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Norske selskaper var inne i israelsk gasseventyr alt i 2014

INNHOLD

Palestinsk krav om økonomisk sone i Middelhavet

Kampanje mot forskningssamarbeid om petroleumsteknologi

Palestinerne forhandler med Egypt om rettigheter i Middelhavet.
De krever en undersjøisk eksklusiv økonomisk sone, med støtte i
Havrettskonvensjonen av 1982. Palestinske myndigheter har undertegnet konvensjonen, som gjelder som internasjonal rett selv om verken
USA eller Israel har signert den. Israels FN-ambassadør er sterkt kritisk
til palestinernes framstøt, siden Israel vil utvinne gass i de omstridte områdene. New York Times 17.6.15

Oslo Urban Arena: Eiendomsbransjen vil lære av Tel Aviv
Akademisk boikott
Kulturboikott
BDS-bevegelsen

Dagen 20.11.14

Nytt fra AKULBI

Oslos eiendomsbransje vil lære av Tel Aviv

SISTE Israelske fotballag i de ulovlige koloniene på Vestbredden

Oslo Urban Arena (OUA) er et årlig arrangement som samler eiendomsbransjen, planleggere og andre aktører. I september i år kommer Hila
Oren, leder av Tel Aviv Foundation, for å reklamere for Tel Aviv. Men Oslos OUA har neppe invitert Oren for å fortelle historien sett fra palestinernes side. Det er de interessante og innovative israelerne som får vise
seg fram. Vi forventer en fortelling om herlige Tel Aviv, tolerant, global,
skeiv og miljøvennlig.

- vil FIFA godta dem? Se side 3.

Støtt AKULBIs kampanje:
Nei til forskningssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi
Universitetet i Stavanger (UiS) inngikk november 2013 en samarbeidsavtale
med det israelske Technion-universitetet om forskningssamarbeid og utveksling av akademikere innen petroleumsteknologi. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) vurderer tilsvarende samarbeid med
israelske universiteter.
-Målet med vår kampanje er å få Universitetet i Stavanger til å avvikle sitt
samarbeid med israelske motparter. Vi ønsker også å forhindre at NTNU, på
sin planlagte tur til Israel i september med olje- og energiminister Tord Lien,
inngår avtaler om forskningssamarbeid, sier AKULBIs nye leder Øystein
Grønning.
- Ikke minst ønsker vi å vise at norske akademikere markerer en etisk basert
opposisjon mot UiS’ og NTNUs støtte til okkupasjonsmakten, understreker
han. -Vi oppfordrer alle som støtter oppropet til å signere. I tillegg oppfordrer
vi akademikere og fagfolk til å bruke
sine titler og gjerne tilknyttinger til institusjoner og organisasjoner.
Les mer og signér oppropet
Bakgrunnsartikkel (pdf, 25 sider):
Det israelske “gasseventyret” og Norge
som den gode fé: Hvorfor Norge bør
si nei til å støtte Israels gassutvinning.
Av Peder Martin Lysestøl, som er sosialøkonom og har skrevet flere bøker
om Palestina-spørsmålet. Artikkelen
kommer som hefte i august.

Om saken i media og på nett:
Vasser inn i ureint farvann Israel utvinner olje og gass i okkuperte og omstridte områder. Norge vil øke fagsamarbeid. Klassekampen 11.7.16

UiS i Vest-Sahara
Kritikken som rettes mot UiS i forbindelse med avtalen de har inngått med
det israelske universitetet Technion om petroleumsteknologi, kan ses i
sammenheng med kritikken UiS får for sitt samarbeid med oljeselskapet
Total E&P, som driver oljeleting i okkuperte Vest-Sahara. SAIH Stavanger
13.4.2016
Oljefondet har kastet ut aksjer verdt en halv milliard kroner fra selskaper
som leter etter olje utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. Støttekomiteen for Vest-Sahara 29.6.16

Oljeministeren på MIFF-konferanse: Mer norsk-israelsk samarbeid
Statsråd Tord Lien (Frp) ser muligheter for samarbeid mellom Norge og Israel innen olje og gass, karbonfangst, solkraft og datasikkerhet, på konferanse
arrangert av Med Israel for fred. Dagen 15.4.16

