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Osloavtalen 
Det er tjue år siden Osloavtalen ble 
underskrevet. Den ble forhandlet fram 
med representanter fra norsk UD som 
tilretteleggere. Og det var en avtale 
den israelske okkupantmakten gjorde 
med representanter for de okkuperte 
og eksilerte palestinerne. Gjennom 
avtalen anerkjente palestinerne Israels 
rett til å eksistere, mens Israel på sin 
side anerkjente PLO som palestinernes 
rettmessige representant.  
 
En viktig forutsetning for avtalen var den 
første intifadaen. Bildene av ungdommer 
som kastet stein mot de israelske 
soldatene gikk verden over. Men også den 
israelske hærens brutale framferd for å 
holde opprøret nede, fikk mennesker over 
hele verden se. Disse TV-bildene har mer 
enn noe annet gjort sitt til at den folkelige 
opinionen i mange land endret seg fra en 
pro-israelsk holdning til en sympati med 
palestinernes sak. Intifadaden utviklet seg 
til å bli et bredt folkelig opprør, og håpet 
om en rettferdig løsning spredte seg blant 
mange palestinere. Det skjedde også blant 
de palestinske flyktningene.  
 
I Shatila, en av de mange flyktningleirene 
for palestinere i Libanon, dukket det opp 
flere plakater. En av dem hadde følgende 
tekst: ”The uprising is the returnway 
home”. Men slik skulle det ikke gå. 
Flyktningene sitter fortsatt i flyktning-
leire med et håp om retur som begynner å 
svinne hen. Ideen om at palestinere skulle 

kontrollere palestin-
ere dukket i stedet 
opp. Den ble første 
gang lansert da hele 
det historiske Palesti-
na var blitt okkupert i 
1967. For israelerne 
ble denne ideen et 
viktig element i Oslo-
avtalen. De palestinske selvstyremyndig-
hetenes sikkerhetsstyrker har fått denne 
funksjonen. Mens flyktningene ble holdt 
utenfor avtalen. I takt med etableringen av 
selvstyremyndigheten i Gaza og på Vest-
bredden, ble verdens oppmerksomhet 
vendt mot det som skjedde der, og 
flyktningene opplevde seg mer eller 
mindre glemt. «Vi kaller oss det glemte 
folket» sa en palestinsk kvinne til meg 
under et besøk i leiren Burj el Barajneh i 
Libanon. «Oslo avtalen rettet oppmerks-
omheten til Gaza og Vestbredden. Våre 
problemer er skapt av det internasjonale 
samfunnet, og det er deres ansvar og plikt 
å finne en løsning», fortsatte hun. 
  
 

 
 

Fra signering av avtalen i 1993. 

�

Annicken Lundgård 

Leder i Palestina-

komiteen i Norge 
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Etter den første intifadaen og Osloavtalen, 
har den israelske staten bygd stadig flere 
kolonier på Vestbredden og i Øst-
Jerusalem. Etter den andre intifadaen star-
tet byggingen av muren. At alt dette er 
ulovlig, affiserer ikke Israel. Det er 
åpenbart at sioniststaten ønsker å fortsette 
okkupasjonen av det historiske Palestina. I 
samarbeid med Israel utøver de pale-
stinske sikkerhetsstyrkene kontrollen på 
den okkuperte Vestbredden. Samtidig 
leder Norge giverlandsgruppen, som 
finansierer de palestinske statsinstitu-
sjonene. Alt dette har Israel oppnådd 
gjennom Osloavtalen. Mens palestinerne 
har fått anerkjent PLO. 
 
På denne bakgrunn er det viktig å se 
kritisk på Osloavtalen. Hva var de poli-
tiske og økonomiske forutsetningene for at 
den kunne bli inngått, og hvorfor skrev 
PLO under avtalen? 
 
 Den 13. september var Palestinakomiteen 
medarrangør av et seminar på Litteratur-
huset. Og 1. og 2. november avholdes den 

stor Internasjonale Oslokonferansen på 
Chateau Neuf med Palestinakomiteen som 
en sentral aktør. Under seminaret på 
Litteraturhuset sa en av de israelske del-
takerne at to stater ikke er løsningen på 
problemene i Palestina. Tvert imot, hevdet 
han, ideen om to stater er selve problemet. 
Disse spørsmålene er det viktig å disk-
utere. Det vil da også bli gjort på konfe-
ransen i november. Samtidig vil BDS- 
strategien (boikott, de-investeringer og 
sanksjoner) bli debattert. 
 
