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FOTBALL
Norge sender fotballjenter til Israel i juli
Det norske fotball-laget for jenter under 19 år -J19- har kvalifisert seg
til sluttspill i Israel mellom 15.-27. juli i år. Idrettsprofessor Gerd von
der Lippe har skrevet et åpent brev til Yngve Hallén i Det norske fotballforbundet (NFF). Hun spør blant annet: - Ordner du med et møte
med landslaget i J19 før de reiser, slik at vi kan informere dem om
palestinsk fotball? Dagbladet 21.5.15, les mer her >>
Det ser ikke ut til at Fotballforbundet har svart på henvendelsen.
Palestinakomiteen har også skrevet til Den norske ambassaden i Israel
og bedt dem skrive et informasjonsbrev til NFF om brudd på
menneskerettigheter overfor palestinerne i Israel, på Vestbredden og i
Gaza. Bakgrunnen er at ledelsen i Norges Idrettsforbund har bedt
ambassaden i Aserbajdsjan om å skrive et informasjonsbrev til
OL-troppen som skal konkurrere i Baku 12.-28. juni i sommer, fordi
landet fengsler opposisjonelle og bryter menneskerettighetene.
Ambassaden har svart at de etter henvendelse fra NFF vil møte de
norske fotballjentene når de kommer til Israel og gi dem en orientering
om menneskerettighetssituasjonen.
Les brevet til ambassaden her >>
Les også “Fotball som motstand I Gaza” av Gerd von der Lippe
fra AKULBI 27.5.15 på Palestinakomiteen.no >>

FIFAs kongress 2015: Palestinerne trakk forslaget om
å suspendere Israel
Jibril Rajoub, president for det palestinske fotballforbundet (PFA),
trakk forslaget til fordel for et forslag om at FIFA skal ta opp tre
presserende saker: restriksjoner på bevegelsesfriheten til palestinske
fotballspillere, at fem israelske lag fra ulovlige bosettinger på den okkuperte Vestbredden får delta i turneringer og rasismen blant israelske
fotballfans. Isteden fikk en forslag fra Sepp Blatter om å nedsette en
komite for å megle 90 % av stemmene.
Les mer i International Business Times 21.6.15 >>
Kampanjen fortsetter for å få Israel ekskludert fra FIFA og EFA, Det
europeiske fotballforbundet. Les mer om bakgrunnen, Fellesutvalget
for Palestina 8.5.15, her >>
Du finner mer på nettsida til Red Card Israeli Racism >>

Israels kulturminister truer fotball-lag fordi fansen
hadde palestinske flagg
Kulturminister Miri Regev skrev på Facebook at hun skal sørge for
at laget fra Sakhnin, Bnei Sakhnin, ikke får hjelp fra staten og blir
utestengt fra ligaen, og at hun skal arbeide for en slik lovendring. Hun
skrev ingenting om motstanderen, Beitar Jerusalem, som aldri har hatt
en arabisk spiller og har fans som pleier å rope «død over araberne»
fra tribunen. Les mer i Haaretz >>

Motstand mot samarbeidsavtalen Stavanger Universitet
og Israels Technion
Ingrid Baltzersen, AKULBI-kontakt I Stavanger, skriver:
Det startet med at Jonas Iversen fra AKULBI i november i fjor hadde
eit lesarbrev i Stavanger Aftenblad, les brevet her >>, noko Palestinakomiteen i Stavanger fulgte opp med nytt lesarbrev signert av fleire
andre organisasjonar ogsa. I tillegg har sosialdemokratisk studentforening hatt eit lesarbrev i RA .
Palkom Stavanger arrangerte opent møte på universitetet med Øystein
Grønnning i mars, det var godt besøkt (25-30 folk). Pressa har vore
generelt lite interessert, men me blei intervjua av studentmedia i samband med møtet med Øystein Grønning. Eirik Sakariassen, studentrepresentant i universitetsstyret, foreslo i april at styret skulle avslutta
denne avtalen, men forslaget fekk berre hans stemme.
Les avtalen her >>.
Me må følgja opp dette med å få med oss studentane og dei tilsette
både som enkeltpersonar og gjennom organisasjonar og fagforeiningar
på universitetet. Vi tenkjer også på om det er mogleg å få til ei underskriftskampanje på nett.

