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LEDER

KATHRINE JENSEN
Leder

BDS-bevegelsens suksess gjør at Israel og dets støt-

tespillere øker presset, og her hjemme har regjerin-

gen lagt inn en formulering i statsbudsjettet  som sier 

at «Bekjempelse av diskriminering, herunder hate-

fulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper 

for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd 

norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt 

hovedformål å fremme BDS-kampanjen».

   Gitt at regjeringen ikke er prinsipielt motstander av 

boikott, desinvesteringer og sanksjoner, ser vi dette 

som et åpenbart forsøk på å skjerme Israel fra politiske 

og økonomiske tiltak for å presse dem til å respektere 

palestinernes rettigheter. Ikke bare sørger regjeringen 

for å verne om Israels straffefrihet. understøtter de Isra-

els arbeid med å kriminaliserer og de-legitimere kritikere 

ved å legge opp til en kobling mellom BDS-bevegelsen 

og antisemittisme. Det virker tilforlatelig, men vi mener 

det er grunn til å reagere på denne utviklingen.

EN GLOBAL BEVEGELSE
14. desember var innstilling fra forsvars- og uten-

rikskomiteen oppe til debatt og vedtak i Stortinget 

og komitemedlemmene fra AP og SV hadde uttrykt 

dette til BDS-formuleringen: «Disse medlemmer 

viser til at BDS i dag er en stor global bevegelse hvor 

både fagforeninger, akademikere, kirkesamfunn og 

andre sivilsamfunnsorganisasjoner er tilsluttet. Disse 

medlemmer mener regjeringen ikke skal ekskludere 

organisasjoner som har uttrykt støtte til BDS fra sine 

støtteordninger for utvikling i Palestina.»

   Det ble likevel ikke fremmet forslag til en annen 

formulering, så den forblir dermed uendret. Derimot 

hadde komitemedlemmene fra AP og SV lagt fram 

følgende forslag til vedtak: «Stortinget ber regjerin-

gen utarbeide en merkeordning for å klargjøre for 

norske forbrukere hvilke israelske produkter som er 

produsert på okkupert land i strid med folkeretten.»

    Da forslaget kom opp til votering, var det nedstemt 

med 64 mot 37 stemmer. Representanter fra AP, SV 

og Rødt stemte alle for. MDG var ikke tilstede, mens 

representantene fra SP og V stemte mot forslaget.

Det er utrolig at et stort flertall på Stortinget går imot 

forslag som er i tråd med folkeretten. Vi sier som vår palestin-

ske aktivist Gada Azam; «Vet de ikke forskjell på rett og galt?»

AKTIVISTER TAR TIL GATENE  
Mens den hjerteskjærende utviklingen på Gazastri-

pen i stor grad forbigås i stillhet har USAs anerkjen-

nelse av Jerusalem som Israels hovedstad skapt 

overskrifter den siste tiden. 

Over hele landet har aktivister tatt til gatene for 

å markere motstand mot denne anerkjennelsen av 

etnisk rensing og apartheid. Det er vi veldig glade for, 

og når vi leser Gerd von der Lippes artikkel om hvor 

håpløst det er for barna på Gazastipen, gir de solida-

riske hjertene som møter opp på demonstrasjoner ny 

kraft til vår alles kampvilje. Palestineren Jamal Juma 

som er født i Jerusalem skriver om hvordan palesti-

nerne må  sette sin lit til alle som setter respekt for 

folkeretten og menneskerettighetene i førersetet, og 

han peker i særlig på viktigheten av den voksende 

BDS-bevegelsen som nå er viktigere enn noensinne.

Palestinerne har ingenting igjen å forhandle om, og 

det de trenger nå er internasjonalt press på Israel for 

å oppnå en rettferdig fred, frihet og like rettigheter. 

Vi takker for solidariteten og ser fram til å peise på 

i 2018 for like rettigheter og rettferdighet for palesti-

nerne! Godt nyttår! 

SOLIDARISK 
NYTT ÅR
Som en del av solidaritetsbevegelsen 
for det palestinske folk ser vi tydelig 
at medgang og motgang ganger i rad. 
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OSLO.
 Foto: Synne Dahl

OSLO. 
Foto: Synne Dahl

MARKERINGER OVER HELE LANDET

TRONDHEIM. 
Foto: Tom Kateraas

ÅLESUND.
Foto: Palestinakomiteen Sunnmøre

BERGEN. 
Foto: Thomas Lie-Gjeseth

TROMSØ. 
Foto: Elisabet SausjordI Oslo fikk markeringen, som ble arrangert i samarbeid 

med Fellesutvalget for Palestina, ekstra oppmerksom-

het da Facebook fjernet arrangementet og stengte 

alle administratorene ute fra Facebook i 24 timer eller 

mer. Facebook hevdet senere at arrangementet ble 

fjernet ved en feil. Omtalen saken fikk i media så imid-

lertid ut til å øke oppslutningen, og mange hundre fant 

veien til Stortinget 14. desember. 

Faksimile fra TV2. 

Over hele landet har Palestinakomiteens lokallag avholdt markeringer i 
forbindelse med USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. 
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AKTUELT

Vi ble invitert til Fagforbundets 4. Landsmøte 16.-20. 

oktober 2017 for overrekkelse av gaven, og vi er veldig 

takknemlig for denne historiske landsmøtebevilgningen. 

I en tid der palestinernes mister stadig mer land og 

rettigheter og angrepene på deres støttespillere tiltar 

er det særlig viktig å stå sammen og kjempe for rett-

ferdighet og menneskeverd. 

VIKTIG STØTTESPILLER
Fagforbundet er en viktig støttespiller for Palestinakomi-

teen og vi har en lang tradisjon for samarbeid. 

Senest i sommer da vi sammen med Fellesutvalget for 

Palestina og Fagforbundet rettet søkelys mot Israels 50 

år lange okkupasjon, og det ble gjennomført mange 

ulike arrangementer over hele landet. Fagforbundets 

Palestina-ambassadører har god kontakt med våre 

lokallag og dette har stor betydning for solidaritetsarbei-

det som gjøre lokalt.  

Vi ser denne støtten som en anerkjennelse av jobben 

vi gjør og verdien av samarbeidet. Fagforbundet vedtok 

på samme landsmøte en sterk uttalelse om Palestina og 

oppfordrer norske myndigheter til å ta initiativ til interna-

sjonal boikott av israelske varer fra okkuperte områder. 

Fagforbundet peker på at det ikke er noen tegn til at 

okkupasjonen vil opphøre i nærmeste framtid og at 

Israel snakker om tostasløsning samtidig som de fører 

en bosettingspolitikk som umuliggjør en palestinsk 

stat. Israel går stadig straffefri for sine brudd på 

folkeretten. Gjennom handel med og investeringer i 

selskaper som bidrar til folkeretts- og menneskeretts-

brudd i de okkuperte palestinske områdene, godtar 

det internasjonale samfunnet okkupasjonen.

Fagforbundet trekker fram at Norge ikke anerkjen-

ner Israels bosettinger på okkupert land som en del 

av Israel, og norske myndigheter må derfor komme 

med en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som 

fraråder økonomisk samkvem med selskaper som 

profitterer på okkupasjonen og sørge for at Statens 

pensjonsfond utland og norsk næringsliv ikke styrker 

okkupasjonen.  

Palestinakomiteen i Norge vil rette en stor takk til 

Fagforbundet for solidariteten og den viktige økono-

miske håndsrekningen og for en liten setning med stor 

betydning: «Fagforbundet støtter boikott, deinveste-

ringer og sanksjoner (BDS) som fredelige pressmidler. 

De har ført, og fører til resultater, og utelukker ikke 

fortsatt dialog.»

Takk, Fagforbundet!!!!

Leder i fagforbundet, Mette Nord 
sammen med Kathrine Jensen, leder i 
Palestinakomiteen. Foto: Inger Sandberg

HUNDRE
TUSEN 
TAKK FOR 
STØTTEN!
I oktober fikk vi en veldig gledelig 
melding fra Fagforbundet om at de 
hadde besluttet å bevilge kr 100 000 i 
støtte til Palestinakomiteen i Norge.
TEKST: KATHRINE JENSEN
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AKTUELT

SETT AV 
DATOEN!
BERGEN: 07.02

TROMSØ: 08.02
OSLO; 09.02

Palestinakomiteen har invitert den kjente israelkritikeren, 
forfatteren og professoren Norman Finkelstein til Norge 
i februar. 
   Finkelstein, som er amerikaner og sønn av jøder som 
overlevde Holocaust, har møtt kraftig motbør for sine Israel-
kritiske bøker. I 2008 ble han nektet adgang til Israel i ti år 
og sendt tilbake fra Ben Gurio-flyplassen i Tel Aviv. 
   Finkelstein er aktuell i vinter med boken Gaza:
An Inquest into Its Martyrdom. I denne boken viser han 
hvordan verdens og sivilsamfunnet - inkludert menneske-
rettighetsorganisasjoner som Amnesty og FN - har sviktet 
Gazas befolkning. Overfor Palestinakomiteen har Finkelstein 
omtalt boken som sitt «magnum opus», altså sitt beste verk. 
   Norman Finkelstein holder innledning i Bergen 7. februar, 
i Tromsø 8. februar og i Oslo 9. februar. Følg med på 
nettsidene våre og Facebook for mer informasjon om 
møtested og klokkeslett. 

LANDSMØTET 2018

Det 32. landsmøtet til Palestinakomi-

teen i Norge finner stedpå Tøyen i Oslo 

16.-18. mars 2018.

Møtet begynner fredag klokken 1700 

og avsluttes klokken 1500 på søndagen. 

Alle medlemmer har adgang til 

landsmøtet mot betalt kontingent, og 

alle medlemmer kan fremme saker for 

landsmøtet gjennom sitt lokallag eller 

landsstyret. Forslag må være landsstyret 

ved AU i hende senest to måneder før 

landsmøtet finner sted. 

Medlemmer uten lokallag kan 

henvende seg til medlem@palestina-

komiteen.no og be om kontaktinforma-

sjon til sitt nærmeste lokallag dersom 

de ønsker å delta i diskusjoner og valg. 

Lokallagene velger sine landsmøtedele-

gater ved årsmøtet.

Alle medlemmer får tilsendt saksliste. 

Saksbilag oversendes ved forespørsel. 

-Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen i 

Norge 

NORMAN 
FINKELSTEIN
TIL NORGE 
I FEBURAR
Besøker Bergen, Tromsø og Oslo. 

VI ER PÅ INSTAGRAM!
@palestinakomiteeninorge
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SHIP TO GAZA

Mange tenker kanskje: har det noen hensikt 
å sende ennå flere båter til Gaza for å prøve 
å komme gjennom blokaden? De blir jo bare 
stoppet og beslaglagt allikevel. Svaret er: Ja – 
det har en hensikt – eller rettere sagt flere.
For det første er det innbyggerne i Gaza 
fullstendig isolert fra alt et normalt samfunn 
trenger, det gjelder mat, helsetjenester, driv-
stoff for strømproduksjon og rent vann. De 
trenger å vite at det faktisk er mange utenfor 
fengslet deres som bryr seg om dem. Å frata 
dem følelsen av å være forlatt.
   For det andre viser det verden utenfor 
Gaza at noen ikke gir opp solidariteten med 
folket i Gaza.
   For det tredje viser det også Israel at ver-
den ikke glemmer palestinerne. Det skal ikke 
gå slik Ben Gurion, Israels første statsminister, 
en gang sa om de palestinske flyktningene: 
«Første generasjon dør, andre generasjon 
glemmer.» Nei, vi glemmer ikke den uretten 
som palestinerne opplever. Og Ship to Gaza 
ønsker å være som en stein i skoen for 
Israel, alltid et irritasjonsmoment.

EGEN NORSK BÅT
Av disse grunnene jobbes det med nye båter, 
både i Norge, Sverige og andre europeiske 
land, for Ship to Gaza er en internasjonal 
bevegelse. 
   Ship to Gaza Norge jobber nå med 
et eget prosjekt med egen båt – for 
første gang. Mange nordmenn har 
vært med tidligere, men denne 
gangen er det antagelig på 
egen kjøl, forhåpentligvis med 
en traust, norsk båt. En av 
mulighetene er å bruke en 
fiskebåt. Får man til det, 
kan man kanskje 
også engasjere fiskere. 
De palestinske fiskerne 
lider tungt og farlig under 
den israelske blokaden, de 
får kun gå noe få sjømil ut, 
ikke langt nok ut til å få fisk av 
betydning. Bryter de blokaderegle-

ne Israel har laget, blir de skutt på, arrestert 
og får båtene beslaglagt. Den israelske mari-
nen viser ingen nåde, fiskere er drept, utallige 
er arrestert og mange båter er senket.