Tel Aviv er Israels hovedstad, en ny by som fortrenger den gamle palestinske byen Jaffa. Skjebnen til den opprinnelige palestinske befolkningen
av kristne og muslimer er ikke noen solskinnshistorie. AKULBIs kontakter
i PACBI og israelske Boycott from Within mener Orens organisasjon Tel
Aviv Foundation deltar i Israels internasjonale PR-kampanje. De samler
inn penger til «Tel Aviv Global» - et initiativ for å markedsføre byen internasjonalt. Å styrke Tel Avivs internasjonale status bidrar til å styrke
Israels økonomi og anseelse. Oslo Urban Arena ser ut til å bli talerstol for
en organisasjon som hjelper Israels regjering med å hvitvaske okkupasjon, fordriving og kolonisering.

Akademisk boikott
Respektert professor trekker seg fra Israels Dan David Prize
Historierofessor Catherine Hall ved
University College London sier til
BRICUP: -Jeg trekker meg fra prisen
– og dette var et uavhengig politisk
valg etter mange diskusjoner med de
som er dypt involvert i Israel-Palestina-politikk og hadde forskjellig syn på
hva som er best å gjøre.
BRICUP skriver at dette er en avgjørende styrking av kampanjen for å støtte palestinernes rettigheter og
palestinske akademikere. Hall setter prinsipper over penger og gir avkall
på 1 mill. dollar. Les mer på BRICUP Kommentar i Haaretz 22.5.16

Sørafrikanere trekker seg fra INoGS’ konferanse i Israel
International Network of Genocide Scholars (INoGS), et nettverk som
forsker på folkemord, holdt konferanse i juni på Hebrew University. Professor Adhikari, som er visepresident i INoGS, trekker seg etter oppfordring fra BDS South-Africa. BDS SA 24.6.16
Samme uke trakk også Det sørafrikanske menneskerettighetssenteret
(CSVE) seg fra konferansen. De ønsker ikke å bryte med den internasjonale boikotten av Israel. BDS SA 22.6.16

“Nature” protesterer: Israel må løslate palestinsk fysiker
Det anerkjente tidsskriftet Nature skriver: Den 22 april ble den fremragende palestinske astrofysikeren Imad Ahmad Barthouti arrestert og
fengslet uten tiltale - for andre gang på mindre enn 18 måneder. ( se
Nature 21.1.15). Vi protesterer på fengslingen og fornyer vår oppfordring til å løslate ham. Nature 535, 231 (14 July 2016)

Kulturboikott
Italia: Boikottkampanje mot dansekompaniet Batsheva
– Ravenna-festivalen gjør skam på Mandela
Batsheva opptrådte på Ravenna-festivalen 6. juli. BDS Italia, PACBI, BDS
South Africa og israelske Boycott from Within skrev alle til festivalledelsen
og ba om at forestillinga ble kansellert. Deres begrunnelse var at Batsheva
er finansiert av Israels regjering og fungerer som kulturambassadør for
okkupasjon og apartheid: Å invitere Batsheva står også i kontrast til at
festivalen er dedisert til Nelson Mandela, som forsvarte palestinernes rettigheter, mente organisasjonene.
Les mer om begrunnelsen fra BDS Italia – som også er en god forklaring på
kulturboikott generelt.

• Deler den norske regjeringen Israels syn på BDS-bevegelsen som en antisemittisk bevegelse som ikke bør ha ytringsfrihet, eller deler de Sveriges
syn?
I tillegg til AKULBI hadde Palestinakomiteen, Fellesutvalget for Palestina og
BDS Norge undertegnet brevet. Så langt (juli 2016) har vi ikke fått svar. Les
hele brevet

Ben Gurion universitetet:
Presidenten nekter ansatte å gi pris til anti-okkupasjonsorganisasjon
Avdeling for Midt-Østen-studier ved Ben Gurion universitetet ønsket at
«Breaking the Silence» - en organisasjon av israelske soldater som forteller
om overgrep de har vært vitne til - skulle få Berelson-prisen for fremme av
jødisk-arabisk forståelse.. Men presidenten for Ben-Gurion universitetet
sa nei. AURDIP 26.6.16 http://www.aurdip.fr/israeli-university-nixes-decision.html.