Teppefall for samarbeidet
Habima-Nationaltheatret
Helga 12.-14. juni var det avslutning på Terrorisms-samarbeidet, der
Israels nasjonale scene Habima har vært en aktiv pr-deltaker og
Nationaltheatret har deltatt, med en festival i Stuttgart. Helga før, den
6. juni, viste Nationaltheatret (NT) Michael Ronens teaterstykke
«Soldater». Les om teaterstykket her >>
Ronen er med med i den israelske organisasjonen «Breaking the
silence», som formidler soldaters fortellinger om hva de har vært med
på. (Les mer om organisasjonen under I media.) Stykket beskrev hans
egne og tidligere generasjoners erfaringer som okkupantsoldater. I
etterkant arrangerte NT debatt om kulturboikott med Michael Ronen,
Kim Haugen (NT), og Marius Kolbeinstvedt (Teatertanken) i panelet.
Ronen støttet BDS, men hadde problemer med kulturboikott. Han

mente at noe kultur godt kunne omfattes av boikotten, men at Habima
er et regimekritisk teater og kulturfeltet er kritisk til Israels politikk.
Han mente at vi ikke skulle boikotte «bra» israelske kunstnere, men ta
hensyn til jødenes historie og mentalitet. Kim Haugen, som representerte NT, var enig angående boikott og mente dessuten at mange andre
regimer er verre. Marius Kolbeinstvedt vil ha kulturboikott og nevnte
Habimas jevnlige forestillinger i den ulovlige kolonien Ariel som en
ekstra grunn til å
boikotte dem.
Andre argumenter til støtte for boikott
var at Israel er spesiell, fordi
de fortrenger landets opprinnelige
befolkning og er en
apartheidstat. Israel
og Palestina er ikke
likeverdige parter,
men okkupant og
okkupert.
Palestinerne ber om
boikott for å presse
okkupanten.
-AKULBI takker alle som sluttet opp om kampanjen mot NTs samarbeid med Habima. Den har økt forståelsen for at kultursamarbeid med
Israel er støtte til okkupasjon og apartheid. Apartheid knuses ikke på
en dag – men i år har vi kommet langt med den norske opinionen og
bevisstheten, sier AKULBIs leder, Vanja Alling.

sier det er positivt at de bidrar til å gjøre verden oppmerksom på Israels overgrep. Men vitnesbyrdene fokuserer i stor grad på hvordan soldatene opplever å være okkupanter, samtidig som de ikke oppgir fakta
som tid, sted, ofre og ansvarlige slik at krigsforbrytere kan rettsforfølges. Flere er kritiske til organisasjonen, se opptak med kommentarer:
• Den den israelske historikeren Ilan Pappé >>
• Eran Efrati, Boycott from Within (BtW) and Anarchists Against the
Wall (AAtW) >>
• Barkan, Boycott from Within (Facebook 20.7.14 – flere lenker) >>
Israelske veteraner sier fleksible retningslinjer økte

blodbadet i Gaza

Organisasjonen kalt Breaking the Silence samlet vitnesbyrd fra mer
enn 60 soldater og offiserer som tjenestegjorde i Gaza under Operation Protective Edge. Soldatene beskrev hvordan de reduserte nabolag
i Gaza til sandhauger, fyrte av artilleri mot tilfeldige hus for å hevne
falne kamerater, skjøt på uskyldige sivile fordi de kjedet seg og så
hvordan droner angrep et par kvinner som snakket i mobilen fordi de
regnet med at de var speidere for
Hamas. Les Washington Post 4.5.15 her >>

Israel mislykkes med å bekjempe BDS-kampanjen

Spennede møte på One-State
Act Café i Oslo

Shir Hever fra Alternative Information Centre i Jerusalem mener den
israelske regjeringas anstrengelser for å bekjempe BDS-kampanjen
styrker denne kampanjen og skaper politisk debatt, noe kampanjen
nettopp ønsker å oppnå. Israels regjering har utpekt en minister til å
bekjempe BDS og en spesiell arbeidsgruppe i Kulturdepartementet.
Et krise-toppmøte ble nylig organisert av den amerikanske millionæren Sheldon Adelson for å diskutere BDS. Les mer om BDS-kampanjens virkninger i Israel.
Les Middle East Eye 9.6.15 her >>

One-State Act Cafe arrangerte et omfattende kulturprogram i Oslo 14. mai.