STARTER TUREN I MAI
Ship to Gaza Norge er kommet et godt 
stykke på vei til å realisere seilingsplanene. 
Turen sørover starter i mai, og man regner 
med å komme til Gazas kyst – eller i nærhe-
ten – i juni en gang. Det er meningen at den 
norske båten og andre båter skal reise innom 
forskjellige havner underveis for å drive infor-
masjonsarbeid. Men man må være forsiktig. 
Israelsk etterretning har ved flere anledninger 
utført sabotasje på Ship to Gaza-båter. La 
oss ønske båten «vår» god tur – må hell og 
lykke følge den, og la oss holde håpet om 
en bedre framtid for Gaza i live!
- Arne Birger Heli, maskinist på Ship to Gaza 
NB: Ship to Gaza Norway har egen Face-
bookside og hjemmeside (www.stgn.no)

SHIP TO GAZA - IGJEN..!
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Bonden Jens Erik Furulund sitter i Småbrukarlagets 
internasjonale utvalg og har et hjerte som brenner for Palestina. 

Her deler han noen tanker om bondesolidaritet.

TEKST OG FOTO: JENS ERIK FURULUND

«Det eneste som trengs for at det urettferdige skal 

triumfere er at de rettferdige unnlater å gjøre noe.» 

   Akkurat sånn føler jeg det er i Palestina. Jeg har ikke 

vært i Palestina selv, så all min informasjon har jeg fått 

gjennom å delta på arrangementer og møter, lese og 

følge med på nyheter.

   Bondesolidaritet er å tenke globalt og handle lokalt.  Å 

tenke globalt er støtte for de som handler lokalt, men det 

er ikke nok. Er det noe som gir resultat så er det handling. 

K JEMPER FOR Å DYRKE JORDEN SIN
I juni 2017 var jeg på Norsk Folkehjelps arrangement 

Livet under okkupasjon - 50 år er nok på Eldorado 

bokhandel i Oslo.  I panelet satt den palestinske 

bondelederen Rezeq Daraleis fra Union of Agricul-

tural Work Committees (UAWC), som organiserer 

palestinske bønder og fiskere. Han fortalte om hvor-

dan palestinske bønder og fiskere kjemper for å dyrke 

og beholde jorden sin og få tilgang til sjøen. 

Han fortalte virkelige historier fra dagliglivet, og tegnet 

opp et bilde av palestinske bønder i møte med en 

storpolitikk uten tanke på rettferdighet.

   Bosettere som med velsignelse fra den israelske 

regjering trenger seg lenger og lenger inn på palestinsk 

område. Landsbyer som rives, murer som settes opp, 

avlinger som ødelegges og full israelske kontroll over 

vannressurser. Måten dette blir gjort på har ikke til hensikt 

å skape relasjoner mellom folk. Palestinske bønder kan 

ikke gå ut på jordet å jobbe alene, tenk er det mulig. 

   Bosetterne truer og slår, husdyr blir drept og ingen 

med stor nok makt har vilje til å gripe inn for å skape 

rettferdighet. Hersk og splitt er taktikk. Usikkerhet 

holdes ved like av bosettere som går på landsbyvand-

ringer med jevne mellomrom for å vise at det er makta 

som rår. Ingen hindrer dem i å la det urettferdige 

triumfere. Bønder er av natur stedegne og standhaf-

tige og holder stand i sine landsbyer og på sine jorder. 

Tilhørighet til landområdet former bønder. 

BONDESOLIDARITET

Artikkelforfatter Jens Erik Furulund. Foto: Privat

Palestinske bønder planter olivientrær på landdagen 
30. mars 2009. Foto: Line Snekvik .
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VESTBREDDEN

Felles for den palestinske bonden og den norske 

bonden er tilhørighet. Bondesolidariteten oss imellom 

er jord, vann, planter, dyr og holdninger. Vi forstår å 

forvalte  disse ressursene i evighetsperspektiv. 

Fred er et moment for forutsigbarhet. Mens norske 

bønder lever i fred har palestinske bønder levd 

med ufred i 70 år. Våre situasjoner kan selvsagt ikke 

sammenliknes, men vi vet at solidaritet er viktig selv 

om utfordringene er som natt og dag. 

PALESTINSK GJESTFRIHET 
Forutsigbarhet er en trygghet i hverdagen og en pales-

tinsk bonde blir frarøvet denne tryggheten hver eneste 

dag. For meg kan forutsigbarhet være så enkelt som 

da jeg drev med jordbær og solgte på Økern i Oslo 

og kom i god kontakt med en palestiner som daglig 

kjøpte jordbær av meg så lenge sesongen varte. Han 

var bondesønn og vi skapte gjensidig solidaritet fordi 

vi snakket et felles språk. Vi så og forsto hverandre. 

Jeg glemmer ikke hans gjestfrihet og jeg ble invitert til 

å bli med til Palestina. Det ble jeg også av bondelede-

ren Rezeq som holdt foredrag på Eldorado. 

   Nå kjenner jeg at tiden er kommet for å reise til 

Palestina. Det er viktig å vise solidaritet og det haster 

å vise handling.  Å reise er å handle. Palestinerne vil at 

vi skal se dem, snakke med dem og fortelle hva vi ser. 

Palestinakomiteen jobber iherdig for rettferdighet, og 

planlegger en fagtur for bønder til Palestina som skal 

gå en gang rundt årsskiftet 2018/19. Jeg ser fram til å 

møte bønder i Palestina.

   La oss alle handle på den måten at det rettferdige 

skal triumfere.

«Bondesolidaritet 
er å tenke globalt og 

handle lokalt»

Bønder i landsbyen Jayyous nord på Vest-
bredden. Foto: Line Snekvik .
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ER 
TOSTATLØSNING 

MULIG?
Israel har ikke en tostatsløsning som aktuell politikk. 

Det er nødvendig å tenke nytt.

Det er på tide å få litt realisme inn i debatten om Israels 

okkupasjon av Palestina. Og det første en må gjøre er 

å innse at tanken om en tostatsløsning er død, i beste 

fall på dødsleiet. Også palestinske ledere begynner å 

ta dette inn over seg.

BOSETTINGENES KONSEKVENSER
Det er mange grunner til at en tostatsløsning ikke 

lenger synes mulig. Den viktigste grunnen er at Israel 

ikke har en tostatsløsning som aktuell politikk. Netany-

ahu har hele tiden vært mot en tostatsløsning, og hans 

regjeringsparti Likud vedtok allerede i 1999 «-ingen 

palestinsk stat vest for Jordanelven» og « - Jerusalem 

er Israels evige og udelelige hovedstad». Dette passer 

naturlig inn i en rekke planer Israel har hatt i lang tid 

om «utvikling» av «Samaria» og «Judea» (de bruker 

ikke begrepet Palestina), og denne utviklingen inklu-

derer ikke palestinere, men er planer om bosettinger, 

infrastruktur, industrialisering og jordbruk.  Bosettin-

gene er altså en naturlig konsekvens av de israelske 

planene.  Nå bor det nesten 700 000 israelere på 

Vestbredden og rundt Jerusalem. Allerede nå vil det 

reise seg en rekke problemer med en tostatsløsning 

som er nesten umulig å løse: Hva med bosetterne, 

skal de være palestinske eller israelske borgere? Og 

hva med bosettingene og de industrielle områdene, 

skal de være israelske eller palestinske? Eller skal alle 

bosettingene nedlegges og innbyggerne flytte inn i 

Israel? Hvis beboerne skal bli i Palestina, hva slags juris-

diksjon skal de underlegges? Hvordan skal sikkerheten 

til bosettingene være hvis bosettingene skal fortsette 

å være der? Det hevdes at bosettingene egentlig ikke er 

noe problem. Arealmessig utgjør de rundt 2,5 prosent 

av det palestinske landområdet. Men det er ikke arealet 

som er problemet, det er bosettingenes konsekvenser 

for det palestinske samfunnet, inklusive terroren fra 

bosetterne mot sine palestinske naboer. I forbindelse 

med markeringene av at det er femti år siden okkupa-

sjonen, har Netanyahu gang på gang uttalt at «det er 

uaktuelt å flytte en eneste jøde ut av Judea og Samaria». 

A, B OG C-OMRÅDER TIL BESVÆR
Da Oslo-avtalen ble framforhandlet ble som en midler-

tidig ordning Palestina delt i tre områder: A-området, 

ca 19 prosent,  besto av de store palestinske byene og 

tett befolkede områder. Her skulle det være pales-

tinsk sivil kontroll, B-området, også ca 19 prosent som 

består for det meste av spredt bebyggelse og utmark, 

skulle være under felles kontroll av partene. C- områ-

det, som består av noe over 60 prosent, skulle være 

under israelsk militær og sivil kontroll. Avtalen baserte 

seg på at FN-resolusjon 242/67 om tilbaketrekking av 

soldater fra okkupert palestinsk territorium skulle være 

grunnlaget.  Men slik har det ikke gått. Israel okkuperer 

fortsatt, og det er uenighet om hvordan resolusjonen 

skal tolkes. All israelsk ekspansjon i Palestina skjer i 

C-områdene og Øst-Jerusalem (som er en selvstendig 

palestinsk enhet utenfor områdene i Oslo-avtalen), og 

TEKST: ARNE BIRGER HELI
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TOSTATSLØSNINGEN

«Israel vil ikke gi 
noe, og de trenger 
heller ikke gi noe»

Palestinsk gutt fra flyktingleiren Aida på 
Vestbredden viser fram et bilde av en soldat 

som han har fargelagt. Israelske soldater 
stormer leiren med jevne mellomrom .

i C-områdene og i Øst-Jerusalem er det i praksis ulovlig 

for palestinere å bygge nytt eller å bygge på eksiste-

rende bolig. Det er her hundrevis av palestinske boliger 

rives, uten kompensasjon til dem som får hjemmene 

sine revet. Dermed tvinges palestinerne ut av C-områ-

dene og Øst-Jerusalem og inn i A-områdene. Resultatet 

er at man etter hvert får reservater for palestinerne lik 

de som var for svarte i Sør-Afrika. Det foreligger planer 

om å innlemme noen av bosettingene i Øst-Jerusalem 

i Israel. I mange politiske kretser i Israel snakkes det om 

også å innlemme alle C-områdene i Israel. Dermed vil 

en få en rekke palestinske reservater som nevnt; fattige, 

fragmenterte og uten mulighet for en statsdannelse. 

ISRAEL FORTSETTER SOM FØR
Det finnes ingen intensiver for at Israel skal endre poli-

tikk. Og så lenge verden svarer at konflikten må løses 

ved forhandlinger går det Israels vei.  De vil ikke gi noe, 

og trenger ikke gi noe, mens Palestina ikke har noe å 

gi Israel i Palestina. De har allerede mistet alt for mye. 

Slik sett er det ingen ting å forhandle om. For endrin-

ger må en lære av alt som gikk galt i Oslo-prosessen. 

I forhandlingene var Israel den sterke parten. Israel 

satt fram krav. Mens Palestina var den svakeste, de 

satte fram ønsker. Det endte med at den sterkeste 

parten bestemte premissene, og nordmennene endte 

opp som budbærere fra israelerne til palestinerne med 

stadige krav om at palestinerne måtte gi etter, eller så 

ble det ingen avtale. Dermed fikk man en avtale som 

har vist seg å bli en katastrofe for palestinerne.  

   Det er det internasjonale samfunnet gjennom FN og 

den internasjonale domstolen i Haag som har slått fast 

at Israel er en okkupant, at bosettingene skal stoppes 

og de israelske soldatene trekkes tilbake. Da må også 

det internasjonale samfunn ta ansvar for at dette skjer. 

Posisjonen med «forhandlinger» er i virkeligheten at 

ansvaret for at internasjonale vedtak og respekt for 

folkeretten skyves over på en meget svak part, nemlig 

Palestina. Når det gjelder krav overfor Israel må det 

internasjonale samfunnet ta det samme ansvaret som 

for eksempel overfor Nord-Korea, Iran og andre, 

nemlig at dersom en ikke retter seg etter vedtak så  

innføres sanksjoner. Det kan ikke fortsette slik som 

nå, der man iverksetter sanksjoner kun overfor land 

vesten ikke liker. Og er det noe Israel virkelig frykter, så 

er det den pågående BDS-kampanjen. De bruker store 

ressurser mot denne kampanjen.  

   Dermed er kravet åpenbart: Israel må stanse utvi-

delse av bosettingene samt ikke etablere nye, solda-

tene må trekkes ut og alt krav om land i Palestina frafal-

les. Skjer ikke dette innen fastsatt dato blir Israel utsatt 

for sanksjoner som vi ser overfor andre land som bryter 

folkeretten og FN-resolusjoner. Når palestinerne ikke 

lenger har en pistol mot tinningen, bokstavelig talt, kan 

partene sette seg ved forhandlingsbordet. Hva løsnin-

gen blir vet ingen. All okkupasjon ender før eller siden 

med forferdelse. Den andre intifadaen (2000 – 2005) 

viser voldspotensialet konflikten bærer i seg.
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– Ingenting er gjort i en håndvending i Palestina.

