måte som okkupasjonen i større grad normaliseres. Bistanden
tilpasses rammene satt av okkupasjonsmakten i stedet for å endre på disse rammene
Illusjonen om at det kan bygges en stat
under okkupasjon er motsetningsfylt og
motsetningene er tydelige både for PA og
9

folk flest. Hvordan internasjonale bistandsorganisasjoner jobber og hvilke
organisasjoner de samarbeider med må
også ses i denne sammenhengen. Det har
blitt opprettet en rekke palestinske NGOer
de siste årene som gjør nyttig arbeid isolert
sett, men mangler en samlet nasjonal strategi. Hva gjør det med den palestinske
strukturen og økonomien at det sprøytes
inn støtte til velmente prosjekter, uten at
det utvikles en bærekraftig økonomi?

Kan det overhode stilles krav til at palestinerne skal jobbe for å bygge en stat mens
de er under okkupasjon?
Det finnes ikke ett godt svar her, men de
siste års fokus på ”institusjonsbygging” og
en enorm oppblomstring av ulike NGOer
påvirker utvilsomt utviklingen av det palestinske samfunnet og økonomien.
Palestinakomiteen støtter det palestinske
folkets frigjøringskamp. Hvordan vi skal
få til det må vi stadig vurdere og revurdere. Den palestinske motstandskampen er i
dag redusert til de væpnede fløyene, til
Hamas og Fatah, eller PA. Folkelige bevegelser, eller grasrotbevegelser, står ikke
lenger så sentralt i sivilsamfunnet og frigjøringskampen som de gjorde under den
første intifadaen. De politiske drivkreftene
som var aktive under en første intifadaen i
1987 jobber nå i en NGO som er avhengig
Palestinasolidaritet 2-2012

av utenlandsk bistand for å drive sitt arbeid. Det er kanskje tryggere og ikke så
politisk sensitivt å drive sosialt og kulturelt
arbeid. Men en bør også stille spørsmål til
at den internasjonale bistanden trekker
kreftene vekk fra mer tradisjonelt grasrotarbeid og frigjøringskamp. Utviklingsindustrien, eller bistandsindustrien har hatt
en enorm vekst i Palestina siden 1994 og
har bidratt til å de-politisere det palestinske samfunnet og ifølge kritikerne bidratt til
den neo-liberale utviklingen.

intifada

Vi ser folkelig motstand i landsbyene på
Vestbredden, blant studenter, bønder,
arbeidere og BDS-bevegelsen. Da den
arabiske våren inspirerte til opprør mot
autoritære ledere i den arabiske verden
gikk palestinsk ungdom også i gatene. De
ba ikke sine ledere om å gå, men om å stå
samlet. Samtalene om enhet mellom Fatah
og Hamas pågår stadig, men uten klare
fremskritt. I mellomtiden vet vi at mange
palestinere ber oss om støtte. De peker på
for eksempel Boikott, Deinvesteringer og
Sanksjoner (BDS) som et viktig pressmiddel på Israel. De er ikke i posisjon til å
boikotte, men det er vi!
De ber oss gi tydelig og klar beskjed til
okkupasjonsmakten om at vi ikke vil tåle
at de fortsetter som før. Klarer vi det så
gjør vi en viktig jobb. Det er å vise solidaritet når vi gjør folk i Norge kjent med
situasjonen for de palestinske flyktningene, eller forklarer hva okkupasjon i praksis betyr for palestinerne. Det er mange
som fortsatt ikke vet og som trenger å vite.

Det er ikke nok at palestinerne har et ok
veinett, greit utdanningssystem, investorvennlige institusjoner eller tilfredsstillende
offentlige tjenester, og i tillegg teater og
fine restauranter for den øvrige middelklassen i Ramallah, MEN må tåle å leve
under okkupasjon. Økonomisk fred i bytte
mot at okkupasjonen aksepteres. Er dette
holdbart i lengden?

Palestinasolidaritet 2-2012

Når folk i Norge spør hva de kan gjøre for
å støtte palestinerne er svaret å vise solidaritet. Våre venner i Palestina ber oss ikke
om mer bistand. Kampen for et fritt Palestina er ikke bare deres kamp, men også
våres kamp. Sammen skal vi fortsette å
jobbe for et fritt Palestina. For vi vet at
rettferdigheten må seire. 
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Boikottdiskusjon på landsmøtet
Foto: Sverre Johnsrud

Michael Deas fra den internasjonale
BDS-kampanjen

Guro Røed, Boikottutvalget

Vanja Alling, akademisk og kulturell
Boikott (ALKUBI)

Stein
Gunnar
Ringen,
Boikottutvalget

Harald Selvær, Boikottutvalget
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Arbeidsprogram for Palestinakomiteen
i Norge for perioden 2012-2014
Vedtatt på Landsmøte 16. – 18. mars 2012
Målsetting

P

alestinakomiteen i Norge skal spre
kunnskap om palestinernes rettigheter og krav, og støtte deres kamp
mot okkupasjonen, mot kolonisering og
undertrykking, og arbeide for opprettelse
av en demokratisk stat i Palestina med like
rettigheter for alle. Vi skal synliggjøre at
staten Israel fører en apartheidpolitikk.
Palestinakomiteen arbeider for at okkupasjonen og anneksjonen av de palestinske
områdene og Jerusalem opphører umiddelbart.
Palestinakomiteen skal synliggjøre at det
er staten Israels sionistiske politikk og
USAs rolle som støttespiller for denne
politikken som er det viktigste hinderet for
fred i Midtøsten. Vi skal videre påpeke at
denne politikken i praksis blir støttet av
Norge.
Palestinakomiteen krever at norske myndigheter legger press på staten Israel for å
oppheve blokaden av Gaza, avvikle koloniene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem,
og rive muren.
Palestinakomiteen skal spre kunnskap om
den anti-sionistiske opposisjonen i staten
Israel og i andre land, og samarbeide med
den internasjonale bevegelsen for å sette
BDS-kampanjen (boikott, deinvesteringer,
sanksjoner) ut i livet. Vi skal fortsette det
konkrete solidaritetsarbeidet.

Palestinasolidaritet 2-2012

Midler
1. Boikottarbeid
Boikott, deinvesteringer og sanksjoner av
Staten Israel skal være en prioritert oppgave for hele organisasjonen i landsmøteperioden.
Palestinakomiteen vil:
 Aktivt legge til rette for at lokallagene
skal kunne drive konkrete, effektive
og resultatorienterte boikottkampanjer
mot norske og internasjonale selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen. Dette innebærer å samle og
systematisere bakgrunnsmateriale og
informasjonsmateriell, skolere lokallagene i argumentasjon og koordinere
aktiviteten for å presse offentlige og
private aktører til å avslutte samarbeidet med utvalgte selskaper.
 Arbeide for at offentlige og private
aktører ikke kjøper tjenester fra selskaper som er med på å bidra til okkupasjonen av Palestina. Eksempler på
slike aktører er selskapene G4S og
ISS, som leverer tjenester til ulovlige
israelske bosetninger på Vestbredden.
 arbeide for at norske myndigheter
fraråder handel med varer fra okkuperte områder i Palestina slik som de
har gjort med Vest-Sahara.
 Arbeide målbevisst med akademisk
og kulturell boikott i forhold til universitet, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og mobilisere musikere,
forfattere, billedkunstnere og andre
kulturarbeidere og idrettsutøvere til å
jobbe for en kulturell og sportslig boikott av staten Israel.
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Arbeide for boikott av statsfinansierte
israelske kulturarrangement /artister i
Norge. Arbeide for at norske og
internasjonale kunstnere /artister ikke
skal opptre i Israel
Arbeide for at LO bryter med Histadrut.
Arbeide for å videreføre de initiativ
som har kommet fra det palestinske
samfunnet gjennom BDS-kampanjen
og Kairos-dokumentet.
Palestinakomiteen skal søke samarbeid med andre organisasjoner med
tanke på å opprette BDS Norge.

2. Opplysningsarbeid
Oppmerksomheten skal rettes mot Israels
etniske rensing og apartheid-politikk.




Palestinakomiteen vil:
Vise staten Israels krigsforbrytelser,
brudd på internasjonale konvensjoner
og brudd på inngåtte avtaler.
Vise staten Israels brudd på menneskerettighetene, og jevnlige drap på
sivile uten rettslige etterspill.
Rette oppmerksomheten mot den etniske rensingen som skjedde i forbindelse med opprettingen av staten

Landsmøtet diskuterer arbeidsprogrammet. Foto: Sverre Johnsrud
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Israel og påvise hvordan den fortsetter
i dag.
Sette søkelys på de dramatiske
virkningene av muren: Fordrivelse av
palestinere, tyveri av jord og vann,
ødeleggelse av palestinsk infrastruktur
og økonomi, arrestasjon av aktivister.
Vise at de israelske koloniene på
Vestbredden og på Golanhøyden er
ulovlige og må evakueres, og at
kolonistveiene er en del av apartheidpolitikken.
Vise konsekvensene av staten Israels
apartheidpolitikk og etniske rensing:
Den palestinske nasjonen fragmenteres, palestinsk infrastruktur og
økonomi ødelegges, og det blir umulig å bygge en palestinsk stat.
Fremheve den kritiske situasjonen i
Øst-Jerusalem bl.a. med apartheidbanen, bygging av stadig nye okkupantboliger og riving av palestinske
hus som et ledd i prosessen med å
fordrive ikke-jøder i Jerusalem fra
byen.
Sette søkelys på eksil-palestinernes
situasjon.
Bidra til å bekjempe rasisme, slik som
muslimhets og jødehets.
Sette søkelys på den omfattende
israelske fengslingen av palestinere,
bruk av ”administrativ forvaring” og
militære domstoler, og fengsling av
mindreårige.