Oslo vil for alltid bli forbundet med 
avtalen som ble underskrevet utenfor Det 
hvite hus 13. september 1993, men det 
betyr ikke at Norges rolle var spesielt 
ærerik. Senere har altså den norske uten-
riksministeren vært leder av giverlands-
gruppen. At det kapittelet snart kan bli 
avsluttet, skyldes ikke at Norge har fått en 
borgerlig regjering. Det henger derimot 
sammen med et faktum som ikke lenger 
kan skjules: Man kan ikke bygge en stat 
uten land. � 
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Fra seminar om Osloavtalen 13. september 

2013 på Litteraturhuset, arrangert av Pale-

stinakomiteen i Norge, Fafo, Fellesutvalget 

for Palestina, Institute for Palestine Studies, 

Beirut/Libanon og Networkers SouthNorth 

�

Osloavtalen 20 år: En avtale 
verre enn noen tidligere planer 
 

- Norge plasserer seg i toppdivisjonen 
av internasjonal fredsbygging. I dag 
vet vi at Norge ikke oppnådde mer 
gjennom forhandlingene om Oslo-
avtalen enn den sterke parten Israel 
bestemte. Norge aksepterte Israels 
spilleregler og handlet deretter, fastslo 
Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen 
Waage på 20 årsdagen for Osloavtalen.  
 
Av Trine Lynggard 
 
Hun fikk støtte av de to palestinske advokatene 
Sahar Francis og Anis Kassim som i sine fore-
drag kunne dokumentere hvordan Osloavtalen 
aldri var ment å skulle sikre palestinerne deres 
nasjonale rettigheter. Tvert imot, Osloavtalen 
la grunnlaget for at palestinske myndigheter 
har endt opp som underleverandører til okku-
pasjonsmyndighetene, var dr Kassim krasse 
dom. 
 
Seminaret med tittelen Freden som uteble på 
Litteraturhuset i Oslo, som var arrangert av 
Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for 
Palestina, Fafo, Institute for Palestine Studies, 
Beirut/Libanon og Networkers SouthNorth 
samlet om lag 150 mennesker. Denne 
markeringen av 20-årsdagen for Osloavtalen 
var forløperen til en to-dagers internasjonal 
konferanse i november med palestinske og 
internasjonale eksperter, og politiske aktivister 
som vil utforske nærmere hva som skjedde, 

hva konsekvensene har vært og hva som er 
veien framover (www.ocp2013.no).  
 
Småfisken og hvalen  
- Hvordan kunne småfisken Norge være i stand 
til å utføre et mirakel som hvalen USA ikke 
kunne, spurte historieforskeren Hilde Henrik-
sen Waage og lånte en uttalelse fra den pale-
stinske presidenten Mahmoud Abbas. Det var 
Norge, ikke USA, som bidro til at det ble en 
Osloavtale. Hun har i sin forskning gått dypere 
inn i den hemmelige Oslokanalen og avdekket 
at Norge i disse hemmelige forhandlingene 
mellom Israel og PLO slett ikke handlet på 
vegne av eller i samråd med USA som man til 
nå har antatt.  
 
I begynnelsen holdt Norge USA informert om 
hva som foregikk i Oslo. Men amerikanerne 
tok ikke Norge alvorlig; de ville bare ha det 
norske sporet som et vedheng til amerikanske. 
Men Israel ønsket ikke at USA skulle få vite på 
hvilket nivå samtalene forgikk: at det for første 
gang var en offisiell israelsk deltakelse i 
samtalene med PLO i Oslo.  
 
USA på Israels side 
- USA ble bevisst ført bak lyset av Norge og 
Israel. Israel hadde bedt Norge om å holde 
USA helt utenfor. Norge aksepterte og handlet 
etter de israelske spillereglene. Norge tok her 
en kalkulert risiko, det viktigste for Norge ble å 
beskytte Oslokanalen. USA hadde da ingen 
mulighet til å få en virkelig forståelse av det 
som skjedde i Oslo, og ble ikke informert før 
gjennombruddet i forhandlingene skjedde og 
prinsippavtalen var klar til undertegning.  
 