   Tidenes understatement kommer fra prest Trond 

Bakkevig, som i høst ga ut boka «Dagbøker fra Jerusa-

lem» på Kagge forlag. Palestinakomiteen i Vest-Agder 

i samarbeid med Fagforbundet Agder inviterte ham 

til bokbad på FNs internasjonale solidaritetsdag for 

palestinerne. I Kristiansand domkirkes menighetshus 

samlet en bredspektret forsamling på nærmere 80 

mennesker seg til bokbad, hvor mangeårig journalist 

Fredrik Wandrup på sin lune og fortrolige måte ledet 

samtalen inn både på Bakkevigs ungdomstid og hans 

siste 20 års brobyggerprosjekt i Midtøsten. 

OPPTURER OG NEDTURER
Hans mange møter med religiøse ledere i Midtøsten 

har gjort at han har et stort nettverk av mennesker 

rundt seg som jobber for den samme saken. Men 

det har vært både oppturer og nedturer i løpet av 

disse årene. Dette skriver han om i boka si.  Fortel-

lingene om den religiøse dialogprosessen i Jerusalem 

er en viktig del av historien om forsøk på å skape 

fred i Midtøsten. På 80-tallet var han sterkt involvert i 

arbeidet mot Apartheid i Sør-Afrika. Ved en anledning 

nevnte han for Israel statsminister Netanyahu at Israel 

kan sammenlignes med Sør-Afrika, med sine bantusta-

ner. Det likte naturlig nok ikke Netanyahu å høre.

Da Trond Bakkevig som ungdom dro med familien 

til Jordan i 1964, fordi faren skulle jobbe som spesial-

rådgiver, var Norge et land hvor man var ukritisk pro-

Israel. I løpet av sine to år i Jordan som ungdom, fra 

han var 16 til han ble 18, lærte han at situasjonen i det 

hellige landet og for palestinerne var noe helt annet 

enn hva man hadde hørt i Norge. Da han kom tilbake 

til Norge etter to år fant han dessuten at oppfattelsen 

hos nordmenn var like pro-israelsk, selv om han selv 

da satt med den palestinske versjonen av historien. 

På bokbadet i Kristiansand fikk vi høre at det var 

vanskelig å forholde seg til dette da han kom hjem fra 

Jordan. Tilbake i Norge kom moren gråtende hjem 

fra bedehuset fordi hun ble avvist da hun ville fortelle 

om Palestina. 

–På skolen ble jeg møtt av en overrasket, kommu-

nistisk lærer som ikke kunne forstå hvordan jeg, en 

kristen elev som var med i Skolelaget, kunne ha disse 

«hårreisende» meningene, forteller Bakkevig.

Han deltok imidlertid ikke så mye i diskusjonene, 

og han meldte seg ikke inn i noen palestinsk støt-

tegruppe. Han orka det ikke da, men han følte det 

sårt at ikke de mange tragediene han hadde fått seg 

fortalt fra jordanerne og palestinerne i Jordan var 

kjent for nordmenn flest. 

   Helt siden ungdomstiden har han levd med denne 

lengselen etter at menneskene i området skal kunne 

leve i fred sammen. Brobyggerprosjektet, som han ble 

I 20 år har prest Trond Bakkevig  jobbet med å 
være brobygger mellom de tre religionene i Midtøsten. 

Helt siden ungdomstiden har han levd med en lengsel etter 
at menneskene i området skal kunne leve i fred sammen.

TEKST: JORUNN AANENSEN KALVIK 

PRESTEN
BROBYGGER-
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DAGBØKER FRA JERUSALEM

med på i 1996, følte han derfor nærmest som et kall, 

et kall som baserte seg på de følelsene han hadde 

hatt helt siden han forlot Midtøsten i 1966 – han ville 

tilbake for å gjøre noe. Da han bodde i Jordan hadde 

han lært om den palestinske katastrofen, han hadde 

snakket med skolekamerater om flyktningleirene 

i Jordan og om hvordan israelske myndigheter ikke 

ville la flyktningene få vende hjem. Han hadde fått et 

annet perspektiv fra de som måtte rømme. 

– Mens familien bodde i Jordan reiste vi flere 

ganger til Jerusalem, men vi fikk ikke lov å reise inn 

i Israel. Den gangen var Israel et annet og fremmed 

land for meg, sier Bakkevig.

Siden 1996 har Bakkevig ledet arbeidet med å 

tilrettelegge for dialog mellom religiøse ledere fra 

tre religioner i Jerusalem. Kristne, jødiske og muslim-

ske ledere har funnet en samtaleform rundt dette 

arbeidet. Det har vært utfordrende å finne religiøse 

ledere og dialogpartnere. Bakkevig la i samtalen med 

Wandrup heller ikke skjul på at det har vært både 

oppturer og nedturer i løpet av disse årene.

KLAPPET DA PANSERVOGNENE RULLET INN
Bakkevig begynte på Misjonsskolen da familien flytta 

tilbake til Norge, og siden på Menighetsfakultetet. Det 

var en massiv Israel-vennlig holdning blant medstuden-

tene, og de klappet over at Israels panservogner rullet 

inn i Palestina under Yom Kippur-krigen i 1973.

Hvordan fant han ut at han ville jobbe politisk når 

det gjelder Palestina? Bakkevig snakket på bokbadet 

i Kristiansand om hvordan religiøse ledere og politi-

kere må snakke sammen. 

I 20 år har han jobbet med å være brobygger 

mellom de tre religionene i Midtøsten. 

–Jeg mener at religionen og de religiøse lederne 

må tas med i dialogen om hvordan man kan skape 

fred. Teologiske enkeltheter er uvesentlig, men å 

kunne fortellingene og kjenne tradisjonene er viktig. 

For å jobbe med dette feltet er det avgjørende at man 

kjenner de ulike religionene og de ulike narrativene, 

forklarer Bakkevik. 

Han forteller med glimt i øyet at for de ortodokse 

jødene er det viktig at man ikke skal bevege seg opp 

på Tempelhøyden. Det er ikke så viktig å krangle om 

hvem som eier området: 

–Det gjør ikke noe om muslimene bruker området 

og kaller det for deres sted, for når Messias kommer 

og det tredje tempelet skal bygges, så vil man få se 

hvem som eier området. Da er det avgjort.

   Ifølge Bakkevig er ikke Jerusalem noe viktig sted i 

seg selv. Det er en ørkenby, men fordi den har alle 

de religiøse narrativene knytta til seg så blir det en 

viktig by. Det handler om identitetstanken, fortalte 

Bakkevig. Og hvor skapes identiteten? I løpet av disse 

Deltakere under Palestinakomiteens ungdomstur 
sommeren 2016. Den palestinske guiden Baha 

Hilo sitter foran i midten. Artikkelforfatteren står 
bakerst som nummer tre fra venstre. 

Trond Bakkevig. Foto: Kagge forlag
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årene har også dialogen handlet om hvordan skolen 

formidler de ulike kulturene og religionen. Det hand-

ler ikke først og fremst om at de snakker stygt om 

hverandre, men om alt det som man ikke lærer om 

hverandres kultur – blant annet i skolebøkene.  

–Et forskerpanel har konkludert med at skolebø-

kene og tidlige opplevelser former oss. I israelske 

skolebøker omtales ikke den palestinske katastrofen, 

Nakbaen, i palestinske skolebøker omtales nesten 

ikke Holocaust, sier Bakkevig.

I samtalene med de religiøse lederne kommer det 

fram at det er mye man er enig i, både historisk og 

religiøst. Alle fordømmer angrep på hellige steder, og 

ingen er i tvil om at kirker, moskeer og synagoger er 

hellige steder. Hva gjør man da når israelerne kjører 

bulldosere gjennom moskeer, eller toraer blir ødelagt? 

I møtene forsøker man å bli enige, og dette er man 

enige om at ikke er tillatt. Bakkevig regner seg ikke 

som noen optimist, men likevel har han håpet om at 

det vil komme til fred og forsoning i Palestina. Møtene 

er ikke ferdige, men boka er ferdig. Han kaller den en 

underveisbok, en prosess, men dialogen fortsetter.

Lurer du på hva du skal lese på nyåret? «Dagbøker 

fra Jerusalem» har fått gode anmeldelser i norske 

aviser i høst. Fred! Bonde i Jordandalen. 

Etter fullført demonstrasjon i 
Bil´in. Alle skal med! 

Trond Bakkevig i bokbad med journalist 
Fredrik Wandrup i Kristiansand. 
Foto: Journn Aanensen Kalvik. 



FRITT PALESTINA 15

ANNONSE

BLI MED PÅ 
STUDIETUR!
Er du interessert i å oppleve Palestina 
og se med egne øyne hvilke 
konsekvenser okkupasjonen har for 
den palestinske befolkningen? 
Da må du bli med på studietur!

Palestinakomiteens studieturer gir innsikt i de mest 

sentrale spørsmålene som er nødvendig for å forstå 

den situasjonen som palestinerne lever i. 

STUDIETURER I 2018:
3.– 11.mars: Vestbredden/okkupert Palestina

Pris: ca kr 16 000,-

4.-13. August: Ungdomstur (16-27 år)

Pris: ca kr 10 000,- (ikke enkeltrom)

13.–21.oktober: Vestbredden/okkupert Palestina

Pris: ca kr 16 000,-

November: Historisk Nakba-tur til 48-området 

(følg med på hjemmesidene våre for nøyaktig dato) 

Pris: ca kr 17 000,- Enkeltromtillegg kr 3 000,-

NB: Ungdommer mellom 16 og 27 år kan søke 

Palestinakomiteen om stipend til alle studieturene. 

Med forbehold om valutaendringer, inkluderer 

prisen reise, opphold med frokost og de fleste lunsjer, 

all transport, norsk og palestinsk guide.

Deltakerne på studieturene tilbys forberedelser 

før turen og oppfølging etter hjemkomsten, slik at 

flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og 

formidle videre erfaringer og kunnskap. Turene fylles 

raskt opp, så vær tidlig ute med påmelding hvis du vil 

reise! Turene har med reiseleder fra Palestinakomi-

teen i tillegg til lokal turoperatør og lokale guider.

Norsk turoperatør er Al Quds Reiser A/S som er 

medlem av Reisegarantifondet.

 

For mer informasjon og påmelding, kontakt Eldbjørg 

Holte på e-post eldbjorgholte@gmail.com eller 

mobil 48212214.

STUDIETURER FOR FAGORGANISERTE
Faglig Utvalg i Palestinakomiteen arrangere turer 

rettet inn mot ulike deler av fagbevegelsen. 

For mer informasjon, kontakt Kjersti Nordby fra 

Faglig Utvalg på e-post kjer-n@online.no eller mobil 

99579818.

palestinakomiteen.no/studieturer 

Foto: Synne Dahl

Foto: Synne Dahl

Foto: Synne Dahl

Foto: Synne Dahl
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ALARM! 

NORSKE VÅPEN 
HAMNAR I ISRAEL

Dei har laga ein film som syner korleis våpenkompo-

nentar produsert i Norge settast saman i andre land 

og eksporterast til Israel. Slik vert det norske regelver-

ket for våpeneksport som skal sikre at Noreg ikkje sel 

våpen til land i krig eller konflikt omgått.

I STRID MED NORSK REGELVERK
Alt i 2013 peika dei på korleis norske våpeneksport-

reglar ikkje gjeld for norskeigde fabrikkar i utlandet. 

Slik kan norske våpen eksporterast til land som Israel i 

strid med det norske regelverket. 

I Noreg har vi i dag eit regjeringsparti som ivrar etter 

å opne for direkte eksport av våpen til Israel. Stikk i 

strid med norsk våpeneksportregelverk og med risiko 

for å bidra til brot på folkeretten. Det er difor god 

grunn til å heve fana og sikre at Noreg ikkje bidreg 

til folkerettsbrot. Vi har tatt ein prat med Tora Systad 

Tyssen, leiar av Fellesutvalget for Palestina.

Gratulerer med råflott film om norsk våpenhandel 

med Israel!

– Takk! Vi i Fellesutvalget har laga den i godt 

samarbeid med Differ media og er særs godt 

nøgde med korleis den er vorte. 

Kvifor vil Fellesutvalget rette søkelys mot denne 

problematikken? Kvifor er dette ein viktig kampanje? 

– Norske myndigheiter seier at vi ikkje sel våpen til 

Israel. Det stemmer diverre ikkje. Gjennom å selge 

våpenkomponentar og ammunisjon til utlandet 

bidreg norske våpenfabrikkar med nødvendige delar 

til våpensystem som endar i det israelske militæret. I 

tillegg eig den norske staten fabrikkar i utlandet som 

Fellesutvalget for Palestina retter igjen søkelyset mot norsk våpenhandel 
og peiker på korleis norske våpen hamnar i Israel.