3. Solidaritetsarbeid
Videreføring av solidaritetsarbeidet i
Palestina og Libanon.
 Palestinakomiteens krav til prosjekter
skal være at det skal gjøre nytte på
stedet. Arbeidet skal i hovedsak organiseres og drives på palestinernes
premisser. Arbeidet skal så langt som
mulig bidra til og styrke arbeidet for
palestinsk enhet.
Prosjektet skal
kunne brukes til politisk arbeid i
Norge, til informasjon og opinionsPalestinasolidaritet 2-2012












endring. Prosjektet skal utvikle solidaritetsarbeidere som kan arbeide
organisatorisk i Palestinakomiteen.
Landsstyret og AU skal evaluere prosjekter ut fra disse retningslinjene.
Solidaritetsarbeiderne forplikter seg til
å bidra med kunnskapene de har tilegnet seg til formidlings- og påvirkningsarbeid. Palestinakomiteen skal
legge til rette for dette.
Palestinakomiteen vil:
Fortsette å sende solidaritetsarbeidere
til Rashedieh i Libanon
Fortsette å sende solidaritetsarbeidere
til Palestina og arbeide for å finne
gode samarbeidspartnere i området.
Fortsette samarbeidet med Beit Atfal i
Libanon for palestinske barn fra flyktningeleirene i Libanon
Fortsette innsamlingsarbeidet i Palestinasolidaritet bl.a. gjennom tilgjengelige kanaler på nettsiden og sosiale
medier.
Palestinakomiteen skal kunne omprioritere når det skjer viktige ting i Palestina eller blant palestinere andre
steder.
Sette søkelys på situasjonen i Gaza
og konsekvensene av blokaden. Være
klar til aksjoner ved angrep på Gaza.

3. Organisasjon
Verve nye medlemmer og gjøre organisasjonen mer utadrettet.




Palestinakomiteen vil:
Opprettholde og videreføre lokale
aktiviteter over hele landet og tilrettelegge for lokal aktivisme.
Arbeide for å opprette og styrke lokallag.
Lokalgruppene skal legge vekt på å
skolere medlemmer og sympatisører,
samt drive vervearbeid for å styrke
organisasjonen.
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Lokallagene skal søke å engasjere
solidaritetsarbeiderne i det lokale
arbeidet, gjerne gjennom åpne møter,
skoledebatter o.l.
Øve innflytelse gjennom aktiv bruk av
mediene, deltakelse i debatter og på
åpne møter.
Landsstyret skal hvert år vurdere
målsettinger for verving og medlemstall.
Styrke kontakten med fagbevegelsen i
Norge og videreutvikle sitt samarbeid
med den palestinske fagbevegelsen
bl.a. gjennom å arrangere studieturer.
Lokallagene oppfordres til å ta kontakt med fagbevegelsen lokalt, både
gjennom søknad om tilskudd og felles
arrangement.
Arrangere studieturer til Palestina og
andre land i Midtøsten.
Aktivt søke kunnskap om og samarbeid med krefter i Palestina som
arbeider for frigjøring av Palestina.








4. Nettstedet
Videreutvikling av nettstedet


AU velger en ansvarlig redaktør.
Dette bør være lederen i Palestinakomiteen. Denne personen har det
overordnede ansvaret for alt som
publiseres på palestinakomiteen.no
AU velger en redaksjonssekretær.
Denne personen har ansvar for å følge
opp nettstedet med nytt materiale,
omrokkeringer og justeringer – slik at
nettstedet er i stadig utvikling.
En person i AU skal ha ansvar for å
samarbeide med redaksjonssekretæren









for å forankre nettsida i AU sitt
arbeid.
Alle lokallag bør oppnevne en person
som har ansvar for å bidra med stoff
til websidene. Hvert lokallag bør ha
en egen side med egen redaktør. AU
sørger for at lokallag og utvalg får
opplæring i bruk av publiseringssystemet.
Alle som reiser for Palestinakomiteen
til Midtøsten oppfordres sterkt til å
sende artikler og bidrag til nettstedet.

5. Intern kommunikasjon
Det skal arbeides for en bedre kontakt
internt i Palestinakomiteen mellom sentral ledelse og lokallag og utvalg.


AU v/organisasjonssekretæren og
lokallagene skal opprettholde og forbedre løpende gjensidig kontakt, det
samme gjelder utvalg nedsatt av
AU/LS/LM. Kontaktperson for solidaritetsarbeid i AU og kontaktpersoner for solidaritetsarbeid lokalt skal
gjensidig holde hverandre oppdaterte
om bl.a. Libanonarbeidet og prosjektene i Palestina, og forbedre denne
kontakten.

AU fordeler ansvar for drift av diskusjonslista Palestinadebatt, sosiale medier, og
nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet brukes til å
spre informasjon på kort varsel til medlemmene, og for å mobilisere medlemmene til politiske prosjekter. 

Vedtekter
Landsmøtet endret også Palestinakomiteens vedtekter på en rekke
punkter. Du kan finne vedtektene her:
http://palestinakomiteen.no/om-palestinakomiteen/vedtekter/
15
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Ny ledelse i Palestinakomiteen
På landsmøtet i mars 2012 ble det
valgt ny ledelse i Palestinakomiteen.
Her følger en kort presentasjon av hver
enkelt i det nye arbeidsutvalget.
Leder:
Odd Iglebæk (63)
Medlem av Palestinakomiteen siden midt på
1970-tallet. I 1978-79 halvt år som FN-soldat
på UNIFIL-sykehuset i Naqura i søndre Libanon. Journalist i Klassekampen fra 1980. I den
sammenhengen var også seks uker i Beirut/Libanon mens Israel angrep og bombet.
Redaktør I Flyktningrådet. Arbeidet som landrådgiver på Midtøsten i UDI. Presseansvarlig
og infoansvarlig.
Er i dag bl.a. styremedlem i Habitat-Norge. Har
vært leder av borettslag og har hatt diverse verv
som tillitsvalgt på arbeidsplasser.
Spesielt interessert i kultur og arkitektur, boikott etc.
Nestleder:
Annicken Lundgård (26)
Medlem i AU siden tidlig høsten 2011. Hovedansvar som koordinator for palkoms nyetablerte
solidaritetsprosjekt på Vestbredden i landsbyen
Beit Ommar. I den siste perioden vært bindeledd mellom AU og Boikottutvalget. Sosialantropolog og feltarbeid i Rashedieh. Styremedlem i Bergen fra 2009-2011. Ønsker å jobbe
med Boikott.
Økonomiansvarlig:
Kirsten Belck-Olsen (53)
Utdannet fysioterapeut og har ledelsesutdanning fra BI.
Har jobbet i alt 7 år i Palestina og sist som
stedlig representant for Norsk Folkehjelp basert
i Gaza fra januar 2006 til februar 2011.
Har hatt endel oppdrag med foredrag, innlegg
og rådgiving bl.a. for Palkom, Hamar kommune og AUF det siste året.
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Har mye erfaring med prosjektarbeid og kjenner godt til palestinske NGOer og det sivile
samfunn.
Ønsker å være involvert i prosjektarbeid og
fokus på Gaza med blokaden med påvirkningsarbeid her hjemme.
Sekretær:
Helga Hvidsten (68)
Har vært medlem av AU siden 1980. Hatt verv
som kasserer, leder, nestleder, sekretær. utsending av medlemsblad, referatskriving osv.
redigert studiehefter.
Helseteamarbeider i Beirut i 1980. Så AU/
landsstyret. Har representert Palkom i Fellesutvalget for Palestina og Ship to Gaza.
Organisasjonssekretær:
Berit Aaker (62)
Organisasjonssekretær I Palestinakomiteen de
siste tre årene. Hovedansvar: kontaktperson for
lokallagene, koordinerende funksjon for landsomfattende aksjoner og demonstrasjoner, kommunikasjon og formidling, inkl nettside, tar del
i alle AU- og LS-møte, har vært reiseleder for
fire faglige studieturer til Palestina. Utdanning
innen samfunn, medier, lederskap, organisasjonsarbeid, og arbeidsrett. Har alltid har vært
knyttet til organisasjonslivet – de siste 15 åra i
fagbevegelsen.
Mål: Palestinakomiteen skal vere ein organisatorisk, politisk og administrativ pådrivar for å
styrke boikottarbeidet i Norge. Dette betyr at vi
i større grad må skolere organisasjonen, samt
har ei leiing og ein administrasjon som har
klare og konkrete mål for korleis vi kan skape
ei politisk og fagleg plattform for boikottarbeidet.
Medlem:
Eldbjørg Holte (68)
Daglig leder for al Quds. Vært med siden 1971.
Gode kunnskaper om Palestina. Har arbeidet
med helseteam, kriseteam, studieturer. Ønsker å
jobbe med studieturer, andre turer evt. kultur.
Fortsette å jobbe med kriseteam om det blir
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Den nye ledelsen i Palestinakomiteen umiddelbart etter landsmøtet:
Fra venstre:
Bakerst: Øyvind Martinsen, Ingebreth Forus, Käthe Øien og Kjell Stephansen
Rekke nr 2: Berit Aaker, Lisa Engervik, Jorunn Anda Aronsen, Kathrine Jensen, Ole Marcus Mærøe, Kirsti Henriksen og Georg Morland
Foran: Helga Hvidsten, Annicken Lundgård, Odd Iglebæk, Kirsten Belck-Olsen og Sverre
Johnsrud
nødvendig. + eventuelle andre ting som blir
aktuelt underveis
Medlem:
Ada Castracane (67)
Har vært medlem av AU I tre år.
Ansvarsområde: solidaritetsarbeidet i Palestina
og Libanon. Koordinerer alt arbeidet, og har
stått i spissen for standardisering og kvalitetssikring. Ønsker å fortsette med. Bred organisasjonserfaring, bla. som leder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo i 7 år.
Medlem:
Sverre Johnsrud (53)
Har sittet i AU i siste periode. Redaksjonsmedlem Palestinasolidaritet. Leder av lokallaget i
Ringerike siden 2007.
Medlem:
Kathrine Jensen (33)
Meldte seg inn i Palestinakomiteen i begynnelsen av 2009. Har jobbet med boikott- og solidaritetsarbeid, mye igangsetting og idemyldring.
Er en del av solidaritetsarbeidernettverket i
Oslo, og intervjuer, forbereder og følger opp de
som reiser ut i verden.
Opptatt av å verve og verver. Studert 5 år ved
Bergen arkitektskole, og har derigjennom erfaring fra prosjektarbeid, med mye fokus på
offentlige rom, kommunikasjon, den samfunns-
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deltakende arkitekten og kunst som uttrykk for
motstand og meninger.
Ledelse, personalansvar og organisasjon utgjør
en stor del av jobbsituasjonen for henne.
Medlem:
Ola Bostadløkken (55)
Yrkesbakgrunn fra IT/Telekom bransjen, har de
seneste år også arbeidet som profesjonell hjelpeverge og studert menneskerettigheter, fMerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved
Høgskolen i Buskerud. Har siden 2009 reist til
Palestina flere ganger som reiseleder (Palkom FU), Kan bidra med informasjonshåndtering
som hjemmeside(r), sosiale medier. Kan også
gjerne bidra i forbindelse med studieturer.
Medlem:
Käte Øyen (59)
Har tidligere jobbet med Kunstnere mot Apartheid, kunst/kultur. Var høsten 2011 sammen
med en kunstnergruppe med til Palestina for å
lage en utsmykning til en offentlig vegg i Bir
Zeit sammen med palestinske kunstnere.
Medlem:
Runa Torp Vive (30)
Medlem av styret i Palkom Oslo i litt over ett
år. Har tidligere jobbet frivillig på vestbredden
for bla YMCA Øst-Jerusalem i Beit Sahour
som informasjonsmedarbeider. Jobbet også på
en skole i flyktningleir. Deltok på fagforeningsturen som gikk i mai 2011 med Oslo Palkom.
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1. vara:
Arne Birger Heli (63)
Vært med i Palkom endel år, var med å stifte
lokallaget i Drammen og var leder av Palkom i
Drammen i to år. Medlem av LS i samme periode. Bred organisasjonserfaring; bl.a. fem år
som heltidstillitsvalgt i Fellesorganisasjonen.