Israel fengsler soldat for å ha kritisert okkupasjonen
offentlig

Ronnie Barkan fra Boycott from within, Mohammed Matter fra Gaza
Youth Breaks Out og Lia Tarachansky, filmskaper og journalist, deltok
i paneldiskusjon med tittelen Normalization & Identity in the Struggle
for Palestinian Rights. Se video fra diskusjonen her >>

Les saken her >>

Les mer om Gaza Youths breaks out, som deltok på arrangementet,
her >> og om Lia Tarachansky her >> Filmen On the side of the road,
som ble vist på arrangementet, er omtalt på hennes nettside og kan
bestilles. Den tematiserer israelernes fornektelse; hva israelerne lærer,
vet og ofte velger å ikke vite om krigen I 1948.
Les mer om Boycott from Within her >>

Studieturer til Palestina
Palestinakomiteen:
• 1. –12.8: Ungdomstur med fokus på palestinske ungdom på Vestbredden
• 10.–21.10: Tur til Palestina med mulighet for å
forlenge med Jordan. - Det er da hjemreise fra
Amman 26.10.
• 7.–18.11: Palestina med journalist Peter M. Johansen.

Fellesutvalget for Palestina:
25.9-4.10: Møte ulike mennesker og organisasjoner samt besøke forskjellige steder i Palestina (Vestbredden og Øst-Jerusalem) og Israel.
Les mer om studieturene her >>

I media
«Breaking the silence»

Organisasjonen Breaking the Silence, som består av aktive israelske
soldater og reservister, samler vitnesbyrd fra soldater i tjeneste. Visstnok er organisasjonen ikke for militærnekting og støtter ikke BDS.
Aktivister fra organisasjonen Boycott from within (se under Act Café)

Hvor går du, Israel?
Det er lite håp for befolkningen på Gaza
så lenge folk i Israel ser en annen vei.
Publisert den 23. apr 2015 av Gerd von
der Lippe, professor i idrettssosiologi
ved Høyskolen i Telemark og med i
AKULBI. Les mer her >>
I regi av Ship to Gaza reiste Gerd von der Lippe med «Marianne» av
Göteborg mot Gaza med solcellepaneler og medisiner.
Følg saken her >>

Israels nye ministre vil utrydde palestinerne og lage
Hiroshima i Iran
Benjamin Netanyahu har utnevnt Ayelet Shaked som justisminister.
Shaked representerer HaBayit HaYehudi (“Jødisk Hjem») og har
sterke meninger. Under siste Gaza-krig oppfordre hun til å ødelegge fienden, det palestinske folket, «inkludert de gamle og kvinnene, byene og landsbyene, eiendom og infrastruktur». Les mer her >>
Forsvarsminister Moshe Yaalon viser til Hiroshima og Nagasaki når
han skal forklare hva som må gjøres med Iran. Israel kan måtte bruke
atombomber for å unngå en langvarig krig, mener forsvarsministeren.
Les mer her >>

Israelsk UD latterliggjør vestlige reportere
«Her bygges Gazas første T-banesystem» sier en pent kledd og grenseløst naiv vestlig reporter i en video publisert av det israelske utenriksdepartementet. - Jeg har aldri sett maken, sier norsk medieekspert.
–Avslørende for Israels holdninger, mener AKULBI.
Les Aftenposten 16.6.15 her >>

KULTUR

Britiske kunstnere og akademikere krever umiddelbare
sanksjoner mot Israel

Stans i støtten til to teatre Israels regjering misliker
El Mina-teateret i Jaffa kan miste statsstøtten etter at lederen, Norman Issa, nektet å opptre med Haifa teaters stykke «Boomerang» i en
ulovlig koloni på Vestbredden. Den nye kulturministeren, Miri Regev,
sier at hun vil revurdere støtten til teateret hvis ikke Norman Issa ombestemmer seg. Issa viser på sin side til en flere år gammel avtale som
gjelder alle teater i Israel. Den sier at de skal spille «overalt» og at
skuespillere som ikke ønsker å spille på Vestbredden «av ideologiske
grunner» skal erstattes av andre.
Samtidig blir Al Midan teateret i Haifa truet på samme måte, fordi de
viser Bashar Murkus stykke “A parallel time”, om en palestinsk “terrorist”. Både kulturminister Miri Regev
og et flertall I Haifas bystyre misliker
stykket. Les mer her >>
Skuespiller og activist Hasan Masi
kommenterer dette 20.6.15 på bloggen
+972 >>
I en kommentar skriver Avahalom Halutzi at undertrykkelsen av kulturen i Israel starter med okkupasjonen. Kunstnere som ikke reagerer på
kontrasten mellom den kunstneriske friheten de selv nyter godt av, og
under- trykkingen av palestinerne, ikke må bli forbauset når den samme undertrykkingen banker på døra til deres auditorier og kinoer.
Les mer her >>
Og Haaretz skriver i en lederkommentar at dette viderefører politikken
fra den forrige regjeringa og kultur- og sportsminister Limor Livnat,
som gjorde statsstøtte avhengig av om kulturinstitusjonen rettet seg etter det politiske flertallets meninger. Avisa mener slike tendenser ellers
er typisk for fascistregimer. Les mer her >>