- Israel valgte lille Norge og det svake PLO for 
å beskytte egne interesser så de kunne få det 
slik de selv ønsket, og PLO forhandlet fred på 
israelernes premisser, fastslo Henriksen Waage. 
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Norge var heller ikke den snille småfisken som 
inviterte palestinernes inn i varmen og talte 
deres sak overfor okkupantstaten Israel i disse 
maidagene i Oslo 1993.  
 
- Norge hadde et klart standpunkt: de var helt 
enig med Israel i at det var Arafat som var 
problemet og som kunne sette prosessen i fare. 
PLO hadde få muligheter og var redd for å bli 
permanent marginaliserte, de opplevde at de 
måtte akseptere avtalen og gjøre det beste ut av 
det i en ekstremt vanskelig situasjon - eller 
forlate fredsprosessen uten å ha oppnådd noen 
ting. Det var en enorm maktubalanse. PLO, 
som også hadde svake juridiske forhandlere, 
var ikke i stand til å få til en bedre avtale. I dag 
vet vi at Norge ikke kunne oppnå mer enn det 
den sterkeste parten, Israel, ville, konstaterte 
historikeren Hilde Henriksen Waage.  
 
Osloavtalen den verste  
Folkerettseksperten og advokaten, dr Anis 
Kassim, snakket til forsamlingen på 
Litteraturhuset fra Amman i Jordan via Skype 
siden den norske ambassaden der ikke var i 
stand til å innvilge ham visum til Norge i tide. 
Dr Kassim var selv i den palestinske dele-
gasjonen under Madridkonferansen i 1991 da 
palestinerne, men ikke PLO, for første gang 
fikk være med på en Midtøsten-konferanse. 
Men han var fra første stund sterk motstander 
av det som kom ut av Osloavtalen to år etter.  
 
Han har nøye studert de åtte avtalene som til 
sammen utgjør Osloavtalen, med et hundretalls 
artikler, tilleggsprotokoller og apendixer som  

 
 

ble utarbeidet i perioden 1993 til 1999. Så har 
han sammenlignet Osloavtalene med tidligere 
internasjonale planer og avtaler. Konklusjonen 
er at de har hatt katastrofale følger for det 
palestinske folket. Kassim karakteriserer Oslo-
avtalen som verre enn tidligere planer og av-
taler som har rammet palestinerne gjennom 
tidene: Balfourerklæringen fra 1917, den briti-
ske Mandatavtalen fra 1922 og FNs delings-
plan for Palestina fra 1947. 
 
- Den israelske uavhengighetserklæringen 
framstiller disse tre dokumentene som et juri-
disk grunnlag for opprettelsen av den nye sta-
ten Israel. Palestinerne på sin side ser de 
samme dokumentene som årsaken til deres 
Nakbah, katastrofen. Da PLO godtok Oslo-
avtalen, vil en sammenlignende analyse vise at 
de tre tidligere dokumentene var langt mindre 
skadelige enn denne siste, uttalte dr Kassim. 
 
• Balfourerklæringen går inn for å opprette 

et jødisk hjem i deler av Palestina og ga 
samtidig en viss beskyttelse for pale-
stinerne; de sivile og religiøse rettighetene 
til den ikke-jødiske befolkningen skulle 
ikke trues, som det heter. 

• Under det britiske mandatstyret var pale-
stinerne sikret visse rettigheter, inklusive 
retten til selvbestemmelse. 

• I FNs delingsplan skulle palestinerne få 
en halv stat på omtrent halvparten av  
landområdet. Hver av statene skulle 
grunnlovsfeste like rettigheter for alle 
uavhengig av om de var jøder eller pale-
stinere. 