TEKST: KATHRINE JENSEN
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VÅPENHANDEL

ikkje er underlagt norsk eksportlov og som sel våpen 

til Israel. Denne dobbeltmoralen i norsk våpeneksport 

synest vi det er viktig å få fram. 

Kva våpen er det snakk om? 

– Noreg bidreg med komponentar og ammunisjon 

til fleire typar våpen som vert seld til det israelske 

militæret. På Chemring Nobel-fabrikken på Hurum 

produserast drivstoffet RDX. Det brukast i luft-

til-bakke-missilet Hellfire som Israel har brukt til å ta 

sivile liv ein rekke gonger. På den delvis statseigde 

Nammo-fabrikken på Raufoss produserast rakett-

motorar til Sidewinder-raketten, som Israel har store 

mengder av i sitt våpenarsenal. På Raufoss vert det og 

produsert rakettmotorar til AMRAAM-rakettar som 

det israelske kampflyvåpenet brukar. I tillegg vert det 

på Nammo Talley-fabrikken i Arizona produsert den 

skulderavfyrte rakettkasteren M72 som brukast av 

det israelske militæret. Dette er ein fabrikk kor den 

norske staten eig halvparten av aksjane, så det hadde 

ikkje vore vanskeleg for dei å innføre strengare regle-

ment om dei ville. 

Korleis kan Noreg unngå at norske våpen vert brukt 

av Israel i krigføringa deira mot palestinarane?

– Vi kan for det første sørge for å ha re-eksportklausu-

lar på våpenkomponentar og ammunisjon produsert 

i Noreg. Det vil seie at vi eksporterer dei med ein 

klausul som seier at dei våpensystema dei vert brukt 

i ikkje skal selgast til Israel. For det andre bør norske 

våpenfabrikkar i utlandet vere underlagt det same 

eksportregelverket som våpenfabrikkar i Noreg. For 

det tredje meiner vi det er viktig med meir openheit 

kring den norske våpeneksporten. No veit vi berre at 

det er avslått lisens til å eksportere våpen direkte til 

Israel, ikkje kvifor og etter kva kriterium i den norske 

eksportlovgjevinga. Om det hadde vorte gjeve løyve 

til å sende dit ville vi heller ikkje fått vite kvifor norske 

myndigheiter hadde endra meining og meinte det var 

greitt å gjere det. 

Kva kan vi nordmenn gjere?

– Her er det viktig å utfordre politikarane fordi det er 

dei som sit og lagar det eksportregelverket som tillet 

dette. Det held ikkje at vi ikkje eksporterer direkte 

til Israel, vi må og sørge for at våpenkomponentar 

produsert i Noreg ikkje endar der. Særleg når vi har 

Fremskrittspartiet i regjering, som meiner at vi bør 

opne for direkteeksport av våpen til Israel, er det viktig 

å legge press på politikarane. Vi kan ikkje tåle at norsk 

våpenindustri skal tene pengar på israelsk bombing 

og okkupasjon. Og så håpar vi så mange som mogleg 

vil dele animasjonsfilmen og bakgrunnsinformasjonen 

vi har laga om dette. Du finn det på palestina.no. 

Noreg har avtalar om å kjøpe det som vert omtala 

som forsvarsmateriell frå Israel. Har du noko å seie 

til det?

– På same måte som vi ikkje vil eksportere våpen til 

Israel bør vi sjølvsagt heller ikkje importere militært 

materiell derifrå. Slikt materiell vert testa mot pales-

tinarane på Vestbreidda og Gaza. Det å handle inn 

dette er ikkje berre moralsk forkasteleg av det norske 

militæret, det er og med å legalisere måten det israel-

ske militæret brukar materiellet til å bryte folkeretten 

og krenke menneskerettane. 

«I Noreg har vi i dag eit 
regjeringsparti som ivrar 

etter å opne for direkte ek-
sport av våpen til Israel»

Foto:Differ Media 

Foto:Differ Media 
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HOW TO 
CREATE PEACE IN 

THE MIDDLE EAST AND 
SAVE JERUSALEM

Most commentators expected US President Donald 

Trumṕ s announcement recognising Jerusalem as 

Israel ś capital to escalate tension, fuel violence and 

possibly provoke another regional war, which would 

have helped the US administration to change power 

balances in a Middle East in which it is gradually losing 

ground.

   Trumṕ s Jerusalem speech came only a day before 

Russia announced the successful conclusion of its 

mission to destroy Saudi sponsored Islamic State (IS) in 

Syria - a sort of victory declaration over Saudi-US inte-

rests that most likely marks the end of the war in Syria. 

DESTABILISING THE REGION
The latest developments in Syria have in fact trig-

gered an ever more open display of the alliance 

between the US, Israel and Saudi Arabia, which in 

recent months have engaged in a number of initiatives 

seemingly aimed at bringing the region at the brink of 

yet another war.

   From the ongoing Saudi siege on Qatar to the 

ongoing war on Yemen - all these moves have 

unsuccessfully tried to destabilise the existing status 

quo in the region. Trumṕ s declaration on Jerusalem 

continues in this line.

   Jerusalem is a cornerstone of identity and pride 

far beyond Palestine. It is a symbol of Arab defi-

ance. Palestinians are already protesting with a rising 

number of injuries due to Israeli repression, in the 

Arab world people have taken to the streets and 

rallies are being organised for the weekend in front of 

US consulates around the world.

However, if Trumṕ s advisors thought that recognising 

Jerusalem as the capital of Israel would provoke their 

opponents, in particular Iran and its allies, enough 

to drive the region into war, they have been proven 

wrong.

   Moreover, Trumṕ s move on Jerusalem has weake-

ned the US-Israel-Saudi axis as it obliges the Saudi 

leadership to back down, at least temporarily, from 

the increasingly open normalisation with Israel. 

Trump may have failed to provoke another war but 

could surely trigger alternative approaches to resol-

ving the conflict.

We need to actively work to overcome the fragmentation Israel has imposed on 
us through military checkpoints, walls, siege and different legal statuses in front 

of their authorities, writes Palestinian grasroot activist Jamal Juma. 

TEKST: JAMAL JUMA
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HOW TO CREATE PEACE

ALTERNATIVE APPROACHES
The core issue behind the recognition of Jerusalem 

as Israel ś capital is the arbitrary recognition of Israeli 

sovereignty over the city.

   Jerusalem has a special status under international 

law. The international community does not recognise 

Israeli sovereignty over any of the parts of Jerusalem 

and hence does not recognise it as Israel ś capital. 

Additionally, East Jerusalem has been illegally occu-

pied, annexed and colonised by Israel since 1967.

Trumṕ s declaration has given a green light for Israel 

to continue its occupation, apartheid and ethnic 

cleansing based on the illegal acquisition of territory 

by force. Particularly in Jerusalem, Palestinians are 

bracing for more home demolitions, more repression, 

more settlements and more expulsions.

The expansion of the E1 settlement block and the 

displacement of the Bedouin communities east of 

Jerusalem will soon be moving ahead. With this move, 

Trump has as well claimed the right for the US to bypass 

international law and consensus and redefine territorial 

sovereignty around the globe according to its whim.

Silence from the international community would legi-

timise this disdain for international law. Stopping it 

should be a global responsibility towards humanity.

RETURN TO THE ONE-STATE SOLUTION
The US administratioń s attempt to unilaterally hand 

over Jerusalem as a capital to Israel is in line with 

Trumṕ s declaration earlier this year ending US commit-

ment to a two-state solution. Without Jerusalem, a 

Palestinian state is unthinkable. Israel had closed all 

possibility for a two-state solution long before. The up 

to eight-meter-high apartheid Wall cutting us off from 

our fields and isolating our communities, daily increas-

ing settlements, and a brutal siege on the Gaza Strip 

have all made that solution impossible.

   Today more than ever, the international community 

should come to terms with what the 2016 UN Security 

Council resolution condemning Israel ś settlement 

policy has already denounced as «a one-state reality».

   Israel has extended a cruel apartheid regime over all 

of historic Palestine and the task is to end this illegal, 

human-rights-violating reality. 

Artikkelforfatter Jamal Juma, som 
Palestinakomiteen har samarbeidet 
med  i flere år. Hvis du blir med oss 

på studietur får du oppleve han 
som guide. Foto: Mondoweiss

. Foto: AFP

. Foto: AFP
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If a one-state solution is what the international 

community wants, I am confident that as Palestinians 

we are ready for that option. Self-determination on 

a land with equal citizenship, irrespective of religion, 

has since the beginning been our proposal for justice.

This solution respects our 

right to self-determination 

and human rights for all, 

including the right of return of 

our refugees. It should natu-

rally foresee reparation for 

the losses and damages.

   What Palestinians will 

not accept is what EU foreign policy chief Federica 

Mogherini rightly defined as «a one-state reality with 

unequal rights, perpetual occupation and conflict». 

A PROCESS TOWARDS JUSTICE 

Another novelty implicit in Trumṕ s Jerusalem declara-

tion is that US leadership of yet another peace process 

is now out of the question. If his advisors think they 

can pressure Palestinians into a deal that looks just a 

bit better than the Jerusalem declaration, they didn’t 

understand that Palestinians don›t need a deal, they 

need justice, freedom and equality.

   We have been resisting for 100 years now, and there 

is no reason to think anything would force us to come 

to a deal during Trumṕ s presidency.

We doń t even need a peace process - such negotia-

tions in the past have essentially helped Israel to conti-

nue its illegal settlement policy while the world excu-

sed its failure to put pressure 

on Israel as an effort not to 

disturb negotiations.

   Trump has even rendered 

null the raison d ếtre of the 

Palestinian National Autho-

rity (PNA), created to admi-

nister occupied Palestinians 

during the peace process towards a Palestinian state. 

It seemingly doesń t even serve US interests anymore.

The only option reasonably left for the PNA is to abdi-

cate its political role, immediately stop serving Israel ś 

interests in repressing its own people and transition 

into an agency to administer necessary services to the 

Palestinian people.

   There may be other actors attempting to come 

in to fill the void as the US has given up on one of 

the key instruments of its hegemony in the region. 

However, before asking who can lead the new diplo-

matic impulse, it is important to know what new paths 

should be undertaken. 

«If a one-state solution is 
what the international com-

munity wants, I am confident 
that as Palestinians we are 

ready for that option»

Foto: Synne Dahl Foto: Synne Dahl
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HOW TO CREATE PEACE

In front of a likely refusal by Israel to accept any other 

player to lead negotiations, the only option available is 

that of a concerted effort to enforce Israeli respect for 

international law and human rights through instruments 

that hold those breaching the law accountable and make 

Israeli occupation and apartheid unsustainable.

   On the ground this translates into a redoubled 

commitment to organise growing popular protests 

and disobedience among Palestinians across all lands 

under Israeli control.

FRESH THINKING
Now it is time that we actively work to overcome 

the fragmentation Israel has imposed on us through 

military checkpoints, walls, siege and different legal 

statuses in front of their authorities. It is time to build 

a new united leadership, instead of the obsolete PNA, 

to bring fresh thinking to our struggle.

   Internationally, we need to count on all those 

that want to uphold international law, human rights 

and justice for Palestine. Growing the movement in 

support of Boycott, Divestment and Sanctions against 

Israeli human rights violations is today more urgent 

than ever. States as well should now dig in the toolbox 

that has in the past successfully ended «one state 

realities with unequal rights,» that is apartheid. Ending 

business as usual is crucial.

   An excellent start is to ensure that the United Nati-

ons Human Rights Counciĺ s database of corporations 

involved in Israeĺ s illegal settlement project, including 

in Jerusalem, be duly released before the end of the 

year and then guarantee that the listed corporations 

do not receive public contracts, subsidies or other aids.

   These are the alternative processes towards justice, 

freedom and equality for Palestinians that Trump 

yesterday has rendered almost unavoidable. A fresh 

thinking that can not only save Jerusalem but bring 

peace to the region.

   - Jamal Juma was born in Jerusalem and attended 

Birzeit University, where he became politically active. 

Since the first Intifada, he has focused on grassroots acti-

vism. Juma is since 2002 the coordinator of the Pales-

tinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign and 

since 2012 the coordinator of the Land Defence Coali-

tion, a network of Palestinian grassroots movements. 

   This article was initially published in the Middle East 

Eye on December 10th 2017. Foto:Synne Dahl 



 22 FRITT PALESTINA

To jenter i landsbyen Faysayil i Jordandalen. Det er 
jentene og kvinnene som rammes hardest av mangelen 
på vann ettersom de fra naturens side har størst behov. 
Foto: Martine Kopstad Floeng
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VANN



VANNKRIG PÅ 
VESTBREDDEN

Se for deg at du våkner en morgen i din egen seng 

og ikke kan vaske deg i ansiktet, bruke toalettet eller 

pusse tennene. At det rett og slett ikke skjer noe når 

du skrur på krana eller prøver å trekke ned i do. 