Har vært aktivist for Palestina i rundt ti år og
har samarbeida tett med Palestinakomiteen i
Oslo ved flere anledninger, hatt noen verv i
Palestinakomiteen tidligere. Leda lokallaget til
Ship to Gaza i Oslo og Akershus det siste året
og fortsetter å fokusere på Palestina også akademisk.

2. vara:
Nikos Tavridis-Hansen (25)
Studerer for tiden Midtøstenstudier med arabisk
på UiO. Har bachelorgrad i utviklingsstudier
fra HiO, skrev bachelorgaven om en enstatsløsning for Palestina/Israel-konflikten. Har hatt
opphold i forskjellige land i Midtøsten og blant
annet gått ett semester på AUC, deltok i den
lokale studentorganisasjonen til støtte for Palestina.

Faglig Utvalg er representert i AU v/ Kjersti
Nordby
Det er for tida ingen fra FU som har fast plass i
AU, men FU møter med 1 representant på alle
AU-møter. På denne måten knyttes FU's medlemmer til Palkoms ledelse, og at den virksomheten FU til enhver tid driver med er en del av
Palkoms politikk. Så langt har vi oppsummert
at dette fungerer bra. 

Studietur til Palestina

Oman-tur

med Klassekampenjournalist

Reisevenner og interesserte!

Peter M. Johansen.

Årets tur til Oman sammen
med Øystein Grønning som
nå har jobbet i Oman og
kjenner området godt.

Pluss en annonse

Dato 5.-20. juli 2012.
Dette blir en tur hvor en møter mange
palestinske politikere og den israelske
fredsbevegelsen.
Det blir oppsummerings diskusjoner
underveis.

Gå inn på www.alquds.no
og se på Omanturen

Pris ca 18.000 kroner.
Det blir lagt ut mere info på
www.alquds.no
Eller ved å kontakt Eldbjørg på
Al Quds. 22110026
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Palestinakomiteen preger 1. mai

Hønefoss

Oslo

Kristiansand: Medlemmer av Palestinakomiteen i Vest-Agder og
Palestinsk forening i Kristiansand
snur ryggen til FPU som står med
sine egne paroler og et israelsk flagg
Bergen

Hamar
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Tromsø
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Ship to Gaza:

2012-ekspedisjonen tar form
Lokal organisering er viktig nå. Kunstlotteri skal bidra til økonomien
Vi er i gang igjen! Rett før påske tok
planene for Freedom Flotilla 2012 et
langt skritt framover da svenske Ship
to Gaza kunne holde pressekonferanse
i Turku i Finland, for å fortelle at den
finske seilskuta «Estelle» (bildet) var
innkjøpt. Den skal være selve stammen
i et helt nytt prosjekt som de internasjonale partnerne i Ship to Gaza skal
gjennomføre i 2012.
Av Torstein Dahle, leder Ship to Gaza

Denne skuta skal seile fra Sverige via havner
i Baltikum til Norge og videre nedover til en
del europeiske havner, før den så seiler inn i
Middelhavet med Gaza som mål. Den skal
utgjøre det høyst originale midtpunktet i
2012-prosjektet, som også vil omfatte flere
andre initiativ bl.a. i Middelhavet. På fargerikt og fredelig vis og med stor internasjonal
bredde skal det også i år skapes størst mulig
oppmerksomhet mot Israels umenneskelige
og ulovlige kollektive avstraffelse av befolkningen i Gaza.

Skipene i Freedom Flotilla 2011 ble satt fast
i greske havner da den greske regjeringen
godtok å være redskap for å iverksette Israels
Gaza-blokade allerede i Hellas. Men vi oppnådde at verdens ledende medier i 2-3 uker
hadde toppoppslag der de satte søkelyset på
blokaden av Gaza og Israels folkerettsstridige, kollektive avstraffelse av 1,6 millioner
mennesker. Og Israel ble presset til enkelte
lettelser i blokaden. Vi har lært av erfaringene, og vi lager nå et opplegg som er mindre
sårbart. Det vil enda sterkere konsentrere seg
om å skape mest mulig politisk press mot
Israel fra de forskjellige landene vi anløper,
slik at mye av den politiske uttellingen skal
bli oppnådd allerede før vi når fram til det
avsluttende framstøtet mot selve Gaza.
Dessuten vil vi rette mye sterkere søkelys
mot den siden av blokaden som gjelder Israels systematiske ødelegging av Gazabefolkningens mulighet til å drive egen produktiv virksomhet og til å drive eksport. Det
planlegges bl.a. å prøve å få bedrifter og
lokale myndigheter til å inngå avtaler om at

I hver havn som «Estelle»
anløper, skal det organiseres lokale initiativ: Gjennom musikk, diskusjon og
den
oppmerksomheten
som reisen vår skaper, vil
vi rette søkelyset mot
situasjonen i Gaza og
forholdene for dem som
bor der. Mange mennesker vil få mulighet til å
delta i denne fredelige ferden for solidaritet på en
de mange etappene fra
Norden til Gaza.

Palestinasolidaritet 2-2012
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de ønsker å importere varer fra Gaza, noe
som vil gjøre denne siden av Israels blokade
mye mer tydelig for folk.
Blokaden av Gaza er fortsatt knugende når
det gjelder å få inn i Gaza det som trengs for
at folk skal kunne føre et normalt liv. Men
det er blitt presset fram en del lempninger,
bl.a. som resultat av Freedom Flotilla 2010
og 2011. Når det gjelder muligheten til å
frakte varer ut av Gaza, er blokaden derimot
nesten 100 prosent effektiv. Lastebilene går
tomme tilbake fra Gaza.
Mulighetene til å fiske blir ødelagt, bl.a. ved
å angripe de fiskerne som forsøker seg, selv
om de opererer innenfor de sonene som
Israel har erklært som lovlige. De «ulovlige»
sonene har forresten i seg selv et ganske ødeleggende omfang. Den systematiske sabotasjen mot produksjon av elektrisk kraft, bl.a.
ved å hindre forsyning av drivstoff til aggregatene, er også svært skadelig for muligheten
til å drive produktiv virksomhet. Hele opplegget er innrettet mot å kue og umyndiggjøre befolkningen, slik at folk skal være helt
avhengige av hjelpeforsyninger utenfra.
Israel tilraner seg tilgang til petroleumsforekomstene utenfor Gazas kyst, og den lovende
leteboringen der styrker Israels besluttsomhet for å holde ved like kvelertaket på Gaza.
Dette er forhold som folk flest i Europa og
resten av verden vet altfor lite om. Blokaden
oppfattes først og fremst som en blokade av
import «for å hindre at våpen og bombemateriale skal komme inn i Gaza». Også
denne begrunnelsen – som er meningsløs på
grunn av den muligheten for ukontrollert
innførsel som tross alt finnes via tunnelene
mot Egypt – berettiger på ingen måte den
kollektive avstraffelsen av en hel befolkning.
Oppmerksomheten mot importblokaden er
viktig, men det er vel så viktig å peke på den
andre siden av blokaden: Eksportblokaden
og blokkeringen av muligheten til å få ut
varer til resten av Palestina.
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Det har i lengre tid vært arbeidet med å få
frigjort de midlene som ligger i de to båtene
som vi er deleiere i sammen med svenskene
og grekerne. Det har vist seg å være svært
tidkrevende og vanskelig, spesielt på grunn
av de kaotiske forholdene i Hellas nå. Det er
mulig at vi blir nødt til å selge lastebåten
som skrap, men det arbeides med å finne
bedre løsninger både for den og for passasjerbåten. Likevel trengs det mer penger for
å kunne realisere 2012-prosjektet.
Vi i Ship to Gaza Norway arbeider også med
planer om å få tak i en egnet fiskebåt som
kan dra langs norskekysten fra Tromsø og
sørover, til den møter «Estelle» i Oslofjorden. Vi tenker oss en «miniversjon» av Estelle-opplegget langs norskekysten den siste
delen av sommeren, med arrangementer,
diskusjoner og andre initiativ for å rette folks
oppmerksomhet mot situasjonen i Gaza.