�����������	
���

����� Anis Kassim 
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Ingen okkupasjon, ingen rettigheter  
I alle tre tidligere dokumentene er i hvert fall 
palestinerne sikret noen rettigheter, mens 
Osloavtalen ikke snakker om palestinernes 

rettigheter overhodet, bare forpliktelser og 
ansvar, konstaterte dr Kassim. Avtaledoku-
mentene er også overlesset med sikkerhets-
forordninger som i realiteten gjør det pale-
stinske styret til et sikkerhetsbyrå i okkupa-
sjonsmaktens tjeneste. 
 
I ingen av Osloavtalene er områdene som 
diskuteres, Vestbredden og Gaza, omtalt som 
okkuperte som jo er FNs term. 

 
- Den underliggende forutsetning i avtalene er 
at overherredømme – suvereniteten – er Israels, 
og innrømmelsene er en generøs gest fra Israel 
som palestinerne må være takknemlige for. 
Med andre ord, den juridiske karakteristikken 
av de okkuperte palestinske områdene er snudd 
opp ned. Det er betegnende at i avtalene brukes 
uttrykk som ”overføring” av funksjoner og 
ansvar til palestinerne, ikke gjenoppretting av 
rettigheter og funksjoner for den okkuperte 
befolkningen, slik Genèvekonvensjonene tilsier.  
 
Fortsatt militært styre 
Det israelske militære styret på Vestbredden 
opphørte aldri, det er fortsatt den høyeste 
myndighet, også i områdene som fikk såkalt 
indre selvstyre.  
 
- De palestinske myndighetene, som er lovlig 
valgt av palestinerne, har fått ansvaret for å 
utføre de israelske militære myndighetenes 
ordre. Osloavtalen la grunnlaget for at 
palestinske myndigheter har endt opp som 
underleverandører til okkupasjonsmyndig-
hetene, er dr Kassims konklusjon. Han kom 
med følgende anbefaling: 
 
Internasjonal lov eneste veien å gå 
- Alle diplomatiske, politiske, økonomiske 
midler så vel som krig har mislykkes når det 
gjelder å presse Israel. Det siste feilgrepet er 
Osloavtalen som ikke har gjort noe annet enn å 
restrukturere okkupasjonen. Da er det bare 
internasjonal lov igjen som redskap 
problemløsning. Her har den Internasjonale 

domstolen, ICJ, vist den juridiske veien 
framover ved sin fordømmelse av Israels 
bygging av muren. Israel må tvinges til å 
respektere de juridiske forordningene som er 
pålagt en okkupantmakt, og FN har redskapene 
og makten til å tvinge gjennom dette. 
 
Fengsling som strategi 
At det fortsatt er et militært israelsk styre som 
rår i alle områder av Vestbredden, også de som 
har en form for palestinsk indre selvstyre, 
kunne den palestinske menneskerettsadvokaten 
Sahar Francis dokumentere i sitt foredrag på 
seminaret. Hun leder organisasjonen Addameer, 
som arbeider for de palestinske fangene. 
Addameer definerer alle som er arrestert for å 
ha kjempet mot den israelske okkupasjonen, 
som politiske fanger.. Retten til motstand mot 
en okkupasjonsmakt er nedfelt i internasjonal 
lov. Samtidig rettferdiggjør ikke Francis 
krigsforbrytelser. Hun påpeker imidlertid at 
bare et mindretall, 514 av 5100 palestinske 
fanger i israelske fengsler er dømt for så grove 
voldshandlinger og at de har fått livstids-
dommer. Israel har helt siden okkupasjonen 
startet fengslet palestinerne i stort omfang, 
uavhengig av om de har angrepet sivile mål 
eller ikke. 
 

 
 