Det er hverdagen for mange palestinere på Vest-

bredden. Ikke fordi det er tørke eller mangel på vann 

der, men fordi det er undertrykkelse og okkupasjon. 

For vannet finnes. Under føttene til enhver palestiner 

finnes det vannressurser nok til å slukke tørsten til de 

alle, til å vanne olivenlundene og til å pusse tennene. 

Vannet er bare ikke tilgjengelig for palestinerne selv. 

DISKRIMINERENDE LOVER
Helt siden Israel okkuperte Vestbredden i 1967 har 

de israelske myndighetene kontrollert vannressursene 

med jernhånd. Gjennom diskriminerende lover og 

avtaler har de forhindret og begrenset palestinernes 

tilgang på sitt eget vann. Bygging av nye brønner og 

infrastruktur er ulovlig for palestinerne uten godkjen-

ning av Israel. Det samme gjelder samling av regn-

vann. 

   Befinner du deg på Vestbredden hører du derfor 

stadig during fra de israelske dronene. De sirkler jevn-

lig over de okkuperte områdene i jakten på nybygd 

infrastruktur og sisterner. Oppdages de, ødelegges 

de. Resultatet er en vannkrise for de 2,7 millioner 

palestinerne som bor der. 

De fleste palestinerne lever på knappe 70 liter vann 

om dagen. I de mest sårbare områdene, hvor husene 

ikke er tilknyttet rørledningene, er situasjonen enda 

Det er masse vann i Palestina. Men Israel konfiskerer det.

TEKST: MARTINE KOPSTAD FLOENG
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Klokken 0400, 1. mai 2016: Representanter fra Palestinakomiteens  
Faglige utvalg ved kontrollposten i Tulkarem. Foto: Kjersti Nordby

mer alvorlig: Der er forbruket nede på 20 liter vann 

om dagen. Dette er under hva Verdens helseorganisa-

sjon definerer som et forsvarlig minimumsforbruk. For 

å illustrere, trengs det 70 liter vann for å ta en kjapp 

dusj, og trekker man ned i do én gang slukes det 10 

liter vann. 

Til sammenligning er de ulovlige israelske boset-

terne på Vestbredden blant de største forbrukerne i 

verden. De lesker seg i mer enn 350 liter vann om 

dagen, og har gjerne både store svømmebasseng og 

grønne fotballbaner. Ironisk nok kan de gjøre dette 

takket være palestinske grunnvannskilder fra de okku-

perte områdene.  

ISRAEL BEHOLDT KONTROLLEN
Under fredsforhandlingene på nittitallet, som munnet 

ut i Oslo-avtalen, fikk de palestinske vannmyndig-

hetene det formelle ansvaret for vannressursene. Et 

ansvar som i realiteten betyr lite, når Israel fortsatt har 

beholdt kontrollen over uttak av vannet på Vestbred-

den. Til tross for at befolkningstallet har doblet seg 

siden Oslo-avtalen ble signert, har palestinerne i dag 

tilgang på mindre vann enn noen sinne. 

   På grunn av restriksjoner på vedlikehold og bygging 

av infrastruktur, avhenger mange hundretusener 

palestinerne av vannforsyninger fra det israelske 

selskapet Mekorot. Vannet de kjøper, henter Mekorot 

ut fra Vestbredden – og selger det tilbake til palesti-

nerne. Palestinerne må med andre ord kjøpe sitt eget 

vann. 

   Prislappen på handelen er dessuten uforholdsmes-

sig høy, og leveringene høyst usikre. For mange blir 

vannet så dyrt og leveringene for sjeldne, slik at de 

tvinges til å drikke vann fra utrygge, og ofte foruren-

sede vannkilder – noe som igjen fører til utbredelse 

av sykdom. 

   Som en okkupasjonsmakt har Israel ikke lov til å 

utnytte ressursene i de okkuperte områdene. Selv om 

dette er lovfestet gjennom internasjonal lov, så skjer 

det altså allikevel. Israel kontrollerer hele 87 prosent 

Befolkningen i landsbyen Faysayil lever på knappe 
fire liter vann om dagen.  Foto: Kenneth Warvik
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VANN

av vannressursene. Disse går til å dekke etterspørse-

len til Israel og de israelske bosetningene i de okku-

perte områdene. De resterende 13 prosentene forde-

les mellom en stadig voksende palestinsk befolkning. 

   Israel har skapt en illusjon om at vannmangelen i 

Palestina skyldes lite nedbør og uttørkede elver og 

brønner. Sannheten er at Palestina er antatt å ha de 

største vannforekomstene i hele regionen. I storbyen 

Ramallah regner det like mye som i London.

   Israelske myndigheter er strategiske. Seperasjons-

muren, som begrenser palestinernes bevegelsesfrihet, 

er neppe tilfeldig plassert. Den åtte meter høye muren 

slynger seg rundt Vestbredden og skiller palestinerne 

fra Israel, men også palestinerne fra deres egne vann-

kilder. Ved å nekte palestinerne den menneskerett 

som vann er, gjør israelske myndigheter livet deres 

ulevelig og uverdig.

En kortere versjon av denne artikkelen har tidligere 

vært publisert i Klassekampen. 

«Palestinerne må med andre 
ord kjøpe sitt eget vann»

Talib Muhammed Ahmed Nouman (48)
viser fram vannkilden som sikrer vann til 

de 27 menneskene som bor i den lille 
landsbyen. Foto: Kenneth  Warvik 

Foto: Kenneth Warvik
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OKKUPASJONENS 
DESTRUKTIVE EFFEKTER
Husrivinger er dagligkost i Palestina, spesielt i de områdene hvor 

okkupasjonsmakten har planer om ekspansjon. 

TEKST OG FOTO: ROBERT WOOD

På de neste sidene vil du se ti bilder fra Palestina som 

gir et innblikk i ett av aspektene som gjør forholda 

til palestinerne vanskeligere og vanskeligere, nemlig 

husrivninger. Som ledsager for ledsagerprogrammet 

(EAPPI) var jeg vitne til flere rivninger. Av og til ankom 

vi like etter at de israelske gravemaskinene hadde 

forlatt stedet. Andre ganger besøkte vi familier som 

har opplevd gjentatte rivninger for å høre deres histo-

rier og formidle dem videre. Atter andre ganger var vi 

tilstede og så med egne øyne hus bli revet, vegg for 

vegg, etasje for etasje. 

     I løpet av de tre månedene som ledsager i fjor fant 

det sted et stort antall husrivninger. De fleste av disse 

var i Øst-Jerusalem og i Jordandalen. Dette er områ-

der som er av særlig interesse for okkupasjonsmyn-

dighetene og israelske planer om ekspansjon. Øst-

Jerusalem er viktig fordi Israel ønsker Jerusalem som 

en enhetlig hovedstad for den jødiske staten Israel. 

Jordandalen er viktig særlig for dens fruktbare jord. 

Samtidig blir det gjennomført husrivninger i de reste-

rende områdene av Vestbredden også. 

     De første fem bildene er fra en landsby i nærhe-

ten av Road 60, noe sør Nablus. De neste fem 

bildene er fra et særlig betent nabolag i Øst-Jeru-

salem. Begge rivningene fant sted i løpet av ei uke i 

november 2016. Jeg unngår å identifisere de spesi-

fikke stedene og personene som er involvert for 

deres egen sikkerhet.   
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Ved innkjøringen til denne lille palestinske landsbyen nord på Vestbredden ble 
tre næringsbygg revet en ettermiddag i november 2016. Ett av byggene huset et 
slakteri, mens de i de to andre holdt solgte to palestinske familier ny og gamle 
pappesker til forhandlerne ved det lokale grønnsaksmarkedet. I følge palestinske 
myndigheter var byggene satt opp på område B. Israelske okkupasjonsmyndig-
heter definerte som området som C og byggene som ulovlig oppført.

HUSRIVINGER

«Ahmed», i begynnelsen av 20-årene, jobbet ved et av 
foretakene som ble revet. Da vi kom til stedet kort tid 

etter at bulldoserne hadde dratt uttrykte han stor fortvi-
lelse over å miste levebrødet. Med foretaket lagt i grus 

hadde han ingen jobb å gå til inntil bygget var reist igjen.

På andre siden av veien ligger et av de 
andre næringsbyggene i grus. Tykke 

metallbjelker er bøyd av bulldosernes kraft. 
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«Mohammed» er eldste generasjon i denne fami-
liebedriften. Han forteller at foretaket represen-

terer levebrødet til i alt 60 personer og at de har 
byggetillatelse fra lokale palestinske myndigheter.

Siden det er levebrødet som står på spill var familien 
allerede i gang med å sette opp igjen bygget. 
Forhåpentligvis får det i alle fall stå ett år til før 
israelske myndigheter igjen kommer og river det ned. 
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Da vi kommer til dette nabolaget i Jerusalem er alle 
gater avsperret av israelsk politi som er tilstede for 
å la rivningen gå sin gang. Nedover i gata skimter 
vi gravemaskiner gjennom støvet.

Hva tenker den israelske politimannen i 
det han betrakter rivningen? Hva tenker 
palestinerne på balkongen i bakgrun-
nen? Som internasjonal observatør er 
det to absurde timer i støvet og bråket 
fra rivningen. Det er to timer som 
sier mye om den prekære og pressa 
situasjonen palestinere i Øst-Jerusalem 
lever under.

HUSRIVINGER
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. Flere fjernsyns-team er på plass og 
dokumenterer husrivningen. Lokale 

palestinere som har kjennskap til huset 
blir intervjuet. Bygget ble satt opp for 

tre år siden og var et av flere tusen hus i 
Øst-Jerusalem som hadde rivningsordre. 
Eierne må selv betale utgiftene israelske 

myndigheter har for å gjennomføre 
rivningen.
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Sakte, men sikkert, raser huset sammen foran øynene 
våre. Vi er omgitt av israelsk politi som også er utplas-

sert på hustak, balkonger og gatehjørner.

Via hustaket kommer vi oss nærmere bygget som er i ferd 
med å rives. I første etasje av bygget var det et bakeri og en 
kosmetikkforretning. Innehaverne fikk ikke tømme lokalene 
for maskiner og varer før rivningen startet. 

HUSRIVINGER
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SOLIDARITET DU KAN 
HENGE PÅ VEGGEN 
Gatekunstneren AFK har laget et politisk kunstverk hvor 

inntektene går til amputasjonsskadde på Gazastripen.

TEKST: MORTEN HESZLEIN-LOSSIUS

Sist sommer våknet Kristiansand til et nytt, stort 

gatekunstverk, «Elephant in the Room», laget av den 

bergenske gatekunstneren AFK. På FN sin internasjo-

nale dag for solidaritet med det palestinske folket (29. 

november) slapp kunstneren et silketrykk av motivet, 

der alle salgsinntekter doneres uavkortet til protese-

verkstedet i Gaza. 

ISRAEL SOM APARTHEIDSTAT
Kunstverkene setter fokus på FN-rapporten der Israel 

blir omtalt som apartheidstat, og Norges passivitet i 

forholdet til staten Israel. 

   - Jeg ville sette søkelyset på FNs apartheid-rapport, 

som ble ignorert av norsk media og den norske 

regjeringen. Jeg forstod ikke hvordan både media, 

folk flest, og Stortinget, så fort gikk videre, uten at 

dette førte til noen som helst form for endring i vårt 

utenrikspolitiske forhold til Israel. Istedet for å reagere, 

øker vi jo faktisk samarbeidet med Israel, både når 

det gjelder oljevirksomhet, våpeneksport via USA og 

militært samarbeid. «Elephant in the Room» handler 

rett og slett om at vi må ta av oss bindet for øynene og 

adressere elefanten i rommet, sier AFK.

Han har etterhvert blitt en kjent og kjær gatekunst-

ner i Bergen og Norge, og er kjent for sitt fokus på 

politiske og sosiale forhold. Denne gangen er altså 

penselen hans rettet mot Israel.

–Jeg tenker at alle kan gjøre noe for palestinerne 

og for å vise solidaritet. Som kunstner er det for meg 

naturlig å bruke kunsten min i dette arbeidet. Andre 

må gjøre det som er riktig for dem. Men nå får dere jo 

i alle fall en mulighet til kjøpe dette bildet, og på den 

måten støtte palestinere som har opplevd amputa-

sjonsskader i Gaza. Dette er rett og slett solidaritet du 

kan henge på veggen, sier AFK med et smil

Alle pengene fra salget av de 100 silketrykkene, går 

til proteseverkstedet i Gaza, Artificial Limbs and Polio 

Center (ALPC).  ALPC er eneste leverandør av prote-

 ELEPHANT IN THE ROOM
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KUNST

«Alle pengene fra salget av 
de 100 silketrykkene, går 

til proteseverkstedet i Gaza, 
Artificial Limbs and Polio 

Center (ALPC)»

ser og ortoser (støtteskinner) på Gazastipen. På ALPC er 

det lokale ansatte, som jobber med å hjelpe sine naboer 

og medborgere tilbake på beina, og alt skjer uten at det 

koster pasientene så mye som en krone. Lederen for 

ALPC, Mohammed Dwema, sier at pengene kommer 

godt med. De siste tre månedene har verkstedet lånt 

penger for å betale de ansatte, og de har store utfordrin-

ger med å skaffe utstyr til protesene og ortosene. 