Vi har nå satt i gang et flott kunstlotteri med
arbeider av bl.a. Håkon Bleken, Frans Widerberg og Guttorm Guttormsgaard. Der
trenger vi ivrige loddselgere og loddkjøpere.
Loddene koster kr 50 pr. stk. Ta kontakt med
post@shiptogaza.no.
Og selvsagt trenger vi medlemmer og lokale
aktivister som kan bidra til å øke interessen
rundt om i landet for det som er det viktige
målet vårt: Å vise håndfast solidaritet med
Gazas befolkning, og å bruke ikke-voldelige
midler til å presse Israel til å heve blokaden
av Gaza.
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Er Israel en apartheidstat?
Bryter Israel det internasjonale juridiske forbudet mot apartheid? Det undersøkte det seneste Russell-tribunalet om
Palestina – avholdt i Sør-Afrika i november 2011.
Av Brita Bastogi

Juryen ved Russell Tribunalets tredje møte
– denne gang i Cape Town, Sør-Afrika,
skulle avgjøre, om Israels politikk og
praksis, som berører palestinerne som bor i
Israel og i de okkuperte palestinske områdene, er et brudd på det internasjonale
juridiske forbud mot apartheid. Og om
denne politikk og praksis omfatter forfølgelse karakterisert som en forbrytelse mot
menneskeheten.
En imponerende rekke eminente, internasjonale jurister var innkalt som eksperter
til å ta seg av de juridiske spissfindigheter
på Russell-tribunalet i Sør-Afrika. En
rekke vitner fortalte om, hvordan de daglige overgrep foregikk. Og denne gang, i
motsetning til de to tidligere Russelltribunaler om Palestina, lykkes det for
både palestinere, bosatt i Israel og palestinere fra de okkuperte områdene å komme
seg ut for å delta.
Tribunalet blev åpnet av Cape Towns
karismatiske erkebiskop Desmond Tutu.
Han fortalte, at han hadde vært i Gaza trefire ganger og uttrykte sin smerte over den
avhumanisering som foregår. En avhumanisering som rammer både de undertrykte
og undertrykkerne.
Brita Bastogi var en av tre dansker, som
deltok på Russell-tribunalet i Cape
Town. Oversettelse til norsk ved Sverre
Johnsrud.

Palestinasolidaritet 2-2012

Han gjentok flere gange sin fortvilelse
over, at et folk, som selv har vært så forfulgt, nå hensynsløst forfølger andre.
– All denne unødige volden og ikke minst
verdenssamfunnets likegyldighet, sa Tutu
beklagende.
Selvbestemmelse
Og så ble de mange, lange og vanskelige
forklaringer på de forskjellige deler, som
juryen skulle ta stilling til innledet med
Raji Sourani, direktør for det palestinske
senter for menneskerettigheter i Gaza.
Sourani, som er menneskerettighetsadvokat, snakket om palestinernes rett til selvbestemmelse.

Tribunalet i arbeid

I artikkel 1, både i den ”Internasjonale
konvensjon om sivile og politiske rettigheter”, og den ”Internasjonale konvensjon
om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheder” står det at:
”Alle folk har rett til selvbestemmelse. På
grunn av denne rett kan de fritt bestemme
deres økonomiske, sosiale og kulturelle
utvikling”. Denne rett er ”erga omnes” –
altså en rett, som binder alle stater, enten
man er medunderskriver av konvensjonene
eller ikke, sa Sourani på tribunalet.
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Raji Sourani konkluderte med at internasjonal lov krever internasjonal ansvarlighet.
– Dette er ikke et urettferdig eller urimelig
krav. Det er et rop om, at loven skal gjelde, sa Raji Sourani.

Raji Sourani

– Palestinernes rett til selvbestemmelse er
uomtvistelig. Den har blitt bekreftet i utallige FN-resolusjoner og av den Internasjonale Domstolen i Haag. Men, situasjonen i
Palestina er definert av den systematiske
fornektelse av denne rett, sa han.
Sourani snakket om betydningen av fragmenteringen av Palestina, om Gaza, hvor
80 prosent av befolkningen, på grunn av
Israels illegale stengning av grenseovergangene, er avhengig av internasjonal
hjelp, hvor 60 prosent lider under fattigdom og 40 prosent er arbeidsløse.

Apartheid
Deretter gikk Russell-Tribunalet over til
emnet apartheid, der juristen Max Du
Plessis gjennomgikk apartheidkonvensjonen fra 1973.
Han gjennomgikk alle forløperne frem til
denne, og forklarte, hvorfor han mente, at
det var denne utgaven, som RussellTribunalet skulle benytte sig av, idet det
var den mest omfattende.
John Dugard, sør-afrikansk jussprofessor
og tidligere FN’s særlige rapportør for
Palestina, snakket om loven og praksis
under apartheid i Sør-Afrika og Palestina.

– Israels kontroll har nå nådd et punkt,
hvor de føler seg selvsikre nok til offentlig
å uttale, hvor mange kalorier en person i
Gaza har anledning til å innta daglig, sa en
sint Raji Sourani.
Angående rettsvesenet fortalte han om de
tusener av saker, som senteret for menneskerettigheter har brakt for retten – og at
99,5 prosent av disse sakene aldri var blitt
hørt.
– Det er vår klare juridiske konklusjon, at
rettferdighet simpelthen er umulig i dette
systemet, hvor den israelske høyesterett
karakteriserer palestinerne som fremmede
fiender, som antas å utgjøre en trussel for
den nasjonale sikkerhet og setter offentlighet i fare, uttalte han.
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John Dugard

Dette fikk tilhørerne til å rette seg op i
stolen, idet Dugard begynte med å fastslå,
at den sørafrikanske apartheid var bedre –
den var nemlig mere ærlig sa han.
– I Sør-Afrika var det ingen tvil om, hvem
som hadde rett til hva – det sto overalt – på
benker, på busser osv. Folk ble oppdelt
etter, om de var sorte, asiater, blandede –
og alle hadde deres klare regler om rettigheter, og hvor de kunne få lov til at bo,
fortalte John Dugard.
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Apartheid uten skilt
John Dugard mener, at det israelske militær, IDF, har innført et system av apartheid ”uten tegn”. Ut fra sin kjennskap til
Palestina og sine mange reiser i landet, var
det især tre områder, Dugard ville fremheve i forhold til Israels brudd på internasjonallov:

Russell Tribunalet kommer inn, sa professoren.

Israel har tatt palestinsk land gjennom å
bygge bosettinger på den okkuperte Vestbredden og ved at bygge en apartheidmur
inne på palestinske områder.

Elementer av apartheid
Deretter gikk tribunalet inn på å definere
elementer av apartheid.

– Det søker å uttrykke den internasjonale
offentlige mening, gjennom en prosess,
som ligner en domstol. Jeg tror, Russell
Tribunalet spiller en rolle i å fremme ansvar i Midtøsten, avsluttet John Dugaard.

David Keane, som underviser på et universitet i London, skulle forklare den videre
fortolkning av termen ”rasegrupper” i
konteksten ”rasediskriminering” i internasjonal lov.
Han fortalte, at FN hadde bedt om rapporter fra forskjellige land om rasediskriminering etter en rekke antisemitiske episoder i
1959-60, oppstått spontant i så forskjellige
land som Costa Rica og Sverige.

Sør-Afrikansk apartheidskilt

Israel har krenket palestinernes grunnleggende menneskerettigheder igjennom et
repressivt okkupasjonsregime, som ignorerer reglene i internasjonale overenskomster
om menneskerettigheder og de instrumenter, som styrer internasjonal humanitær
lov.
Israel har avvist å erkjenne sitt ansvar for
at adskillige millioner palestinere på Vestbredden, i Gaza og diaspora (over hele
verden) er flyktninger.
Ettersom det ikke finnes en internasjonal
domstol, som er i stand til å fastslå Israels
ansvar og holde det ansvarlig, er det her,
Palestinasolidaritet 2-2012

En kommisjon var nedsatt for å utarbeide
en konvensjon, som senere ble ”traktaten
om alle former for rasediskriminering”.
David Keane fortalte også, at det hadde
vært meget, meget vanskelig, fordi alle var
uenige om betydningen av ordet ”rase”.
Når det for eksempel var undertrykkelse
av visse grupper i India, var det ”religiøst,
ikke rasemessig”.
Etter mange års tautrekking og utvidelser
av de forskjellige traktater, ble det skapt
enighet om den endelige legale definisjonen av apartheid: som gjelder i enhver
situasjon, hvor som helst i verden, hvor
følgende tre nøkkeelementer eksisterer:



Hvor to forskjellige rasegrupper kan
identifiseres.
Hvor ”umenneskelige handlinger” utføres mot en underordnet gruppe.
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Hvor sådanne handlinger blir utført
systematisk i konteksten av et institusjonelt regimes herredømme av en
gruppe over en annen.