Filmskapere boikottet israelsk filmfestival i London
Filmskapere som Ken Loach og Mike Leigh oppfordret Curzon og
Odeon kinokjeder og Bafta - The British Academy of Film and Television Arts – til å la være og vise filmer for en israelsk filmfestival
11.-21.juni. I et brev til Guardian uttrykker mer enn 40 kunstnere og
filmskapere sorg og skuffelse over festivalen. I brevet står det at staten
Israel promoterer festivalen og støtter den økonomisk: Når de huser
denne festivalen ignorerer disse kinoene oppfordringen i 2004 fra det
palestinske sivilsamfunnet om sanksjoner mot Israel.
Les The Guardian 9.6.15 her >>

Gideon Levy roser Waters for å oppfordre til boikott
Den israelske journalisten Levy roser Roger Waters, frontfigur i Pink
Floyd, for hans innsats mot Israels okkupasjon. Nylig opptrådte den
engelske artisten Robbie Williams i Tel Aviv. Dette til tross for at
Waters argumenterte for at han som fotballentusiast og UNICEF-ambassadør burde avlyse en opptreden han kunne sammenlignet med å
opptre i Sør-Afrikas Sun City under apartheidregimet. Waters kaller
dette å godkjenne det israelske regimets dødelige og rasistiske politikk. Levys artikkel har lenker til Waters’ brev og UNICEF-rapporter.
Les Haaretz, 3.5.15. her >>

Flere artister avlyser arrangementer i Israel
Den amerikanske popstjernen Lauryn Hill avlyste en konsert i Tel
Aviv 7. mei etter oppfordring fra boikottaktivister. Hun prøvde å
organisere en opptreden på Vestbredden også, men «logistikken var en
utfordring». Les mer her >>
Den belgiske kunstneren Miet Warlop og CAMPO Arts Center avlyste
deltakelsen i Israel Festival for dans og teater 17. og 18. juni i Jerusalem, etter oppfordring fra den nystartede belgiske kampanjen for
akademisk og kulturell boikott av Israel. Les mer her >>

Skuespillere, forfattere, akademikere og arkitekter har bedt den britiske regjeringa om å presse på for sanksjoner umiddelbart mot Israel,
til landet følger internasjonal rett og avslutter okkupasjonen av palestinsk land. I tillegg har 20 000 mennesker signert petisjonen. Blant
andre har disse signert: Tariq Ali (writer, journalist, filmmaker), Will
Alsop (architect), Jonathan Chadwick (theatre director, writer), Selma
Dabbagh (writer),Brian Eno (musician),Peter Kosminsky (writer, director, producer), Paul Laverty (lawyer, scriptwriter),Ken Loach (director), Miriam Margolyes (actor), Karma Nabulsi (writer, academic),
Maxine Peake (actor), Alexei Sayle (comedian, writer, presenter),
Ahdaf Soueif (writer, commentator), Samuel West (actor), Benjamin
Zephaniah (poet, writer, musician).
Se Palestine News Network 23.6.15. her >>

AKADEMIA
Belgiske akademikere oppfordrer til boikott
BACBI – Belgian Campaign for an Academic and Cultural Boycott of
Israel, som har et nettsted på engelsk, fransk og nederlandsk, oppfordrer til akademisk boikott. Les mer her >>