Sahar Francis 
 

- Israel har siden etableringen brukt fengsling 
som politisk strategi for å kontrollere 
palestinernes liv. Siden 1967 har Israel arre-
stert og fengslet trekvart million palestinerne i 
de okkuperte områdene: det er ikke et eneste 
palestinsk hjem som ikke er blitt påvirket av 
denne undertrykkelsespolitikken. 40 prosent av 
den palestinske mannlige befolkningen har en 
eller flere ganger blitt arrestert, kunne Francis 
fortelle.  
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Samtidig er det utstedt ikke mindre enn 1 600 
militære forordninger som innvirker på alle 
områder av den palestinske befolkningen liv. 
De kriminaliserer alle politiske partier, 
studentbevegelser, veldedige organisasjoner og 
alle former for politisk mostand mot okku-
pasjonen. Også Fatah, det ledende partiet i de 
palestinske myndighetene, er forbudt, og for 
tiden sitter 13 palestinske lovlig valgte 
parlamentarikere i fengsel, hvorav ni av dem i 
administrativ forvaring, uten rettsak og dom. 
Samtidig opererer Israel med to ulike juridiske 
system på Vestbredden; mens palestinerne 
stilles for militærdomstoler, også for vanlig 
kriminell virksomhet, stilles alle israelske 
bosettere på Vestbredden for sivile domstoler. 
 
Palestinske fanger som forhandlingskort 
Da Osloavtalen ble inngått for 20 år siden var 
spørsmålet om de politiske fangene et av 
de ”vanskelige” temaene som ikke ble behan-
dlet. Siden hele det palestinske samfunnet er 
rammet av den israelske fengslingspoltikken, 
ble den palestinske ledelsen etter hvert tvunget 
til å gjøre fangespørsmålet til en forhandlings-
sak.  
 
- Israel bruker fangspørsmålet som forhand-
lingskort, et pressmiddel framstilt som 

en ”goodwill” gest i forhandlingene. De 
løslater noen fanger for å få innrømmelser fra 
palestinerne, så arresterer de rett etter noen nye 
eller de samme. I de pågående samtalene var 
løslatelsen av 104 fanger som har sittet siden 
før Oslo-avtalen et lokkemiddel for å få 
palestinerne til å gjenoppta samtaler uten å 
kreve frys i Israels bosettingsbygging. Det 
virket. Men til nå er bare 26 blitt løslatt.  
 
- Osloavtalen har ikke bare feilet når det 
gjelder å få frigitt palestinske politiske fanger, 
men også når det gjelder å få satt en stopper for 
bruken av politiske fanger som strategi. 
Avtalen har heller ikke hindret at det er blitt en 
forverring av fangenes vilkår, med flere 
restriksjoner og mer undertrykking. Israel har 
også fortsatt med massearrestasjoner. 
 
I likhet med dr Kassim mente også advokat 
Francis at internasjonal humanitær lov og 
internasjonale menneskerettslover og FN 
resolusjoner bør danne grunnlag for framtidige 
forhandlinger for å kunne oppfylle pale-
stinernes grunnleggende rettigheter. Osloav-
talene har ikke disse internasjonale redskapene 
som grunnlag, dermed er heller ikke pale-
stinernes lovmessige rettigheter ivaretatt. � 

 

 

Mottakelse av en palestinsk fange i Ramallah  
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Osloavtalen sett fra Ramallah: 

– En mørk og stengt tunnel 

�

Den palestinske nasjonaldikteren 
Mahmoud Darwish ble flere ganger 
sitert under palestinernes egen 
Osloavtale konferanse i Ramallah i 
slutten av september. Da Darwish i 
skuffelse og protest meldte seg ut av et 
PLO som hadde signert en avtale på 
Israels premisser, omtalte han Oslo-
avtalen som en mørk og stengt tunnel. 
Hvordan kunne vi tillate oss selv å gå 
inn i denne tunnelen, spurte noen av 
innlederne selvkritisk. Flere av dem 
hadde vært med i de palestinske 
forhandlingene som førte fram til 
Osloavtalen. 
 
Av Trine Lynggard 
 
Osloavtalen mellom Israel og PLO har vært 
tema for flere internasjonale konferanser i høst 
i forbindelse med at det er 20 år siden 
undertegningen av prin-
sippavtalen, sist i Oslo nå 1.-
2.november arrangert av 
Palestinakomiteen og Felles-
utvalget for Palestina i sam-
arbeid med blant andre 
Institute for Palestine Stud-
ies, som arrangerte konfer-
ansen i Ramallah i slutten av 
september. I all hovedsak 
har konferansene vært sterkt 
kritiske til både grunnlaget 
for Osloavtalen og hva den 
har ført til, det snakkes om 
Osloavtalens død og en to-
statsløsning som urealistisk. 
Hvordan ser palestinerne 
selv Osloavtalen etter 20 år?  
 