– Dessutener det utrolig viktig for oss å kjenne på 

den solidariteten dere viser med dette prosjektet, sier 

Dwema. 

SLIK VIL PENGENE BLI BRUKT
60 prosent av de innsamlede midlene  vil gå 
direkte til å lage proteser til pasientene. 20% vil 
bli brukt til å implementere en funsraisingplan, 
som skal gi senteret en mer forutsigbar økono-
misk fremtid, og 20 % av midlene vil bli brukt til 
å betale lønn til de ansatte.
«Elephant in the Room»  kan kjøpes flere steder:
På Facebook:  Man kan besøke facebooksiden 
«Gatekunst for Palestina» og sende en bestillingsmel-
ding på denne siden.  Betaling foregår da via Vipps.
Handala- palestinabutikken i Bergen: Man 
kan besøke Handala og kjøpe silketrykket der. 
Betaling via Vipps eller kontant.
Gategalleriet: Man kan se og kjøpe silketrykket 
på Gategalleriet. Betaling via Vipps eller kontant.
AFK sin nettside:   Man kan gå til https://shop.
afkstreetart.com og kjøpe bildet der. Betaling via 
nettbutikken.  
E-post: Man kan sende en e-post til 
heszlein@gmail.com og bestille kunstverket per 
e-post.  Betaling via Vipps.

Kunstverk: AFK
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Vi møter ofte argumentet at dialog er bedre enn 

boikott.  Nylig kom det også fra vår egen regjering, 

som heller ikke vil støtte NGO’er som har BDS som 

formål (boikott, de-investering og sanksjoner). Dette 

rammer faktisk ytringsfriheten for mange palestina-

venner, noe Fellesutvalget for Palestina har påpekt.

REGJERINGEN: TILLIT VIL LØSE «KONFLIKTEN»
I regjeringas forslag til statsbudsjett står det:

Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på 

dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutset-

ning for å løse konflikten mellom israelere og palesti-

nere (Prop 1 S, 2017 – 2018, s. 187).

Dette er et av de vanligste argumentene mot 

boikott av Israel. Boikott defineres som konfliktska-

pende, i motsetning til dialog som er fredsskapende. 

Argumentet er basert på en misforstått oppfatning 

av hva boikott er (=ikke snakke sammen) og hvordan 

konflikten kan løses (=snakke sammen).

PALESTINSKE AKADEMIKERE FØRST 
UTE MED BOIKOTT
I 2005 kom oppfordringa fra palestinske akademikere 

om akademisk og kulturell boikott av staten Israels 

universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kultur-

institusjoner. Saka ble reist i et felles opprop fra norske 

akademikere, kunstnere og idrettsfolk i 2010. AKULBI 

– Samordningskomiteen for akademisk og kulturell 

boikott av staten Israel – ble etablert for å følge opp. 

Boikotten handler verken om den enkelte kunst-

ner eller akademiker ut fra nasjonalitet eller tro, 

eller om innholdet i kunstverker eller vitenskapelige 

arbeider. Den fokuserer på institusjonenes bånd 

til staten Israel. Slik sett er den mer nyansert enn 

DERFOR ER 
BOIKOTT 
VEIEN Å GÅ

Boikotten eksisterer fordi dialog ikke strekker til når Israel okkuperer og i svært 
liten grad blir utsatt for diplomatisk press eller sanksjoner.

TEKST: KIRSTI AARSETH, NESTLEDER I AKULBI 



FRITT PALESTINA 35

BOIKOTT

boikotten mot Sør-Afrika, der norske kunstnere og 

akademikere i sin tid var svært aktive. 

BOIKOTT OG DIALOG UTELUKKER IKKE 
HVERANDRE 
Boikotten eksisterer fordi dialog ikke strekker til når 

Israel okkuperer og i svært liten grad blir utsatt for 

diplomatisk press eller sanksjoner. Gjensidig aner-

kjennelse og palestinsk selvstyre var hovedpunktene 

i Oslo-avtalen, som ble signert i 1993. Intensjonen var 

en «tostatsløsning». Men mer enn 20 år med «dialog» 

etter Oslo-avtalen, har skamløst blitt brukt til å inten-

sivere koloniseringen av palestinske områder. Boset-

tingene umuliggjør en palestinsk stat som henger 

smmen geografisk. Hvilken tillit kan palestinerne ha 

til Israel?

Dialog og engasjement blir ofte presentert som 

alternativer til boikott. Men når partene ikke er like-

verdige, bidrar dialogen til å normalisere status quo og 

hindre kampen mot urettferdighet. Boikott kan deri-

mot bidra til reell dialog, der også Israels okkupasjon 

og undertrykking av palestinerne er tema. Kampan-

jer som oppfordrer til boikott bidrar til diskusjon og 

meningsutveksling, bevisstgjøring og en mer opplyst 

offentlighet – som igjen kan bidra til press på Israel.

OGSÅ UNIVERSITETENE MÅ PRESSES
Både tilhengere og motstandere av boikott er enige 

om at Israels universiteter er viktige og innflytelsesrike 

institusjoner. Dersom universitetene hadde støttet 

palestinske rettigheter, dersom de hadde streiket for 

å få slutt på okkupasjon og diskriminering og protes-

tert på palestinernes mangel på akademisk frihet, ville 

dette hatt stor innflytelse på Israels politikk. I virkelig-

heten er det slik at protester mot Israels forbrytelser 

eller støtte til palestinerne er fraværende: Universi-

tetene bidrar aktivt til Israels politikk og krigsforbry-

telser.

Mens Israels forsvarere vrir sine hender over en 

kansellert konferanseinvitasjon, begraver palestin-

ske akademikere kolleger og studenter som er drept 

av israelske våpen utviklet ved universitetene. Svaret 

på dette er boikott -  fordi boikotten gjør status quo 

mer belastende for Israels akademiske institusjo-

ner. Boikott kan legge press på og motivere israel-

ske akademikere til å kreve politisk endring. Dette er 

nødvendig for at akademisk frihet skal bli mulig for 

alle akademikere i Palestina og Israel, uavhengig av 

religion og etnisitet.

Akulbi.no –  her finner du oppropet om akademisk og 

kulturell boikott

Facebook AKULBI – leder@akulbi.net

(Flere argumenter er hentet fra artikkelen Dialogue 

vs. BDS? Responding to arguments against an acade-

mic boycott of Israel, Ben Whyte i Middle East Moni-

tor 6.11.2015. Anbefales.)

Palestinske arbeidere venter på å 
få komme gjennom checkpointet 
ved grenseovergangen i Tulkarme 

en tidlig morgen.Foto: Kirsti Aarseth
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Sjeldent har jeg lært så mye av én enkelt reise som 

da jeg dro som solidaritetsarbeider til Jayyous i høst. 

Oppholdet ga meg et dypdykk i spennende og 

komplisert historie, politikk og kultur, og muligheten 

til å komme tett på det palestinske hverdagslivet. I 

løpet av disse seks ukene ble jeg overrasket over de 

enorme kontrastene, den systematiske rasismen og 

den altomfattende tilstedeværelsen til de israelske 

soldatene som knapt hadde rukket å bli myndige. 

Men fremfor alt ble jeg fascinert og inspirert av den 

utrettelige motstandskraften, pågangsmotet og gjest-

friheten jeg opplevde hos det palestinske folket.

KONFISKERER LAND
Området rundt Jayyous er blant de mest fruktbare på 

Vestbredden, og her har bønder i flere generasjoner 

livnært seg på jorden. Nå slynger separasjonsmuren 

seg gjennom det fjelliknende landskapet, og avskårer 

Jayyous fra 75 prosent av jordbrukslandet deres. Ved 

hjelp av et komplett system bestående av høye stål-

gjerder, piggtråd, elektronisk overvåkning og israel-

ske patruljeveier, har okkupasjonsmakten full kontroll 

over hvem som kan bruke jorden. Dette har ført til 

at mange bønder rutinemessig blir forhindret adgang 

til egen jord. På samme tid blir stadig mer palestinsk 

land konfiskert til uspesifiserte militære formål og for 

å utvide den ulovlige bosetningen Zufim, som allerede 

er bygd på Jayyous sitt land.

Under oppholdet har vi jobbet sammen med 

bønder fra Jayyous Land Defense Committee. Komi-

teens leder Abu Azzam forteller meg at israelske 

militærmyndigheter bruker utdelingen av passerings-

tillatelser som et middel for å straffe familier som 

deltar i motstandskampen. Ofte er det den gamle 

mannen eller den uføre sønnen som gis adgang til 

jorda på «israelsk» side av muren, mens de arbeids-

føre i familien får søknadene sine avslått. I tillegg står 

alle bøndene vi har jobbet med overfor kommende 

rettsaker i israelske domstoler, der de atter en gang 

må fremlegge dokumentasjon på at de eier jordene 

sine. Dette er en svært uheldig måte å drive jordbruk 

på. Abu Azzam hevder at omlag 140.000 oliven- og 

frukttrær har blitt jevnet med jorden som følge av 

muren, og at like mange har dødd på grunn av port-

forbud og bøndenes manglende mulighet til å drive 

og ivareta jorden sin. 

Som solidaritetsarbeider har jeg opplevd hjertevarmen, men også 
skyggesiden ved å være palestiner i et okkupert land, skriver 

Palestinakomiteens solidaritetsarbeider Ann Susanne Kulasingam.

TEKST: ANN SUSANNE KULASINGAM

MITT MØTE MED 
PALESTINA
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xxxx

SOLIDARITETSARBEID

«Det sies at palestinske bøn-
der står på frontlinjen i kam-
pen mot okkupasjonen hver 

eneste dag»

TRUENDE BOSETTERE 
Etter flere år uten adgang til sin egen jord, har bonden 

Abedalkreem Khalid de siste årene investert i nye 

drivhus, planter og trær for å starte opp igjen jordbru-

ket sitt. Dette har ikke vært en enkel prosess. Israel-

ske bosettere fra Zufim har flere ganger truet med å 

brenne de nye drivhusene og trærne hans dersom 

han fortsetter å ta i bruk land. I fare for dette har han 

valgt å la deler av den dyrkbare jorden ligge brakk. 

– Hva kan jeg gjøre, spør 

han gjentatte ganger, og 

uttrykker bekymring foran 

den kommende rettssaken. 

Til tross for at han har 

solid dokumentasjon på 

at han er den rettmessige 

landeieren, er han lite optimistisk på at den israelske 

juryen vil dømme i hans favør. Han er også skuf-

fet over at verdenssamfunnet fortsetter å sove 

mens Israel stadig beslaglegger mer palestinsk 

land. Jeg innser at det er skremmende lite Khalid 

kan gjøre på egenhånd, annet enn å riste av seg 

all trakassering og fortsette kampen.

Det er kanskje derfor det sies at palestinske 

bønder står på frontlinjen i kampen mot okkupasjo-

nen hver eneste dag. I noen områder er sikkerhets-

situasjonen så alvorlig at internasjonal tilstedeværelse 

har blitt helt nødvendig for å skjerme lokale jord-

brukere. Dette var også en av våre funksjoner under 

oppholdet, i tillegg til å bidra med fysisk arbeid. Som 

solidaritetsarbeider deltok vi på den årlige oliveninn-

høstingen, en stor 

tradisjonell feiring som 

bringer familier sammen. 

Dette var spennende og 

lærerikt, samtidig som 

det ga oss muligheten 

til å bli godt kjent med 

de familiene vi jobbet sammen med. Innhøstingen 

innebar lange dager med ganske monotont arbeid 

under en brennende sol, men det var likevel noe fint 

og tidløst over å tilbringe dagene på olivenlunden. 

Oliventrærne, som går flere 1000 år tilbake i tid, er 

dypt forankret i palestinsk arv og symboliserer en 

Avskjed med Messina. Den irske fredsprisvinneren  
Mairead Maguire står som nummer to fra høyre.  
Foto: Freedom Flotilla Coalition 

Artikkelforfatteren inni et 
gammelt oliventre i Pales-

tina. Foto: Omar Sharif
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SOLIDARITETSARBEID

slags livsnerve for den palestinske kulturen. I dette 

arbeidet får man derfor oppleve den motstands-

dyktige palestinske ånden, og selv om de israelske 

soldatene aldri var langt unna, sitter man igjen med 

en spesiell følelse av ro og harmoni.

HJERTEVARME OG SKYGGESIDER
I løpet av oppholdet som solidaritetsarbeider har jeg 

fått en ny onkel, tante og opptil flere søsken. Jeg har 

blitt invitert inn i folks hjem og blitt fortalt sterke histo-

rier over en kopp te, fersk frukt eller deilig hummus. 