David Keane avsluttet med å si, at denne
konvensjonen anerkjenner israelerne ikke i
de okkuperte områdene, men dog overfor
”visse svake grupper” i Israel.
Rasegrupper?
De neste tre talere på Russell- Tribunalet
fordypet seg videre i begrepet om distinkte
rasegrupper, som jo tydeligst må defineres
og forstås meget klart i relasjon ”israelere/palestinere”.
De påviste at palestinerne identifiserer seg
selv som en gruppe av mennesker med
samme bakgrunn, historie og kultur, så vel
som sosiale og politiske strukturer og nettverk, på tross av tvangsforflytninger og
adskillelse.
Hele det palestinske folk tilhører en enkelt
gruppe, enten de er flyktninger i eksil,
under militær okkupasjon på Vestbredden
og Jerusalem eller lever i Gaza. De blir
betraktet som et folk med rett til kollektiv
selvbestemmelse.
De israelske jødene er en gruppe, forent
ved lov, som har den samme juridiske
status, uansett hvor de bor, mens de palestinske araberne er en separat gruppe, oppdelt i borgere, okkuperte beboere, som kan
miste denne retten, hvis de forlater territoriet, og flyktninger, som ikke har rett til at
vende tilbake til noe sted i det historiske
Palestina.
Disse begrensninger eksisterer ikke for
jøder, idet enhver, som ikke allerede er
borger, automatisk får tildelt et statsborgerskap ved å flytte til Israel eller til de
okkuperte palestinske områdene.
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Situasjonen i Israel/Palestina er ikke definert i de tradisjonelle uttrykk eller betegnelser av ”rase”, som det var i Sør-Afrika
under apartheidregimet. Ekspertene påviste at internasjonal lov tillegger uttrykket
”rase” en bredere mening. Det innbefatter
elementer av etnisk og nasjonal opprinnelse. Definisjonen av ”rasegruppe” er et
sosiologisk spørsmål, ikke et biologisk.
Juryen dro på bakgrunn av disse ekspertutsagn konklusjonen, at israelske jøder og
palestinske arabere kan defineres som
distinkte rasegrupper ut fra meningen i
internasjonal lov, og at den juridiske definisjon av ”rasegrupper” gjelder i alle de
forhold, hvor de israelske myndigheder har
jurisdiksjon over palestinerne.
Mord på et samfunn
”Dere skal fortsette å leve et hundeliv.
Men de som ønsker det kan reise ut”.
Denne brutale uttalelsen av den tidligere
israelske forsvarsminister, senere utenriksminister, Moshe Dayan, brukte den
belgiske filolog og språkforsker, Marianne
Blume som overskrift på sitt vitnesbyrd.
Marianne Blume har arbeidet 10 år i Gaza,
så ingen bør undre seg over hennes sinne.
– Det, som foregår, er folkemord, der går
langt videre enn apartheid. Det er en bevisst politisk destruksjon av palestinerne
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for å få dem til å forsvinne, sa hun. Og så
gjennomgikk hun ellers historien, som hun
kalte ”destruksjonen av et territorium” og
”organisert destruksjon av et samfunn” –
med start i årene 1947-49 opp til i dag. –
Der er snakk om en bevisst fordrivelse av
palestinerne gjennom en ikke så synlig
global krig, via politiske, økonomiske,
sosiale, kulturelle og psykologiske midler,
sa Marianne Blume.
Som eksempler nevnte hun:











Den stagnerte fredsplanen.
Mord på og arrestasjoner av politiske
ledere.
Ødeleggelse av offisielle bygninger.
Målrettede angrep på politiet.
Fragmenteringen av Palestina.
Ødeleggelse av landskapet.
Oppløsningen av det palestinske samfunnet.
Ødeleggelsen av økonomien.
Den organiserte underutvikling.
Angrep på kultur og arv.
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Angrep på undervisning.
Massearrestasjoner.
Den israelske hærs vold.

Juryens reaksjon var
prompte. Juristen Michael Mansfield utbrøt.
– Dette er et klart uttrykk for forbrytelse mot
menneskeheten, det er
en klar intensjon om å
ødelegge innbyggerne.

Mairead Maguire

Mairead Maguire fra
Nord-Irland konkluderte:
– Hvert eneste menneske er traumatisert,
og vi gjør ikke noe med det! Det er en
total, global krig mod befolkningen, og for
kvinnene er det dobbelt så hardt. Politikken går ut på å gjøre folk konstant engstelige, avsluttet hun. 
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Palestinsk folklore i Aust-Agder
Aust-Agder ble behørig presentert i
bladet vårt i fjor høst. Nå melder de
om stor aktivitet og vil gjerne dele det
med andre.
Siden sist har det skjedd mye. De har vært
aktive med å sende inn avisinnlegg lokalt
og å etablere seg på Facebook. 1. mai
holdt lokallaget tale i Arendal sentrum.
Leder Amina Bitar forteller til medlemsbladet at det var spesielt stor interesse for
det åpne møtet 19. januar, der Erik Fosse,
Anne Skådal fra Kirkens Nødhjelp og Jane
Brunes fra Norsk Folkehjelp holdt innlegg
om deres erfaringer fra Palestina. Biblioteksalen var stappfull og tilbakemeldingene bare positive, sier Amina.
På Kvinnedagen i år, 8. mars. Hadde de
også en stor opptreden før hekseprisen ble
utdelt.
Så lokallaget i Aust-Agder har stått på og
fortsetter med det. Flere nye medlemmer
ble resultatet av aksjonen 1. mai.

Palestinakomiteens Dabkeh-gruppe opptrer før
Hekseprisen.
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Dabkehyaraabirhadil: Yara Agheneim 5 år,
Abir Bashkar 8 år og Hadil Daoud 8år
danser dabkeh i Kulturhuset 8. mars.

De fortsetter boikottaksjonen, som har fått
stor oppslutning fra innbyggerne.
Lokallaget jobber nå med Palestinaforeningen i Vest-Agder for et samarrangement 1. september 2012. Her vil vi ha
fashion show med palestinske folkloreklær, skreddersydd av skredder Mahasen
Echkantena. Dabkeh show fra ulike grupper, utlodding av palestinske premier samt
palestinsk kultur vil stå på plakaten.

Nytt styre i Aust-Agder lokallag:
Amina Bitar, leder
Tore Wold, nestleder
Aase-Marie Krabbesund, kasserer
Hiba Echkantena, sekretær
Josep Haeler, styremedlem
Jasmin Echkantena, varamedlem
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State of Palestine
Khaled Jarrar stempler State of
Palestine i internasjonale pass.
Her forteller han hvorfor.
Av Hilde Marie Reksjø

Khaled Jarrar er en 36 år gammel kunstner
opprinnelig fra Jenin. Han bor nå i
Ramallah, hvor han bl.a. arbeider med sitt
prosjekt «Welcome to Palestine».
Khaled forteller at det hele startet for 3 ½
år siden. Han satt sammen med utenlandske venner som fortalte hvilke problemer de opplevde på flyplassen i Tel Aviv
når de fortalte at de skulle til Palestina.
Khaled mente at det ikke var Israels oppgave å avgjøre hvem som skulle få lov til å
besøke Palestina, - dette ville palestinere
gjøre selv, og de ville at alle skulle føle seg
velkommen til deres land.
Han bestemte seg for å starte et kunstprosjekt for å gi besøkende opphold i Palestina.
Han opprettet et «kontor» på kunstgalleriet
Mahatta i Ramallah hvor folk kunne kom-

me og søke oppholdstillatelse. Besøkende
måtte de fylle ut et søknadsskjema med
opplysninger om seg selv, deretter ble
søknaden vurdert av Khaled, og så ble det
utstedt et kort som sa at søkeren hadde
tillatelse til permanent opphold i Palestina.
Khaled ville videreutvikle prosjektet, og
for 1 ½ år siden fikk han ideen om å lage
et stempel som han kunne bruke til å
stemple pass med. Han ville ha et vakkert
og humanistisk symbol, ikke det vanlige
oliventreet. Valget falt på den palestinske
solfuglen (lat.: Cinnyris Oseus) og en gren
fra jasminen.
Da han prøvde å finne personer som ville
stemple passet sitt, ble han møtt med skepsis og frykt.
Folk var redde for hvordan de ville bli
møtt på flyplassen i Tel Aviv når sikkerhetsvaktene på Ben Gurion fikk se stempelet.
Til tross for disse reaksjonene som han
fortsatt blir møtt med, har Khaled i løpet
av det siste året stemplet 252 pass. Av
disse er 100 stemplet i Palestina. De
resterende har han stemplet
når han har deltatt på
utstillinger i Europa, som
f.eks. da han sto 2 dager på
Checkpoint Charlie i Berlin.
Han har holdt kontakten med
de fleste som har fått stemplet passet sitt.
De fleste som har reist fra
Ben Gurion, har ikke møtt
spesielle reaksjoner, men det
er noen som har blitt tatt inn
til lange avhør med påfølgende kroppsvisitering.
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I ett tilfelle ble hele 5 forskjellige personer
tilkalt for å undersøke passet, de visste
ikke hvordan de skulle forholde seg eller
reagere i forhold til stempelet. Det endte
med at vedkommende fikk sjekke inn uten
videre undersøkelser.
Khaled sier det er en sterk politisk mening
bak dette. Han mener det er på tide at både
staten Israel og verden forøvrig begynner å
se på palestinere som individer med
samme rettigheter som alle andre. Av
prinsipp stempler han ikke palestinske
pass fordi disse ikke er godkjent rundt i
verden Han sier han ikke har noen sympati
for Osloavtalen som førte til at palestinerne fikk dette passet som i virkeligheten ikke er godkjent som noe annet enn
et reisedokument.
Selv om «State of Palestine» kan virke
som et uttrykk for en to-statsløsning, sier
Khaled at han er totalt imot dette. Han
ønsker èn stat hvor alle skal være velkommen, og kan leve og bo sammen.

Han anser seg selv som en politisk person,
men har ikke tilknytning til noe politisk
parti fordi han ikke har tro på palestinske
politikere. Han bruker kunsten som motstand og virkemiddel for å vise virkeligheten bak okkupasjonen. Han er for kulturell boikott fordi dette setter søkelyset på
staten Israels handlinger, og mener det er
et effektivt virkemiddel i kampen mot
okkupasjonen.
Etter planen kommer Khaled jarrar til Oslo
i august. Runa Carlsen som åpner sin separatutstilling på Fotogalleriet i Oslo
17.august, har invitert Khaled til å delta
med sitt prosjekt.
Det vil da bli mulig å få stemplet pass med
State of Palestine, og også få vite mer om
Khaleds prosjekt. Hvis noen besøker
Palestina, og ønsker å stemple passet sitt
mens de er her, kan Khaled kontaktes
gjennom Facebook-siden:
www.facebook.com/lawi.pal



Khaled Jarrar
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Israel avslørt av Welcome to
Palestine 2012
Annonserte besøk til Palestina utløste
den velkjente israelske refleksen i
form av paranoia, hysteri, maktmisbruk og diskriminering.
Tekst og foto: Jan Briseid
Solidaritetsarbeider Beit Ommar
og koordinator WtP2012 Norge

1200 menneskerettighetsforkjemperne, fra
blant annet Frankrike, Belgia, Storbritannia og Canada, hadde booket flyreise til
Tel Aviv 15./16. april. De var invitert av
25 palestinske organisasjoner, og av ordfører i Betlehem, Dr Victor Batarseh, som
oppfordret det internasjonale samfunnet å
støtte kampanjen.