Frustrasjon og misnøye 
Ramallah, denne palestinske småbyen på en 
høyde som har spredd seg utover på åssidene 
til en palestinsk hovedstad med monumentale 
nasjonale institusjoner, internasjonale hoteller 
og restauranter, forretningsstrøk og stadig nye 
boligområder, kan gi inntrykk av fortsatt opti-
misme for en egen palestinsk stat på Vest-
bredden. Men under denne overflaten skjuler 
det seg stor skuffelse, frustrasjon og misnøye. 
De israelske bosettingene spiser seg stadig 
nærmere. Osloavtalen knyttet palestinsk øko-
nomi til den israelske, det vil si den ble 
underlagt israelsk kontroll og restriksjoner. 
Arbeidsløsheten er høyere enn noensinne, blant 
ungdom om lag 40 prosent, mange har tatt opp 
bolig og forbrukslån de nå ikke kan betale 
tilbake, priser og skatter går i været.  
 
Verdensbankens 
markedsliberalistiske ”Investment for Peace” 
program som har ligget til grunn for giver-
landgruppas innsprøyting av 23 milliarder 
dollar til palestinsk statsbygging siden Oslo-

Konferansen måtte flyttes til på Gran Park  
hotel i Ramallah fordi studentene på Birzeit 
Universitetet hadde okkupert universitetet i  
prostest mot økning av studieavgiften.  



�������	
����	����������� ���

�

�

Innlederne i åpningspanelet på IPS konferansen om Osloavatalen, fra 

venstre Ghassan Khatib, ordstsyrer Mamdouh Al-akkar, Rashid Khalidi 

og Alain Gresh 

avtalen har også skapt et helt ny forbruker-
kultur, noe forretningsstrøket med alle mobil-
telefonbutikkene rundt Manaraplassens løve-
statue i sentrum av Ramallah vitner om. Inne i 
salen på det fasjonable Gran Park Hotel på 
Masyoun høyden er ikke stemningen særlig 
oppløftet. Konferansen skulle egentlig ha vært 
på Birzeit universitetet, palestinernes prestisje-
universitet, men studentene hadde stengt 
portene med kjettinger i protest mot at den 
palestinske administrasjonen (PA) har økt 
studieavgiften til det flerdobbelte. Så Oslo-
avtalen måtte diskuteres utenfor akademia, i et 
av de store hotellene som har skutt i været som 
et resultat av utenlandske investeringer i 
påvente av en palestinsk stat.  
 
Stadig flere hopper av  
IPS - Institute for Palestine Studies som i år 
også har 50-års jubileum, hadde samlet en 
rekke av palestinske intellektuelle, forskere og 
politiske analytikere, inkludert flere som har 
vært med i forhandlingsdelegasjonene som 
ledet fram til Osloavtalen. Noen har også hatt 
ledene stillinger i PA og sittet som ministre i 
den palestinske regjeringen, men hoppet av 
etter hvert som det ble stadig klarere at 
Osloavtalen var det som flere omtalte som en 

felle, en avtale som har styrket den israelske 
okkupasjonen og splittet palestinerne både 
politisk og geografisk i små, isolerte enklaver. 
Så seint som i mai i år undertegnet 30 
framtredende medlemmer av det regjerende 
partiet Fatah, mange av dem universitetsansatte, 
erklæringen ”Popular Movement for One 
Democratic State in Historical Palstine”. 
Dermed sier de at de ikke lenger har tro på 
tostatsløsning som er PA og Fatahs offisielle 
mål. Ingen offisielle representanter for PA var 
er blant innlederne, men under åpningssesjonen 
var flere høyere palestinske tjenestemenn å se 
blant tilhørerne. Mange av innleggene fra salen 
var preget av både resignasjon og bitterhet 
overfor dagens palestinske ledelse som har 
gjenopptatt samtalene med Israel etter press fra 
den amerikanske regjeringen. Ingen i 
forsamlingen eller fra talerstolen forsvarte 
denne nye runden med samtaler, der den 
palestinske delegasjonen for første gang unnlot 
å kreve stans i byggingen av nye bosettinger 
(les:kolonier) på palestinsk jord som betingelse 
for å gjenoppta forhandlinger med Israel. 
 