Jeg har opplevd hjertevarmen, men også skyggesiden 

ved å være palestiner i et okkupert land, og blitt kjent 

med naturen, olivenlundene og det hellige land som 

virkelig er et vakkert syn for øyet. Selv om reisen var 

bra, sitter jeg allikevel igjen med en kombinasjon av 

følelsesmessig kaos og tomhet etter hjemkomst. Hver 

eneste dag kommer det nedslående nyheter fra Pales-

tina, og selv om det er lenge siden vi burde ha gjort 

noe, fortsetter verdenssamfunnet å gjøre altfor lite. 

Likevel fortsetter palestinerne å kjempe og gir aldri 

opp håpet om et fritt land. Det er det mye inspirasjon 

og lærdom i. 

Abedalkareem Khalid med den israelske bosetnin-
gen Zufim i ryggen. Foto: Ann Susanne Kulasingam

Olivenplukking. Foto: Privat
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BLI SOLIDARITETSARBEIDER!

RASHEDIEH, LIBANON
Solidaritetsarbeiderne bor og jobber i tette relasjo-

ner med de palestinske flyktningene i flyktningleiren 

Rashedieh, sør i Libanon. En sentral del av solidari-

tetsarbeidet er å undervise i engelsk. I tillegg jobber 

solidaritetsarbeiderne med ulike aktiviteter for barn 

og unge. Oppholdet varer i tre måneder, og søker bør 

ha fylt 21 år. Solidaritetsarbeidet er ikke lønnet, men 

Palestinakomiteen dekker reise og boutgifter.   

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt 

prosjektkoordinator Elisabet Sausjord på 

esausjord@gmail.com

 JAYYOUS, VESTBREDDEN 
Solidaritetsarbeidet i Jayyous går ut på å høste oliven 

og utføre annet landsbruksarbeid. Oppholdets 

lengde er på seks uker, og Palestinakomiteen sender 

team med inntil fire personer. 

Du får ikke lønn for å være solidaritetsarbeider, 

men Palestinakomiteen gir reisestøtte og et to dagers 

opphold i Jerusalem med guidet tur. Du bor gratis 

under enkle forhold. Mat får du også på stedet.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt 

prosjektkoordinator Arne Birger Heli på 

heper@online.no.

BLI SOLIDARITETSARBEIDER
Har du solidaritet med det palestinske folket? Vil du bli kjent med mennesker i 

Midtøsten og lære om deres kultur? Da er du kanskje den vi søker etter! 

palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid

Foto: Synne Dahl
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På Gazastripen går situasjonen fra vondt til verre. 
Og det er barna som lider mest. 

TEKST: GERD VON DER LIPPE

Etter 10 år med blokade, nabo-okkupasjon, kriger, 

kontinuerlige droner uten oppbygging av boenheter 

og infrastruktur, er folk i flyktningleirene i ferd med å 

bli mentalt forstyrret. Da er det barn som lider mest. 

De sulter, er magre og spiser kanskje en gang om 

dagen.  Ifølge en lege, som er venn med min venninne, 

spiser de fleste barn kjøtt i gjennomsnittet en gang 

pr måned, kylling kanskje en gang i uka og sjeldent 

sardiner eller fisk. 

STINKER AV SØPPEL
Da jeg var i Gaza for noen år siden, kunne vi gå langs 

stranda og nyte utsikten til Middelhavet. Nå lukter 

det drit og er stappfullt med søppel. Nesten ingen er 

hjemme i boenhetene når barna kommer fra skolen 

i flyktningleirene. Familiene lever i fattigdom og har 

mellom 14 og 15 barn.  De svakeste guttene får daglig 

bank av aggressive kamerater, hvis de ikke gjengjel-

der. Hva som skjer med jentene, kan vi bare tenke oss 

når alle sosiale konvensjoner er brutt ned og frykten 

er overalt. Alle vet hvilke barn som ikke har foreldre 

hjemme når de kommer fra skolen. Alt kan skje og 

ingen snakker om det, fordi nesten alt skal være ulov-

lig og straffbart ifølge psykologen. Tidligere var det 

et sterkt samhold på Gaza. Familier og naboer hjalp 

hverandre, slik vi ser det i dagens flyktning leire på 

grunn av krigen i Syria. Etter den israelske bombingen 

i 2014 ser håpet for forbedring for de fleste ut til å 

være historie. Hvis ingen endring skjer, er neste fase 

kanskje borgerkrig, slik at Israel kan bare se på at 

befolkningen bidrar til å utrydde seg selv.

Til og med drosjesjåfører er så redde at de snak-

ker om det til de få passasjerene som har råd til en 

kjøretur. Kelnerne og til og med psykologer prater 

også om det samme. Folk hiver i seg de medikamen-

tene som hjelper mot vedvarende smerte og angst 

uten hensyn til bieffekter. Da jeg var i Gaza i 2011, 

traff jeg ingen personer over 50 år som ikke gikk på 

medisinske medikamenter. Det var før. Nå bruker 

unge og gamle opiumliknende stoffer, hvis de får 

tak i det. Den kjente israelske forfatter, journalist og 

kritiker av blokaden av Gaza, Gideon Levy,  forteller 

at Israel ikke tillater sine egne journalister å reise til Gaza- 

stripen for unngå at de skal føle seg uvel når de ser all 

lidelsen og fattigdommen.

KAN IKKE MISTE TROEN
Min venninne i Gaza er blant de få heldige. Familiens 

GAZAS BARN 
LEVER I ET 

HELVETE PÅ 
JORD
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to små barn har både mor, far og egen leilighet, som 

de leier. De har mat på bordet og en god seng å sove 

i.  Hun ber og håper at forholdet mellom Fatah og 

Hamas kan endre seg fra strid til samarbeid, siden 

Hamas har gitt PA kontrollen over utfartssteder fra 

Gaza. Hvis Abbas kommer til stripen seinere i novem-

ber, har hun tro på at det går an å lage varm middag til 

barna hver dag og at vannet ikke lenger har gul farge 

og lukter vondt når det kommer ut av krana. Mest 

av alt gleder hun seg til å reise og besøke familien 

på Vestbredden. Hun har dessverre også fått med 

seg at Alaa Tartir, direktør for nettverket Al-Shabaka, 

har sagt at overføing av den administrative kontrollen 

ikke nødvendigvis betyr forsoning og enhet. Dette er 

bare en test, skal Tartir ha uttalt ifølge AlJazeera. Når 

jeg spør henne om Tartir har ødelagt håpet hennes, 

svarer hun forsiktig etter en stund. Jeg kan ikke tillate 

meg selv å miste troen på en bedre framtid. Det var 

derfor jeg giftet meg og fikk barn. Hvordan kan drøm-

men bli realisert når Gaza ifølge Levy er blitt en getto, 

som verden ikke vil vite noe om?

Saken har tidligere blitt publisert i Dagbladet 22.11.17 

både i papirutgaven og på nettsiden.

GAZA

HVA KAN VI GJØRE?
Det er vanskelig å ikke la seg tynge av å lese om 

den begredelige tilværelsen for Gazas barn. Hva 

kan vi gjøre for dem? Hvordan kan vi unngå at 

håpløsheten og maktesløsheten tar overhånd?

Gazas barn er uendelig tapre, og de bærer hele 

verdens unnfallenhet på sine skuldre. Tiåringer i 

Gaza har levd hele sitt liv under en umenneske-

lig blokade, de har opplev tre store angrep med 

massiv bombing og en verden som er øredøvende 

stille om deres lidelse. 

Det er her håpet og makten ligger. I deres 

evne til å leve. Deres eksistens er essensen av den 

palestinske motstanden, og all den tid de ikke gir 

opp kampen skylder vi dem å kjempe med dem. 

Barna er Gazas håp og vi skylder dem alt.

Vi må ikke glemme. Vi må ikke tie. Vi må 

ikke tro at det ikke nytter. Vær med på å gjøre 

Palestinakomiteen sterkere og verv et medlem. 

Hver og en av oss utgjør en dråpe av håp som 

huler ut steinen av undertrykkelse. 

Kathrine Jensen
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FOTBALLSUPPORTERE 
FOR PALESTINA 

Celtic-supporterne havner stadig i konflikt med UEFA på 
grunn av sin Palestina-solidaritet. Men de gir seg ikke. 

TEKST: EDDIE WHYTE, PALESTINA-AKTIVIST I FAGBEVEGELSEN OG CELTIC-SUPPORTER

Barnehagegruppe i Shatila.

Tre syrisk-palestinske barn. Musikkgruppe i Shatila. 

Glasgow-klubben Celtic er irenes lag i Skottland, og 

supporterne har lange tradisjoner for å stille opp til 

støtte for palestinernes frigjøringskamp. De ser de 

historiske parallellene mellom Irland og Palestina – 

kolonisering, okkupasjon, undertrykkelse og en liten 

nasjon som kjemper en lang frigjøringskamp mot en 

stor okkupasjonsmakt. 

BLE BØTELAGT AV UEFA
I fjor kom Celtic-supporternes solidaritet med pales-

tinere igjen i fokus da Glasgow-gigantene fikk enda 

en bot fra UEFA grunnet et levende skjold av pales-

tinske flagg under hjemmekampen mot israelske 

Hapoel Be’er Sheva i en Champions League-kamp 

foran 60 000 tilskuere. Det er nemlig ikke første 

gang Celtic-supportere har kommet på kant med 

UEFA for å vise sin solidaritet med palestinerne. I 

2014 ble klubben straffet med en bot på £ 16 000 

da supporterne markerte sin støtte for palestinerne 

med bannere og flagg i kampen mot KR Reykjavik, 

under Israels blodige angrep på sivilbefolkningen i 

Gaza.

I forkant av kampen mot Hapoel Be’er Sheva i fjor 

ble supporterne og klubben utsatt for en propa-

gandakampanje uten like. Den israelske ambas-

saden i London advarte mot en støttemarkering 

for Palestina og minnet klubben på returkampen 

en uke senere i Be’er Sheva – noe mange oppfat-
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FOTBALL

tet som en ren trussel. Skotsk politi truet med å 

fengsle supportere med palestinsk flagg, og aviso-

verskriftene minnet leserne på at Celtic tidligere 

har måttet betale heftige bøter for å ha vist solida-

ritet med palestinerne.

   Svaret på presset kom i form av en stor bølge av 

palestinske flagg under kampen. Kanskje den største 

markeringen noen gang. Sosiale medier sørget for 

at bildene skapte oppmerksomhet verden rundt, og 

etter hvert måtte såkalte «mainstream media» også 

dekke saken. En egen hashtag #ThanksCelticFans 

trendet i flere verdensdeler i flere dager. Bannere 

i Celtics grønne og hvite farger der palestinerne 

takket supporterne dukket opp på Vestbredden og i 

Gaza, og i videofilm fra flyktningleirene.

   Når den forhåndsvarslede UEFA-uttalelsen om 

at klubben skulle straf-

fes økonomisk, nådde 

nyhetsmeldingene, svarte 

Celtic-supportere med 

å starte en egen innsam-

lingsaksjon med hashtag 

#matchthefineforpalestine. Ikke for å betale boten, 

men for å samle inn penger til organisasjonen 

«Medical Aid for Palestinians» og kultursenteret 

Lajee i flyktningeleiren Aida i Betlehem, som Celtic-

supportere har samarbeidet med i flere år. 

Supporternes opprinnelige mål på 15 000 britiske 

pund ble nådd på noen få timer – få store bidrag, 

men mange som bidro med litt. Og antall bidragsy-

tere steg raskt. Innsamlingsaksjonen samlet inn vel 

10 ganger så mye som forventet –  180 000 pund 

- NOK 2 millioner. Mange småbeløp fra enkeltper-

soner, til sammen 9 000 bidragsytere - forteller noe 

om solidaritetsarbeidet til Celtic-supporterne.  

ET «ULOVLIG» BANNER
Å vifte med Palestinas nasjonalflagg er visst en forbry-

telse, ifølge fotballmyndighetene som straffet Celtic 

for å bryte artikkel 16 (2) i UEFAs disiplinære regler, 

som «forbyr ytringer som ikke er passende på sports-

arrangement, spesielt politiske, ideologiske, religiøse, 

støtende eller provoserende». UEFAs forskjellsbe-

handling av det palestinske 

nasjonalflagget er noe vi 

bør sette mer fokus på.

   Er det ikke nokså forbau-

sende at europeiske fotball-

myndigheter velger å like-

stille Palestinas nasjonalflagg med et ulovlig banner 

med et støtende eller provoserende budskap? Hvor-

for er det kun det palestinske nasjonalflagget som 

oppfattes som «politisk, støtende eller provoserende» 

av UEFA? Dette er det samme flagget som vaier uten 

«Svaret på presset kom i form 
av en stor bølge av palestin-

ske flagg under kampen»

Team  Jerusalem. Foto: Thomas Brekke Sæteren
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selv har kalt sitt livs «største opplevelse». 