Hundrevis av akademikere ber USA revidere sin
definisjon av antisemittisme og respektere kritikk av
Israel
I et brev til statssekretær John Kerry og flere tjenestemenn, protesterer de mot at legitim kritikk av staten Israel blir stoppet og inkludert
i definisjonen av antisemittisme. Ifølge Palestine Solidarity Legal
Support, som dokumenterer forsøk på å bringe aktivister for palestinernes rettigheter til taushet, fant 60 slike hendelser sted på amerikanske campuser de første fire månedene i 2015. Brevet støttes av 250
medlemmer av det akademiske rådet i Jewish Voice for Peace, som
også har sirkulert en petisjon der over 15 800 medlemmer har signert.
Les mer på Mondoweiss 19.5.15 >>

Ansatte ved Toronto universitetet støtter BDS
Fagforening for ansatte ved Toronto universitetet vedtok på årsmøtet
27 april å støtte BDS. De representerer over 7 000 ansatte ved Universitetet I Toronto. Les mer på PACBI.org >>

Tretti palestinske organisasjoner ber om at Israel
ekskluderes fra Horizon 2020
De ber i et brev EUs utenriksminister Federica Mogherini og president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker om å ekskludere
israelske militære selskap fra EUs nye forskningsprogram Horizon
2020. De ber spesielt om å stoppe alt samarbeid med Elbit Systems og
andre israelske militære- eller sikkerhetsselskaper, som et nødvendig
skritt for en EU-politikk som effektivt fremmer menneskerettigheter
og internasjonal rett I Palestina. Les mer her, blant annet opplisting av
organisasjonene.(8.5.15.) >>

Israels president: Akademisk boikott en strategisk
trussel
Avisa Haaretz skriver 29. mai: President Reuven Rivlin kaller akademisk boikott av Israel en strategisk trussel av første rang. Dette
skjedde i et møte med israelske universitetsledere for å vurdere virkningen av boikott og diskutere strategier for å bekjempe den. Lederen
for rådet for israelske universitetsledere og president for Technion,
professor Peretz Lavia, mente at det fortsatt var mulig å stoppe snøballeffekten av boikottbevegelsen, men advarte om at det var i siste
øyeblikk. Les mer her >>

«Stille boikott» bekymrer Israel

Israelske akademikere er bekymret over det de kaller en stille boikott
av høyere utdanning i Israel. Ledere for utdanningsinstitusjoner ber

Israelske universiteteter forsyner Shin Bet med data
om studenter
Haaretz skriver 11.6.15: Israelske universiteter gir Shin Bet (sikkerhetstjenesten) oversikt over uteksaminerte studenter med ID-nummer
og kontaktinformasjon, slik at etterretningen kan bruke dette til å
rekruttere personell. Både Shin Bet, Mossad, israelsk politi og militær
etterretning er unntatt fra reglene om at personlig informasjon er konfidensiell. Se full oversettelse for AURDIP her >>

Tel Aviv universitetet gjør ære på hæren og militærindustrien
Universitetet har gitt æresstipend til fire tjenestemenn i Israels hær
og direktører i militærindustri for deres bidrag til å utvikle Iron Dome-systemet (antiluftskyts). Ifølge universitetet får de denne utmerkelsen for sitt bidrag til å styrke og sikre Israel og landets innbyggere ….
og for å styrke Israels omdømme som teknologisk dyktig.
Les mer på AIC 12.5.15 her >>

Nytt fra AKULBI
AKULBI hadde årsmøte 25. juni. Styret stilte til gjenvalg og består av:
Vanja Alling – leder – epost: leder@akulbi.no, Jonas Iversen - nestleder akademia, Kirsti Aarseth - nestleder kultur, Tore Sivertsen – kasserer.
Aktivitet koster penger. Vil du støtte oss med et fast beløp? F. eks.
50 kr per måned eller 150 kr. per kvartal – mer eller mindre er også
veldig velkomment.