Det førte til at Sayed Kashua avslo æresdoktorat
fra samme universitet

Den 6. juli protesterte et førtitalls aktivister foran festivalstedet, med
plakater og løpesedler. Flere publikummere, som ikke kjente til Batshevas
rolle i Israels PR-kampanje fra før, lot være å se forestillinga. Les mer og se
bilder

Merkevaren Israel på Cannes-festivalen
På Cannes filmfestival i mai 2016 presenterte Israel seg med en video
som viser hvordan de vil vi skal se dem: Kulturfestivaler, vakre dansende
soldater. Våpen og vin for eksport. «Israel - spirit of creativity». Et godt
eksempel på «hasbara» (propaganda) i kulturell innpakning. YouTube, flere
filmsnutter

Sarah Gampel trekker seg fra Tel Aviv Student Film Festival
I et åpent brev trekker svenske Sarah Gampel sin film fra festivalen fordi
hun støtter kampanjen for akademisk og kulturell boikott av Israel (PACBI).
Hun skriver atsiden festivalen er organisert av Tel Aviv universitet følger de
israelsk lov og gir spesialtilbud til studenter som er reservister i militæret –
i form av økonomisk assistanse, studentboliger etc. Hundrevis av studenter
som deltok i Israels «Operation Protective Edge» i Gaza 2014 fikk stipend
fra universitetet. Samtidig diskriminerer universitetet de få, men viktige
jødiske israelerne som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.
Gampel ønsker dialog med både palestinske og israelske filmskapere,
kunstnere og aktivister som tar et aktivt standpunkt mot okkupasjonen av
Palestina og for like menneskerettigheter både for palestinere og israelere.
Les brevet på Psabi.nu 31.5.16

BDS-bevegelsen
Internasjonal fordømmelse av reiseforbud for palestinsk
BDS-leder
Israelske myndigheter har ilagt lederen for AKULBIs palestinske søsterorganisasjon, Omar Barghouti, reiseforbud. Mange internasjonale organisasjoner fordømmer dette og har sendt et felles brev til sine utenriksministre,
der de ber dem protestere på reiseforbudet.
Professor Jonathan Rosenhead, leder for BRICUP og talsperson for underskriverne av brevet sier:
“Israel’s increasingly desperate attempts to counter the academic and cultural boycott, and the whole BDS movement, indicate just how serious a
challenge it now presents to Israel’s sense of impunity. For too long it has
continued to violate Palestinian rights with the shameful support of our
governments. But civil society is saying to Israel that its actions have consequences.”
Les mer på BRICUPs nettside under What’s New
Les brevet på AURDIP 28.5.16

Åpent brev til UD:
Israels regjering angriper menneskerettsaktivister
Den 3. mai sendte vi et brev til utenriksminister Børge Brende med følgende spørsmål:
• Hvordan vil den norske regjeringen reagere på forslagene om «sivil eliminering» av BDS-aktivister fra Israels etterretningsminister?

Sayed Kashua er en anerkjent palestinsk forfatter, humorist og spaltist i
Haaret - og israelsk statsborger. Han forklarte seg slik: – På grunn av mine
gode venner og mine lærere støtter jeg for øyeblikket ikke en full akademisk boikott av Israel, Men måten Israels akademia tilpasser seg om den
nasjonalistiske dialogen, gir meg få argumenter igjen mot en slik boikott. I
sin spalte sier han også at han gjør dette for å forsvare akademisk frihet i
Israel. Les kommentaren hans i Haaretz 9.7.16

USA: BDS-kampen sprer seg fra universitet til delstatsnivå
Et økende antall lovgivende delstatsforsamlinger vurderer å nekte selskaper som boikotter Israel å få kontrakter eller investeringer. Lovforslagene har forskjellige former. Noen nevner Israel direkte, mens andre
refererer mer generelt til boikott av «amerikanske allierte». Noen retter
seg mot pensjonsfond og andre mot ethvert selskap delstaten gjør forretninger med. Tilhengerne kaller dette tiltak mot diskriminering, mens organisasjoner som Jewish Voice for Peace og American Civil Liberties Union
kaller det angrep på ytringsfriheten. Forward 6.6.16

BDS-kamp på en ny front: Bedriftenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)
Mens «Israel apartheid week» og boikott-resolusjoner i studentparlamenter har vakt oppmerksomhet hos Israels støttespillere, raser en kamp
med større konsekvenser for Israel i styrerom og generalforsamlinger for
aksjeeiere. Initiativet kommer fra investorer som vil være sosialt ansvarlige
og er opptatt av sosiale og moralske aspekter ved aksjebeholdninger, selskaper og investeringer. Forward 3.5.16