'bråkmakere og hooligans', som ikke viste
seg å vare annet enn løgn. Mange ble alikevel nektet boarding av flyselskapet i
hjemlandet og over 100 arrestert på Ben
Gurion-flyplassen, der 600 soldater/politifolk var utkommandert av Benjamin Natanyahu.
Hva ville skje i år? Hadde Israel lært noe
av fjoråret, der mediadekningen (og virkeligheten) nok en gang satte Israel i et dårlig lys? Svaret overrasker ingen, selv om
jeg selv ofte har problemer med å forstå
tankegangen bak Israels beslutninger. Det
har nok med makt å gjøre, og i denne
sammenheng en mulig redsel for å skape
en form for presedens.

Desmund Tutu og Noam Chomsky var
noen av de som skrev under på oppropet i
forkant av WtP2012.
I motsetning til hva besøkende til de palestinske territoriene normalt gjør i passkontrollen på Ben Gurion; ljuger, hadde de
reisende i denne kampanjen til hensikt å
være ærlige og fortelle sannheten: De
skulle besøke palestinere og blant annet
hjelpe til med å bygge en skole og plante
oliventrær. Samtidig var planen å eksponere Israels brutale okkupasjon og kolonialisering av Vestbredden, og deres hysteriske
holdning til folk som solidariserer med
palestinerne.
For å kunne besøke Palestina, må man
gjennom israelsk pass- og sikerhetskontroll.
I forbindelse med en tilsvarende kampanje
i fjor, advarte Israel mot det de kalte
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Arrestert på Ben Gurion-flyplassen

Svartelister og checkpoints
I uka før flyavgangene, kunne vi lese på
sidene til både det franske og britiske UD
at de frarådet sine borgere å reise til Tel
Aviv 15. og 16. april. Reisende kunne altså
ikke vente seg noen støtte fra sine egne
regjerninger.
Fredag 13. april fikk mange skriftlig beskjed om at Lufthansa hadde kansellert
deres billetter til Tel Aviv. Israel hadde,
som i fjor, sendt ut en svarteliste til over
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20 europeiske flyselskap, med navn på
utvalgte personer de ville nekte å fly til Tel
Aviv. De truet samtidig flyselskapene med
sanksjoner om deres ordre ikke ble fulgt.
Som kjent har til og med fengslede rett til
å motta besøk.
Det skulle vise seg at Shin Beit hadde
brukt et i overkant stort nett, for hele 40 %
av de som sto på listene var ikke med på
kampanjen. Noen var allerede i Palestina,
andre helt andre steder på kloden. Blant
annet ble en fransk diplomat med kone
nektet avreise (fikk til slutt komme om
bord), og en som var i midt i sin valgkampinnspurt: Eva Joly.
Etter Lufthansa, fulgte andre flyselskap
etter, og viste at det internasjonale samfunnet også tillater israelske checkpoints på
egen jord. Reisende ble stoppet av Israels
underkontraktører i blant annet Geneve
(easyJet), Paris (Lufthansa og Swissair),
Brussel (Brussel Airlines, Lufthansa og
Swissair), Roma (Alialia), Wien (Austrian
Airlines), Manchester (Jet2) og overrraskende nok i Istanbul (Turkish Airlines).
Air France plasserte seg i en lite glamorøs
særstilling ved å virkelig eksponere rasismens stygge ansikt. En fransk kvinne ble
rett før take-off i Nice kontaktet av en
flyvertinne, og stilt følgende to spørsmål:
Har du israelsk pass? Er du jøde? Hun
svarte benektende på begge, og dermed ble
hun bedt om å forlate flyet. Hun fikk heldigvis dokumentert denne uvanlig åpenbare rasismen skriftlig, så her kan Air France
vente seg en tur i retten.
På Ben Gurion ventet 650 politifolk. De
aller fleste i kampanjen ble arrestert og
sendt til Givon-fengselet uten egentlig å
vite hvorfor (Av 50 fengslede var de fleste
fra Frankrike, mens også ni briter og folk
fra Canada, Italia og USA).
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Også ni israelere ble anholdt. Forbrytelsen
var at de hadde møtt opp på flyplassen
med ark der det sto "Welcome to Palestine", og noen av dem med tegninger fra
palestinske barn. Samtidig fikk høyreekstreme jøder, blant dem MP Michael Ben
Arifra fra National Union, lov å oppholde
seg der, og flere sang og danset uten at
politiet foretok seg noe.
På flyplassen mottok de reisende brev fra
statsminister Netanyahus kontor, der det
ble spurt om hvorfor de med sine humanitære bekymringer ikke heller reiste til
Syria, Iran eller den Hamas-kontrollerte
Gazastripen. Vi skjønner Israels ønske om
at folk skal se en annen vei, men argumentene er så ubehjelpelige svake.

En svensk passasjer, som ikke var relatert
til kampanjen, ble ved innreise til Palestina
presset til å signere at hun ikke ville møte
noen pro-palestinske individer, grupper
eller organisasjoner. Dette eksempelet er
ikke unikt, og minner lite om det demokratiet jeg lærte om på skolen.
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En som kom inn
Franske Tania var en av tre kampanjedeltagere som kom seg inn via Ben Gurionflyplassen. Men det må nevnes at ingen av
disse fikk spørsmål om destinasjon, og
dermed heller ikke avslørte sine hensikter
om å besøke Palestina.

- Passkontrolløren spurte om navnene på
min far, bestefar og oldefar, fortalte Tania.
De gjør gjerne det for å finne eventuelle
’tvilsomme navn’ som må undersøkes
nærmere.
Kontrolløren begynte så å snakke hebraisk
til en annen ansatt, og Tania fikk tilbake
passet. De spurte henne aldri om hvor hun
skulle.
- Jeg kunne se alle de andre, som sto samlet noe bortenfor meg, men ingen pratet
med hverandre, sa Tania om det faktum at
dette var vanlige mennesker som ikke
skilte seg fra andre på noen synlig måte.
De var ikke nødvendigvis klar over hvilke
andre som deltok i kampanjen.

Kom inn….

Jeg møtte henne i Beit Ommar to dager
senere sammen med de to andre, som del
av gruppe på 15 reisende. Hun kunne fortelle at hun bestilte reisen allerede i desember.
- Jeg følte at jeg endelig hadde åpnet øyene og dermed måtte gjøre noe, fortalte
hun meg og refererte til det som foregår i
de palestinske territoriene.
Dette var hennes første besøk i Palestina,
men som hun sa etter all eksponeringen:
- Kanskje også den siste.
Hun fortalte meg om reisen.
- Rundt 25 hadde allerede blitt nektet
boarding, sa Tania om tilstanden da hun
ankom innsjekkingsskranken på Geneve
internasjonale flyplass. Blant disse var
noen venner av henne. Selv hadde hun
ingen problemer med denne delen av flyreisen, og om bord bar det, sammen med
blant annet det som skulle vise seg å være
27 andre deltagere i kampanjen.
Hun gikk av flyet i Tel Aviv, og endte som
normalt er opp i en kø for passkontroll.
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Tania fikk beskjed om å vente, og ble
stående i 10-15 minutter før en mann ba
henne følge med ham.
- Plutselig var vi utenfor flyplassen, der
jeg så to busser, sa hun. Hun ble bedt å gå
om bord i den ene, der hun ble sittende
som eneste sivilist sammen med ti politimenn/soldater.
- Jeg trodde jeg ville bli arrestert!
Noen av de uniformerte snakket sammen
og den ene pekte på t-skjorten hennes, der
det sto noe på hebraisk.
- Jeg ble deretter bedt om å gå av bussen,
og møtte så en kvinne som kastet en hvit
lapp jeg hadde fått i passkontrollen, hvorpå denne kvinnen sa:
- Welcome to Israel!

Vellykket kampanje
Nesten alle som kom seg til Tel Aviv endte som nevnt opp med å bli fengslet. På
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deltagere velkommen, sa at ”hadde regjeringen planlagt å vise verden det stygge
imaget til Israel; undertrykkende, aggressivt, nasjonalistisk, intolerant til kritikk –
ja, da har dagen i dag vært en stor suksess”.
At kun tre kom seg inn fra Ben Gurion var
mindre enn forventet, men av underordnet
betydning.
Også de høyreekstreme møtte fram

Prisoner's Day 17. april nektet mange av
dem å ta til seg mat i solidaritet med de
palestinske fangene som sultestreiker,
samt for å kreve sin rett til å besøke Betlehem. Alle ble imidlertid deportert de påfølgende dagene. I dagene etter var det
demonstrasjoner i blant annet Lyon, Brussel og Glasgow.
Welcome to Palestine 2012 er fornøyde
med årets kampanje, der mediadekningen
var stor spesielt her i Palestina og i Israel,
men også i Frankrike, der de fleste av de
reisende er fra. Kampanjen fikk vist hvordan Israel behandler fredelige reisende til
Palestina og hvor redde Israel er for eksponering av hva som foregår på Vestbredden.
Uri Avnery fra den israelske fredsgruppen
Gush Shalom, hvis noen aktivister ble
arrestert søndag i det de ventet på å ønske
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Returnert til Belgia

Dette var ikke siste gang denne kampanjen
arrangeres. Og neste gang går det muligens fly fra Gardermoen da SAS åpner
direkterute til Tel Aviv 4. juni. Så gjenstår
det å se om også de lar seg diktere av Israel.
Vi må uansett belage oss på å ljuge på
flyplassen i Tel Aviv også i tiden fremover
om vi ønsker å besøke Palestina. 
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I Beit Ommar tar de barna
Så langt i år (per 26. april) har 56 barn
blitt arrestert i denne byen med innbyggertall noe høyere enn Alta og
Hønefoss.
Av Jan Briseid, Solidaritetsarbeider
i Beit Ommar, Vestbredden

Jeg har selv sett barn bli arrestert her, blant
annet under en demonstrasjon for drøyt to
uker siden. Hussein er en 14 år gammel
astmatiker, som er tiltalt for å ha kastet
stein mot soldater.
Advokaten hans har spilt av en video fra
demonstrasjonen som tyder på at så ikke er
tilfelle. Men det blir mot soldatenes ord,
og da er nok dette videomaterialet underordnet.
Hussein går i niende klasse, men må mest
sannsynlig gå om igjen på grunn av dette
uforskyldte fraværet hvis lengde vi foreløpig ikke vet. 6. mai skal han i retten.

det på hendene og fikk bind for øynene
etter pågripelse. 75 % ble utsatt for fysisk
vold under pågripelse, transport eller avhør.
De er alene under avhøret og blir sjelden
informert om deres rettigheter. Gjennom
trusler og fysisk vold skal det tvinges frem
en tilståelse, som kom i 58 % av tilfellene.
De fleste av de arresterte barna her i Beit
Ommar tas med til politistasjonen i den
nærliggende bosetningen Gush Etzion.
Åttende gang i retten
15 år gamle Basen ble arrestert 6. mars i
år, da totalt 60 soldater i ti militærjeeper
entret byen på natteraid. Kl 0200 brøt
maskerte soldater seg inn i huset, og tok
ham med i samme klær som han sov i. I
motsetning til hva som ofte er tilfelle, var
dette ingen voldelig pågripelse.
Lillesøsteren hans har allikevel vært redd
om nettene siden, og tisser i senga da hun
ikke tør å gå på do alene. Hun og de andre
søsknene snakker om deres storebror hver
dag.
Over 60 % av arrestasjonene skjer om
natten, mellom midnatt og kl fem, og blir
traumatiske minner for ikke minst barna i
disse familiene.