Blant ildsjelene finner vi Arthur Timraz, sønnen til 

mannen som startet det hele: 

  – Jeg har vært medhjelper i mange år og sett gleden 

barna fra flyktningleirene har fått av de dagene de er i 

frihet i Norge, forteller han. 

  – Barna er nøkkelen til fred, men for at de skal jobbe 

for fred må de få muligheten til å se at det finnes 

noe annet enn bare krig og 

elendighet i verden.

I år spilte lagene fra Pales-

tina noen av kampene i de 

unike fargene til Celtic - 

The Hoops - takket være et 

samarbeid mellom Celtic 

Supporters Club Norway, 

Celtics egen veldedighets-

organisasjon Celtic FC Foundation og Timraz og hans 

gruppe dedikerte frivillige fra fagbevegelsen. 

   I år fikk de besøk av både jentelag og guttelag 

fra Jerusalem, Shatila flyktningleir i Libanon og et 

sammensatt lag av foreldreløse gutter fra Gaza.  

Barna var i 12-årsalderen.  Norway Cup er en uvur-

derlig opplevelse for barna – et pusterom i en hard 

hverdag. 

for FN-bygningen i New York, og som blir 

båret inn under åpningsseremonien i OL. Det 

smaker sterkt av forskjellsbehandling, og kan 

fort oppfattes som et forsøk på å kriminalisere 

palestinernes nasjonale symboler. 

PALESTINSKE BARN PÅ NORWAY CUP
Solidaritetsperspektivet til Celtic-supporterne står 

også høyt på dagsorden 

her i landet. Tradisjonen 

for å vise solidaritet med 

andre har alltid vært en 

integrert del av Celtic og 

derfor også en del av den 

norske supporterklubbens 

virksomhet. Celtics Social 

Charter tydeliggjør klub-

bens rolle som samfunnsaktør, med egne sosiale 

formål og et eget veldedighetsfond. 

   Palestinsk deltakelse i Norway Cup startet allerede 

i 1990 da norsk-palestiner Fuad Timraz vant penger 

på tipping og brukte deler av gevinsten til å hente 

palestinske fotballag til Oslo. Det har i de senere årene 

blitt opprettet en egen frivillig gruppe i fagbevegelsen, 

som hvert år jobber for å gi unge palestinere det de 

«Barna er nøkkelen til fred, 
men for at de skal jobbe for 
fred må de få muligheten 
til å se at det finnes noe 
annet enn bare krig og 
elendighet i verden»

Palestinske fotballejenter på Norway Cup 2017. 
Foto: Thomas Brekke Sæteren
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FOTBALL

Da U21-herrelandslaget i fotball spilte mot Israel på 

Marienlyst stadion i Drammen 5. september, stilte 

aksjonister med Palestina-flagg seg opp for å markere 

at Israel ødelegger palestinsk fotball med brutale 

midler. Politi og vakter var raskt på pletten og bort-

viste demonstrantene.

   – Israel bør bli utestengt fra FIFA – Det internasjonale 

fotballforbundet – inntil de respekterer palestinernes 

rettigheter, påpeker fotballentusiasten Jan Briseid fra 

Palestinakomiteen Oslo.

RED CARD ISRAELI RACISM
Palestinakomiteen i Norge og AKULBI står bak 

kravene fra Red Card Israeli Racism:

 At spillere og ansatte kan bevege seg inn og ut av 

Palestina uten hindringer.

 Fotballfasiliteter kan bygges og utvikles uten hindringer.

 At klubber etablert i ulovlige bosetninger utestenges 

fra internasjonale turneringer og den israelske ligaen.

 At IFA (Det israelske fotballforbundet) tar affære 

og innfører tiltak for eliminere rasisme og apartheid i 

deres egne ligaer.

   Bakgrunnen for kravene ble publikum informert om 

før kampen i  form av løpesedler fra AKULBI og Pales-

tinakomiteen i Norge: Palestinske fotballspillere blir 

jevnlig angrepet, nektet å delta på sine egne fotball-

kamper, fengslet og drept. Palestinske fotballarenaer 

har blitt bombet og ødelagt.

   Israel hindrer palestinsk import av fotballutstyr og 

tillater ikke landslaget i herrefotball å trene sammen 

og konkurrere utenlands. Palestinerne har dermed 

ikke mulighet til å kvalifisere seg til internasjonale 

konkurranser som VM og OL.

   Rasisme mot palestinerne er institusjonalisert i isra-

elsk fotball. Segregering innen ungdomsligaer og anti-

palestinske hatytringer fra israelske fanklubber har 

blitt rutine og skjer uten at noen straffes.

   Samtidig som palestinsk fotball blir ekskludert, spil-

ler syv israelske fotballklubber fra de ulovlige israelske 

koloniene på den palestinske Vestbredden i den offi-

sielle israelske fotballigaen. Dette er brudd på FIFAs 

regler. Når FIFA lar dette pågå uten sanksjoner mot 

Israel, er de med på å legitimere Israels handlinger. Og 

når Norges Fotballforbund (NFF) gjemmer seg bak 

FIFA og ikke våger å protestere mot Israels straffefrihet, 

er også NFF medansvarlig i Israels brudd på folkeretten.

AKULBI og Palestinakomiteen trenger flere aktivister 

som ønsker å jobbe med «Red card»-kampanjen. 

ER DU INTERESSERT? SEND EN E-POST TIL: 

fotball@palestinakomiteen.no

RØDT KORT TIL ISRAEL

TEKST: KIRSTI AARSETH

Palestinakomiteen og AKULBI jobber 
for at Israel skal bli utestengt fra FIFA.
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Boikottutvalget Selma Joner boikott@palestinakomiteen.no 93808470
Faglig utvalg Petter Thoresen petter2resen@yahoo.no 97579177
Kunstnerutvalget Lene Westerås westeraas@gmail.com 97570963
Solidaritetsutvalget Tone Sunde tonsunde@gmail.com 91373603
Sol.arb. Palestina Arne Birger Heli heper@online.no 90063116
Sol.arb. Libanon Elisabet Sausjord esausjord@gmail.com 90667062
Medlemsregister Arne Apold medlem@palestinakomiteen.no 99521565
Fadderprosjekt Grete Thunold grthun@online.no 90694868
Al Quds Reisebyrå Marianne Voss post@alquds.no 22110026

ANDRE KONTAKTPERSONER 

Finnmark Synnøve Thomassen sthomassen009@gmail.com 97604103
Troms Knut Borud knut@borud.no 41566418
Nordland 1 Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882 
Nordland 2 Egil Arnsby egilarnsby@gmail.com 90243493
   Vara Svein Olsen skola3004@hotmail.no 90630837 
Trøndelag Anna Mørseth anna-mo@online.no 41559288
   Vara Tom Kateraas nuffen@gmail.com 97503748

Møre og Romsdal Sissel Mordal Hilde smhilde@broadpark.no 99034166

   Vara Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 97741035

   Hordaland Morten Heszlein-Lossius heszlein@gmail.com 99150813

   Vara Claus Møller clausm@online.no
Rogaland Ingebreth Forus ingebreth.forus@lyse.net 98296728
   Vara Ingrid Baltzersen ingridbaltzersen@gmail.com 41322258
Vest-Agder Aslak Fjermedal afjarm@gmail.com 91626126
   Vara Karen Snekvik karengrimsmo@hotmail.com 94895535
Telemark Gerd von der Lippe gerd.v.d.lippe@hit.no 48036842
   Vara Ingrid Kvissel kvissel@msn.com 97665383
 Vestfold Grete Thunold grthun@online.no 90694868
   Vara Bjørgulf Brevik bjorgulf_brevik@yahoo.no 99168796
Østfold Kristin Rosenberg kristin.rosenberg1@gmail.com 98410704
   Vara Inger Fjeldbraaten imfjeld@icloud.com 93038639
Hedmark Kirsti Hougen kirsti@egneord.no 48248741
   Vara Svein Hanssen svein.hanssen@gmail.com 90737915
Oppland Liv Sørlien liv.sorlien@bbnett.no 90665349
   Vara Aksel Hagen aksel.hagen@hil.no 91620253
Buskerud Karoline Stensdal karolinestensdal@hotmail.com 97681926
   Vara Britt Bakke britten52@outlook.com 90149561
Oslo Magnus Christoffersen magnus.christoffersen@gmail.com 47058163
   Vara Kaja Borge ka_borgen@hotmail.com 90935661

FYLKESREPRESENTANTER
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KONTAKT

Finnmark Synnøve Thommassen sthomassen009@gmail.com 97604103
Tromsø Knut Borud tromso@palestinakomiteen.no 41566418
Finnsnes Tove Lie tovekullerud@gmail.com 90732149
Narvik Jan Åge Riseth narvikriseth@gmail.com 99298203
Bodø Jorunn Anda Aronsen jorunn.anda@hotmail.com 91525882
Rana Heidi Aronsen hei.aron@yahoo.no 90845575
Midt-Helgeland Ulf Ulriksen ulf.ulriksen@gmail.com 91350414
Trøndelag Mads Nordtvedt trondheim@palestinakomiteen.no 91330559
Romsdal Lars Oltedal loltedal@online.no 90865484
Sunnmøre Kjell Stephansen kjell.stephansen@gmail.com 97741035
Voss Ruth Jørgensen rutjoerg@online.no 98282995
Bergen Morten Heszlein-Lossius bergen@palestinakomiteen.no 99150813
Haugalandet Anne Hilde Hagland haglandhimkok@yahoo.no 95186919
Stavanger Ingrid Baltzersen ingridbaltzersen@gmail.com 98876578
Vest-Agder Steinar R. Berge srberge@online.no 48881433
Aust-Agder Tore Wold wold.tore@gmail.com 90073473
Telemark Aasta Kravik aasta.kravik@gmail.com 41178405
Larvik Grethe Thunold grthun@online.no 90694868
Horten og Tønsberg Øyvind Wistrøm oyvind.wistrom@hbv.no  97179079
Fredrikstad Kristin Rosenberg kristin.rosenberg1@gmail.com 98410704
Hedmark Bernt Wold hedmark@palestinakomiteen.no 99038790
Oppland Kari Engebretsen karijo.engebretsen@gmail.com 90113815
Ringerike Audun Bakkerud rutjoerg@online.no 91865494
Drammen Arne Birger Heli heper@online.no 90063116
Oslo Jonas S. Iversen jonas_ivers@yahoo.no 95824491

OVERSIKT OVER LOKALLAG 

Leder Kathrine Jensen kathrine@palestinakomiteen.no 90743720
Nestleder Øystein Grønning oystein@migrant.no 92866921
Organisasjonssekretær Line Snekvik post@palestinakomiteen.no 95969874
Styremedlem Helga Hvidsten helghvid@outlook.com 95775943
Styremedlem Jonas S. Iversen jonas_ivers@yahoo.no 95824491
Styremedlem Ada Castracane ada@palestinakomiteen.no 90647021
Styremedlem Synne Dahl synneldahl@gmail.com 95239799
Styremedlem Baard Thorkildssen baard@thorkildssen.com 91650010

ARBEIDSUTVALGET I PALESTINAKOMITEEN
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VIKTIG 
MELDING!
Vi trenger flere 
medlemmer, og 

vi håper du vil bidra!

Hva venter du på?

Hvis hver enkelt 
av oss verver 

ETT medlem blir 
vi DOBBELT så 

mange.

Palestinakomiteen.no
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VI TRENGER DIN STØTTE
KJÆRE PALESTINAVENN!

Palestinakomiteen i Norge er avhengig av bidrag fra støttespillere og 

medlemmer for å drive solidaritetsarbeid for det palestinske folk.  

Siden 70-tallet har vi sendt solidaritetsarbeidere til Libanon og Palestina, og dette 

har hatt stor betydning for at solidariteten med palestinerne står sterkt i Norge. 

Vi mener det er viktig at folk reiser for å møte menneskene som rammes av Israels 

okkupasjon og apartheid, og selv ser konsekvensene av dette.

Vil du være med å styrke arbeidet med å rette søkelys mot palestinernes situasjon? 

Da kan du gi et enkeltbidrag til konto 0532 55 41263 eller bli fast giver 

ved å tegne avtalegiro.  Se nettsidene våre for mer informasjon. 

Du kan også støtte oss via SMS (maksbeløp 500 kr). 

Da sender du en SMS til 2434 med følgende tekst: PALKOM G (beløp). 

Eksempel: PALKOM G 250

Vi har også Vipps: #111340

Har du spørsmål? Ring oss på 959 69 874.

Tusen takk for din støtte!
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MED ØNSKE OM ET 
RIKTIG GODT 

NYTTÅR!



Palestinakom
iteen i N

orge
Frivillighetshuset, K

olstadgata 1, 
06

52 O
slo 