Saker fra PSABIs siste nyhetsbrev - psabi.nu
BDS har de siste årene blitt politisk “mainstream”
BDS-bevegelsens anstrengelser for å gjøre Israel ansvarlig for alvorlige
brudd på internasjonal rett og for å gjøre slutt på det internasjonale samfunnets medskyldighet, har nå bredere støtte og større virkning enn noensinne, mener spaltisten Donia Al-Watan. Artikkelen gir god oversikt over
angrepene på BDS-bevegelsen internasjonalt. Global Research 20.3.16

Mer enn 300 europeiske NGO’er ber EU om å støtte retten til å boikotte Israel
Mer enn 300 menneskerettighets- og hjelpeorganisasjoner, kirkegrupper,
fagforeninger og politiske partier har oppfordret EU til å forsvare retten for
individer og institusjoner til å delta i BDS-bevegelsen, som er ledet av palestinerne. Middle East Monitor 18.5.16

Israel-lobbyen i Canada fikk ikke vedtatt anti-BDS-lov
I Ontario, Canadas mest folkerike provins, ble et forsøk på å hindre provinsregjeringa å gjøre forretninger med selskaper som støtter BDS-bevegelsen, nedstemt. The Globe and Mail 19.5.16

BDS i Latin-Amerika
Studenter ved Juridisk fakultet, Universitetet i Chile, stemte med overveldende flertall for BDS mot Israel. BDS Movement 27.4.16
Den 20. april vedtok FUECI - Uruguayan Federation of Workers of Services
and Commerce – å oppfordre selskaper i Uruguay til å boikotte Israel. FUECI 20.4.16
Brasils delstat Bahia kansellerte den 2. april samarbeidsavtalen med det
israelske vannselskapet Mekorot, etter en kampanje fra BDS-bevegelsen i
Brasil. MAB 12.4.16

Paris: Alle for Hasna!
Den franske solidaritetsorganisasjonen CAPJPO-EuroPalestine arrangerte
16. april en protestmarsj i Paris til forsvar for Hasna, som ble arrestert for
å bære ei BDS-T-skjorte. Alle bar BDS-T-skjorter uten at politiet grep inn.
Marsjen endte i et folkemøte. Selv sier de: Vårt forsvar for retten til å boikotte Israel har vunnet fram. De har sluttet å forby våre offentlige møter.
YouTube (4,48 min, engelske undertitler)

Nytt fra AKULBI
Styrevalg på årsmøtet 22.juni
Ny leder: Øystein Grønning, landskapsplanlegger og sekretær i ARC-Peace,
International Architects Designers Planners for Social Responsibility. Kontaktes på leder@akulbi.net
Jonas Iversen og Kirsti Aarseth fortsetter som nestledere og Tore Sivertsen
som sekretær.

Støtte til AKULBI
BDS-bevegelsen vokser, men er også under angrep. Vi har et godt samarbeid med mange organisasjoner som støtter palestinernes sak, både her til
lands og internasjonalt. Men det er nok av saker å ta tak i og vi tar gjerne
imot flere aktivister. Vi trenger også ny nettredaktør.
Takk til alle som har sendt oss økonomisk bidrag! Vi er helt avhengige av
dere og ønsker flere bidragsytere velkommen. Sett gjerne inn en sommergave på konto 1503 23 51759.
Kontakt oss! leder@akulbi.net

Sommerhilsen fra
Øystein, Ebba og Kirsti

SISTE
Israelske fotballag i de ulovlige koloniene på Vestbredden - vil FIFA godta dem?
Israel oppretter seks fotball-lag i ulovlige kolonier på okkupert palestinsk
land. Palestinerne har ikke engang adgang til fotballbanene. FIFA undersøker om lagene skal tillates å delta i internasjonal fotball! FIFAs regler
forbyr å bruke et annet lands område uten tillatelse, og Sør Afrikas FIFA-representant, Tokyo Sexwale, har besøkt området for å undersøke.
Israels fotballforbund forsøker å overtale ham til å la det skure.
Les mer og støtt kampanjen på aavaz.org