Hussein, 14. Foto: Oda Joramo

Defence For Children International-Palestine har nettopp offentliggjort en rapport
med en mengde skremmende tall, som
dokumenterte systematisk mishandling av
arresterte palestinske barn. Nesten alle, av
totalt 311 dokumenterte tilfeller, ble bunPalestinasolidaritet 2-2012

Den 9. mai skal Basen i retten for åttende
gang siden arrestasjonen. Han anklages for
å ha kastet stein, som er tiltalen til nær alle
barn som arresteres. Etter å allerede ha
vært i retten sju ganger, kan man lure på
hva som er nytt siden sist.
Loven sier at barna skal stilles for retten
innen fire dager, for en militærdomstol.
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blitt oppfordret av lederen til å kaste stein.
Her i Beit Ommar gis den motsatte beskjeden; vi skal ikke ha noe steinkasting.

Foto: Dooler Campbell

Det normale er at det er her barna ser sine
foreldre og advokat for første gang etter
arrestasjonen. 87 % slipper ikke ut på
kausjon, mens hele 90 % kjenner seg skyldig for å korte ned tiden i rettssystemet
(sitter da gjerne 3-4 måneder).
For ønsker tiltalte og advokat å ta kampen
opp i rettsapparatet, skal man være klar
over tallenes tale: I 2010 ble 99,74 % av
palestinske tiltalte dømt, en oppgang på
0,34 prosentpoeng fra året før.

For to dager siden ble 15 år gamle Mouhammed arrestert, anklaget for steinkasting. Jeg kjenner Mouhammed som en god
fotballspiller, og som sønn til sin far, som
er med i vår organisasjon PSP (Palestine
Solidarity Project). En av Mouhammeds
storebrødre (22) ble arrestert i forrige uke,
bare ti dager etter at en annen bror (19)
hadde blitt sluppet ut etter å ha sonet seks
måneder.
I går holdt jeg eldstebror (23) med selskap
da soldatene bestemte seg for å holde på
hans id-kort i en time. Like etterpå fortalte
pappa'n til disse guttene meg at Mouhammed var i Ofer court (militærretten), og at
han hadde blitt slått. Pappa har selv vært i
fengsel seks ganger.

7500 palestinske barn ble arrestert 20002010, den yngste 12 år. Men ved å se på
tallene fra Beit Ommar, ser man en merkbart stigende tendens.
Hardt rammet familie
Arrestasjonene foretas først og fremst for å
knuse motstanden på grasrota. Ved å arrestere barn, rammes familiene, som igjen
skal svekke motstandskampen. Det er
kjent at Israel presser barn til å angi andre,
ved å friste med redusert straff.
Denne taktikken benyttes også for å få
arrestert lederne i disse grasrotorganisasjonene. Vi har hørt at barn i andre tilsvarende byer har blitt presset til å si at de har
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Foto: Dooler Campbell

Her i Beit Ommar er det nesten så det
første spørsmålet under frokosten er: Har
noen barn blitt arrestert i natt? 
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Palestinakonflikten må løses - nå
Konflikten i Palestina har nå pågått på
64. året, hvis vi bare regner fra 1948. I
denne tiden har palestinerne hele tiden
vært den tapende part, og Israel har
tilegnet seg mer og mer av palestinsk
område, samt at undertrykkingen og
trakasseringen av deres naboer blir
stadig verre.
Av Erland Raastad

Selv når det er inngått avtaler mellom
partene, har israelske ledere vridd og
vrengt disse til sin fordel, og helt ignorert
alt som skulle vært til palestinernes fordel.
Et eksempel er Oslo-avtalen – som ble en
katastrofe for palestinerne, fordi Israel
tiltvang seg gjennomføringen og alt skjedde på Israels premisser. Nå er Vestbredden
og Øst-Jerusalem gjennomhullet av jødiske bosettinger.
For å komme videre med en løsning, må vi
sette fokuset på kjernen i denne konflikten,

nemlig etniske rensing av Palestina. Tankene om etnisk rensing av Palestina kjenner vi fra dannelsen av organisasjonen
Sionismen på slutten av 1880-tallet, grunnlagt av Theodor Hertzel. Med disse tanker
begynte sionistene å planlegge dette lenge
før 1948, og allerede i 1930 årene foretok
sionistisk milits væpnet, helst nattlige
overfall på palestinske byer, med nedskyting og drap, noe som skapte redsel. Ifølge
den israelske historikkeren Ilan Pappe,
forfatter av boken «Den etniska rensningen av Palestina» (som ble oversatt til
svensk i 2007) ble mer fast organisering
foretatt i plan A (Elimelechplanen) utarbeidet i 1937, Plan B i 1946. Plan C var en
sammenstilling av plan A og B i 1947.
Plan D (Plan Dalet) ble vedtatt 10. mars
1948, og var en svært detaljert plan for
gjennomføringen. Etter et halvt år var mer
enn halvparten av Palestinas befolkning
(nær 800.000 mennesker) jaget bort, tusener drept, 532 byer og 11 bydeler var tømt
for folk.
Utryddelsen av folk og byer ble foretatt av
de sionistiske militær-organisasjonene
Hagana, Palmach (grunnlagt i 1941), Irgun
(grunnlagt i 1931), og Stern (grunnlagt i
1940). Hagana , som ble grunnlagt i 1920,
var den største og ble betegnet som sionistenes makt. Hagana ble organisert i 12
brigader, som hver fikk tildelt seg eksakt
angitte byer og tettsteder som skulle utslettes i bestemte rekkefølger. I flere byer ble
palestinske menn i alderen 17 til 50 år
samlet og henrettet. Kvinner voldtatt og
husene ranet for verdisaker, før de ble
sprengt med TNT og jevnet med marken
slik at beboerne ikke skulle ha noe å vende
tilbake til. Miner ble også utplassert i samme øyemed.

Erland Raastad, æresmedlem i Den
Palestinsk Norske Forening (DPNF).
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Flyktningestrømmene ble stanset og mat
og alle verdisakene tatt fra kvinnene. Tom36

tene etter byene ble tilplantet med skog
(furu og pinjer), slik at der det hadde vært
byer ble disse helt utslettet og strøket på
kartene. I propagandaen hevdet Israel at de
hadde omdannet ørken til grønne marker
og skog.
Dette er en meget kortfattet gjennomgang
av Nakba (Katastrofen), som ble gjennomført av sionistene etter at FNs delingsresolusjon av 29. november 1947. (Mye
mer om dette er dokumentert i ovennevnte
bok av Ilan Pappe). Allerede i oktober
1947, før FN vedtok delingsplanen, orienterte Ben Gurion sine venner i ledelsen, at
hvis kartet over delingsplanen ikke var
tilfredsstillende for dem, skulle ikke den
jødiske staten akseptere den. Så da de
arabiske statene og palestinerne avviste
planen, hevdet Ben Gurion og hans ledere
at planen var død i samme øyeblikk som
den var lagt frem, bortsett, naturligvis, fra
de paragrafer som anerkjente den jødiske
statens lovlighet i Palestina. Han uttalte
videre at den jødiske statens grenser kommer til å bli avgjort av styrke og ikke av
delingsresolusjonen.

sering og undertrykkelse, forhandlinger
hvor Israel plukker ut alt som er til sin
fordel og ignorerer resten, osv, osv. Resultat: Israel behersker nå så og si hele Palestina.
Verden må nå reagere for å unngå en fullstendig kollaps for det palestinske folk.
Som anført foran viser erfaringer hittil at
forhandlinger ikke hjelper. Israel er selvbevisste fordi de er den sterke parten: har
atomvåpen, regionens suverent sterkeste
krigsmakt og har USAs støtte uten vilkår. I
tillegg til dette et velfungerende propagandaapparat som alltid setter Israel i offerrollen. Det vanligste utsagn er: «Gjengjeldelse», som alltid fremføres i en meget aggressiv og forurettet tone.
Den eneste løsningen for varig fred, mener
jeg, er å opprette EN stat for Palestina,
med like rettigheter for alle innbyggerne,
og en løsning som flyktningene kan akseptere. Men hvordan få til dette? En forhandlingsløsning er urealistisk og Israel
respekterer bare en makt som er sterkere
enn seg selv. Finns en stat eller en sammenslutning som er villig til å øve nødvendig press på Israel (og USA)? President
Obama er vingeklippet av Det Republikanske Parti (for tiden flertall i de lovgivende forsamlinger) som styres av en
fanatisk kristen-religiøs bølge og korrupte
senatorer vs. den sionistiske lobbyorganisasjonen AIPAC.