Planer for kommende år
På kulturområdet skal vi følge opp organisasjonene som vi har hatt
kontakt med i samband med Terrorisms-demonstrasjonen i januar. Ellers er prosjektet Habima - Nationaltheatret nå avsluttet. Vi skal prøve
igjen å øke interessen og forståelsen for BDS innom dansemiljøet ved
å følge opp muligheten for debatt-møte om boikott i Dansens hus:
Israel er i verdenseliten i moderne dans.
På det akademiske området skal vår hovedprioritering fortsatt være
samarbeidet på olje og gass mellom Stavanger universitet og Universitet i Agder med Technion og Haifa universitet. Palestinakomiteen
i Stavanger har ledelsen lokalt og vi støtter opp om dem. Vi skal
dessuten fortsette kartleggingsarbeidet av Israels deltakelse i EU-programmene i Horizon 2020. Vi har også flere planer om studiemøter på
Blindern, både i samarbeid med Palkom Blindern (akademisk frihet i
Palestina) og med NTL-UiO. I tillegg til dette vil vi prøve å arrangere
ett stort offentlig møte i Oslo før neste årsmøte, lignende det som vi

hadde med Ilan Pappe for tre år siden. Vi ønsker også å vokse som
organisasjon, spesielt i andre byer enn Oslo.

AKULBI besøker Vestbredden
I april besøkte AKULBI sammen med tre søsterorganisasjoner i England, Frankrike og Sverige seks universiteter og et kunstakademi på
Vestbredden. Hovedinntrykk:
• Forskning og undervisning under okkupasjon blir stadig vanskeligere. Kontakt internasjonalt møter, mellom institusjoner på VB og
mellom VB og Jerusalem møter store hindringer. Lærere og studenter kommer nå i stor grad fra nærområdet. Kontakten med Gaza har
opphørt.
• Fram til 2009 samarbeidet de med israelske institusjoner og trodde
de skulle få en egen stat. Men de opplever ikke at de får støtte fra
Israels akademia, ikke engang til et opprop om bevegelsesfrihet for
palestinske akademikere.
• Oppslutningen om boikott og oppfordringen til oss om å jobbe for
boikott var unison. Akademikere og kunstnere støtter opp om strategien til palestinske selvstyremyndigheter, selv om mange har mistet
troen på en to-statsløsning: Det viktigste er å få oppfylt kravene bak
boikotten; at okkupasjonen avsluttes, demokratiske rettigheter for alle
palestinere og at flyktningene får rett til å vende tilbake.
• Israel misbruker alt samarbeid i sin propaganda, så palestinske akademikere og kunstnere samarbeider i liten grad med israelske organisasjoner som de ikke trenger å boikotte.
• Israels høyesterett er et viktig redskap for angrep på palestinernes
rettigheter og det israelske samfunnet er blitt mer åpent rasistisk.
En rapport på engelsk basert på notatene fra alle deltakerne kommer.
Her kan du lese notatene fra AKULBIs representant på turen.
Se akulbi.no >>

Palestinerne har oppdatert retningslinjene sine for
boikott
PACBI - Palestinian campaign for the Academic & Cultural Boycott
of Israel – oppdaterte sommeren 2014 retningslinjene for boikott.
Blant annet kan kulturarbeidere i Israel som ikke er en del av det israelske propagandaapparatet være unntatt fra boikott, selv om de mottar
statsstøtte. AKULBI gjør sine egne vurderinger, men følger i praksis
de samme reglene som PACBI. I likhet med dem ønsker vi ikke å boikotte enkeltindivider på grunn av deres meninger - det ville fort lede
til en slags domstolspraksis. Derimot boikotter vi besøk eller samarbeid med individer som representanter for Israels statlige akademiske
og kulturelle institusjoner (universiteter, nasjonalteater). Boikott er
et middel til å legge press på Israel, ikke et mål i seg selv. PACBIs
oppdatering er bare en presisering av at de mener at tilknytning til et
israelsk universitet ikke i seg selv er grunn til å boikotte noen.
Les mer her >>
AKULBI ønsker dere en riktig god sommer!
Vanja, Kirsti og Ebba

ISRAEL FORSETTER Å MISBRUKE FOTBALLEN TIL Å HVITVASKE
OKKUPASJONEN OG NORGE ER MED, MENS PALESTINERNE ER
UTESTENGT

Bilder
Fotball- og teaterillustrasjoner: Mira © akulbi
Ship to Gaza Sweden, s. 2. Photo: Thomas D. Johansson
Al Midan Theatre: A scene from Al-Midan Theater’s production of ”A Parallel Time”, s. 3. Photo: Activestills.org

regjeringa danne en tverrdepartemental komite for å undersøke muligheter for å bekjempe akademisk boikott og BDS og finansiere initiativer for studentutveksling mellom universiteter i Israel og utlandet.
Les Jerusalem Post 17.6.2015 >>