Kart som viser sionistenes suksess i
erobringen av Palestina

Og fortsettelsen har vi sett, den etniske
rensingen foregår med forskjellige virkemidler den dag i dag. Annektering av palestinernes jord. Bosettingene som gjennomhuller Vestbanken og Øst-Jerusalem,
fengselet Gaza, okkupasjonen med trakas37

Etter mitt syn er det bare EU, Russland,
Kina, India og kanskje Tyrkia som i et
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samarbeid kan øve et troverdig press på
både Israel og USA, og som kan gjennomføre en slik EN-statsløsning. Selv om også
FN er vingeklippet i denne saken (USA
sitter med sin vetorett) kommer man ikke
utenom at FN må godkjenne og sette igang
prosessen. USA må vi nok dessverre se
bort fra som en positiv bidragsyter til en
løsning. De arabiske statene likeså.
Hvem skal ta initiativet til å starte prosessen? Som en sped begynnelse kunne vel
saken tas opp av Palestinakomiteen i Norge med tilsvarende komiteer i alle stater
som har slike: Et av pressmidlene må være
boikott på mange områder, andre bør være
å fryse israelske økonomiske midler, stoppe all handel, m.m. I alle land må det drives lobbyvirksomhet med press på politikerne for å kunne få til en verdensomspennende prosess. Fint hvis vi kan få til en
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internasjonal strategi. Målet må være at
mange stater går inn for en EN-statsløsning.
Prosessen kan jo begynne med krav om at
israelske nålevende ledere skal stilles for
Den internasjonale Domstolen i Haag. Den
israelske krigsmakt må reduseres. Den
etniske rensingen må stanses så fort som
mulig og ende med en overgang til en ENstatsordning.
Det er imidlertid viktig i tiden fremover
både å fokusere på den bestialske brutaliteten hvorpå Israel trakasserer sine naboer,
og samtidig holde et svært fokus på den
etniske rensingen, som jo er kjernen til
hele elendigheten.
Det haster!!! 
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Oversikt over lokallag
Gruppe

Kontaktperson

E-post

Telefon

Oslo/Akershus

Gada Azam

oslo@palestinakomiteen.no

97790124

Østfold

Gruppa midlertidig

nedlagt

Nesodden

Thomas Kvilhaug

thombajam9@yahoo.no

94354404

Buskerud/Telemark

Sverre Johnsrud

sjohnsru@online.no

90601189

Hedmark

Georg Morland

hedmark@palestinakomiteen.no

41576790

Oppland

Øyvind Sagedal

oyvind.sagedal@kirkekontoret.no

95023848

Drammen

Øyvind Martinsen

oeyvmart@online.no

97791261

Vestfold

Nicolay Nerland

niemgnu@riseup.net

46770685

Aust-Agder

Amina Bitar

palestinaaustagder@gmail.com

41146706

Vest-Agder

Rasha Abdallah

rasha-84@hotmail.com

90116046

Rogaland

Ingebreth Forus

Ingebreth.forus@lyse.net

98296728

Sunnhordland

Kommer seinere

Hordaland/Sogn& Fj.

Magne Hagesæter

bergen@palestinakomiteen.no

95968760

Trøndelag

Eli Wæhre

trondheim@palestinakomiteen.no

91158467

Rana og omegn

Wenche Flakstad

wenche.flakstad@gmail.com

41516677

Ytre Helgeland

Bjørg Langholm

bjlangho@online.no

90720553

Narvik

Jan Åge Riseth

narvikriseth@gmail.com

99298203

Bodø

Jorunn Anda Aronsen

jorunn.anda@hotmail.com

91525882

Tromsø

Torhild S Strømsnes

torhildstrom@hotmail.com

90583446

Finnsnes

Tove Lie

tovelie@bluezone.no

90732149

Harstad

Simon Skau

simonskau@gmail.com

41758189

Indre Sogn

Jan Børge Monsen

indresogn@palestinakomiteen.no

48249964

Kvinnherad
Ungdomslag
Tromsø
Romerike

Egil Vaage

egil.vaage@knett.no

93241857

Sunneva Elvarsdottir

sunneva.e@gmail.com

90146883

George Boucher

boucher.george@yahoo.no

40606824

Sunnmøre

Kjell Stephansen

kjell.stephansen@mimer.no

97741035

Romsdal

Lars Oltedal

loltedal@online.no

90865484

Voss

Marianne Skudal

marianne.70@hotmail.no

41763657

Vesterålsen

Ole Stokland

ole.stokland@gmail.com

90950830

Andre kontaktpersoner
Faglig Utvalg
Solidaritetsarbeid
Libanon
Palestinabutikken

Stein Olav Ringen

stein-olav.ringen@getmail.no

91889503

Elisabeth Sausjord

esausjord@gmail.com

90667062

Eldbjørg Holte

post@alquds.no

22110026

Organisasjonssekr.
Medlemsarkiv/
innbetalinger
Boikottuvalget
Fadderprosjekt
Beit Atfal

Berit Aaker

berit.aaker@palestinakomiteen.no

95969874

Rolv Rynning Hanssen

medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

99376726

Harald Selvær

boikottisrael@palestinakomiteen.no

97424177

Kristin Ingebrigtsen

kingebrigtsen@hotmail.com

92440297
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Et folk trenger en stat
Mye kan sies om hvordan historien
skal tolkes og det vil ofte bli uenigheter, men en del fakta kan ikke bestrides.
Av Sverre Johnsrud,
leder Palestinakomiteen Ringerike

Den 29. november 1947 vedtok det nylig
etablerte FN en delningsplan for det britiske mandatområde Palestina, jmf FNs resolusjon 181. Vedtaket ble fattet over hodet
på det palestinske folket og etter flere
avstemninger som til slutt skulle gi det
ønskede resultat. Ikke lite press ble utøvet
i denne sammenhengen.
Palestina ble delt i det som skulle være
Israel og en palestinsk stat.
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I den påfølgende krigen flyktet 711.000
palestinere fra Israel etter at befolkningen
ble utsatt for omfattende terror og varsler
om represalier hvis de ytet motstand.
Flyktningspørsmålet har siden den gang
vært en av kjernene i konflikten. I dag bor
det ca 1,5 millioner palestinere i Israel, 4,0
millioner bor i de okkuperte områdene og
4,6 millioner som flyktninger i andre land.
Palestinakomiteen støtter alle palestinske
flyktninger sin rett til å vende hjem i tråd
med FN-resolusjon 194. Staten Israel nekter dem denne retten. De ønsker en ren
jødisk stat.
Etter krigen i 1967 vedtok FN resolusjon
242 som inneholder følgende tekst med
krav til Israel; ”Withdrawal from territories occupied in the recent conflict ”. Her
står det ikke eksplisitt alle okkupert områder. Det blir fra enkelte hold utlagt som at
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resolusjonen ikke krever tilbaketrekking
fra all områdene som ble okkupert i 1967.
Hvilke område resolusjonsteksten viser til
blir det derimot ikke sagt noe om.
Israel fortsetter sin okkupasjonspolitikk og
hver dag bygges det i israelske bosettinger
i strid med Den fjerde Genevkonvensjonen
av 1949, artikkel 49, hvor det står at okkupasjonsmakten ikke kan deportere eller
flytte en del av sin egen sivilbefolkning til
det området den okkuperer.
Palestinerne har siden forslaget om delingsvedtak kom på agendaen ment at det
burde være kun en stat for alle nasjonaliteter med Jerusalem som senter for de tre
verdensreligionene islam, kristendom og
jødedom.
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Endringen kom i 1988 da det palestinske
nasjonalrådet formelt aksepterte at det kan
eksistere to stater side om side. Osloavtalen i 1993 gjorde tostatsløsningen til
den allment aksepterte løsningen og en
regnet med at det kun var spørsmål om
kort tid før en palestinsk stat ble etablert.
Når PLO nå har gått til FN og bedt om
anerkjennelse av en palestinsk stat fortjener dette initiativet støtte fra det norske
folket og den norske regjeringen. Palestinakomiteen i Ringerike vil fortsette å være
en pådriver for at det opprettes en demokratisk sekulær stat i Palestina med like
rettigheter for alle. 
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ARBEIDSUTVALGET PALESTINAKOMITEEN 2012-2014
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Organisasjonssek.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara
2.vara

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

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

48277842
90510670
45424357
95969874
22375975
48212214
90647021
90601189
90743720
93219186
91339292
90512105
99579818

heper@online.no
tavridis@gmail.com

90063116
97159363

berit.aaker@palestinakomiteen.no

LANDSSTYRET I PALESTINAKOMITEEN 2012-2014
Buskerud
Vara
Akershus
Vara
Nordland
Vara 1
Vara 2
Trøndelag
Vara 1
Vara 2
Oppland
Vara
Hedmark
Vara
Hordaland
Vara
Oslo
Vara 1
Vara 2
Troms
Vara
Møre og Romsdal
Vara
Rogaland
Vara
Vestfold
Vara
Vest-Agder

Øyvind Martinsen
Einar Zwaig
Åse Berge
Suppleres seinere
Jorunn Anda Aronsen
Jan Åge Riseth
Hossein Ali Eskandari
Svein Olsen
Anna Mørseth
Tom Dahle
Vilde Aarethun
Øyvind Sagedal
Ingrid Blekastad
Georg Morland
Hanne Øverås
Lisa Engervik
Magne Hagesæter
Audun Elias Os
Eskeland
Line Snekvik
Geir Gustad
Kirsti Henriksen
Randi Sørensen
Kjell Stephansen
Guttorm Eldøen
Ingebreth Forus
Marianne Trå
Ole Marcus Mærøe
Asbjørn Ormbostad
Rasha Abdallah
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oeyvmart@online.no
zwaig@online.no
aa-b@online.no

97791261
93027589
46932360

jorunn.anda@hotmail.com
narvikriseth@gmail.com
hoss-al@online.no
ma_olsen@c2i.net
anna-mo@online.no
nuffen@nuffen.com
vilde.aarethun@gmail.com

91525882
99298203
99870720

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

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

95023848
61260992
41576790
91702411
41500772
95968760
41409568

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

94243720
99086060
99565899
93495798
97741035
92630106
98296728
97069507
90990932
98661142
90116046

41559288
97503748
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 Medlemskontingent

Medlemskontingent gir ikke rett til skattefradrag.
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i Norge i Norge
Palestinakomiteen
Palestinakomiteen
Grønland
9023 Grønland
Postboks 9023
Postboks
N-0133 OsloNO-0133 Oslo
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