Ingen interesse for Norge 
Navnet på Norges hovedstad er blitt et 
skjellsord for palestinere flest, de snakker 

om ”før og etter Oslo” som 
før og etter katastrofen, ja 
stadig flere omtaler til og 
med Osloavtalen som ”det 
andre Nakbah”, katastrofen 
da staten Israel ble opprettet 
og palestinerne fordrevet for 
65 år siden. Samtidig var det 
påfallende lite kritikk på 
konferansen av Norges rolle. 
Bare en av innlederne, 
historikeren Rashid Khalidi, 
nevnte Norge, ved ganske 
enkelt å slå fast at ”Norges 
rolle var meget dårlig”. Da 
jeg spurte en av innlederne 
om hvorfor ingen tok opp 
Norges rolle, svarte han med 
et skuldertrekk mens han så 
seg rundt i hotellvestibylen: ” 
Når to møter hverandre i et 
hotell og blir gift og det 
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siden går dårlig, kan man ikke skylde på 
hotellet”. Så for han var Norge bare et vertskap 
uten særlig betydning - likevel ville han ikke 
bli sitert på uttalelsen.  
 
Hyllest til to store  
Konferansen ble også åstedet for ”rehabili-
tering” av to store palestinske intellektuelle 
som i mange år har vært i unåde fordi de tok 
avstand fra Osloavtalen fra første stund. Da 
nasjonalpoeten Mahmoud Darwish, han som 
også skrev den palestinske uavhengighets-
erklæringen i 1988, meldte seg ut av PLO i 
protest mot Osloavtalen i 1993, fikk han spørs-
mål om hvorfor han nå forlot skuta.  

 

 
 

Mahmoud Darwish 

 

 
 

Edward Said 

 

Jeg ser ingen skute for PLO fungerer ikke, det 
er en forbrytelse å ignorere det, kapteinen 
styrer mot en ukjent skjebne, det er ikke land i 
sikte, skal Darwish ha sagt, noe som ble 
referert under åpningen av konferansen. Også 
professor Edward Said, den store palestinske 
politiske tenkeren og forfatteren av 
boka ”Orientalism”, ble hyllet både under 

åpningen og av flere talere, på omtrent 10 års 
dagen for hans død. I likhet med sin gode venn 
Darwish ble han isolert og fordømt av den 
palestinske ledelsen da han gikk sterkt ut mot 
Osloavtalen og kalte den ”et instrument for 
overgivelse” med så mange ensidige innrøm-
melser fra palestinsk side. 
 
Nå er det disse to avdøde palestinerne som 
hedres, ikke den avdøde PLO lederen Yassir 
Arafat, som i den grad han ble nevnt, ikke fikk 
tildelt noen høy stjerne.  
 
Selvransaking 
Samtidig var Ramallah-konferansen, bare noen 
steinkast fra presidentpalasset til Abbas, en 
øvelse i selvransaking og selvkritikk siden flere 
av innlederne var med i Oslo-skuta fra 
begynnelsen og et godt stykke videre på den 
farefylte ferden før de hoppet av.  En av dem 
var Ghassan Khatib som i dag underviser i 
arabisk kultur på Birzeit universitetet. Han har 
vært både har vært både arbeidsminister og 
planleggingsminister i PA regjeringen før han 
tok over ledelsen av det innflytelsesrike PA 
Media Center fram til 2012. Khatib var med i 
både den palestinske delegasjonen til 
Madridkonferansen i 1991 og i de bilaterale 
forhandlingene i Washington som foregikk 
fram til de hemmelige Oslo samtalene, og han 
har skrevet bok om diskusjonen innad i de 
palestinske forhandlingsteamet.  
 
- Osloavtalen er det mest kontroversielle 
spørsmålet palestinerne har stått ovenfor. Mens 
de fleste palestinerne støttet undertegningen av 
Prinsipperklæringen til Osloavtalen, er 
flertallet etter 20 år nå mot Osloavtalen, 
konstaterte Khatib. Han mente det positive 
med Osloavtalen var at PLO ble anerkjent, 
kom ut av isolasjonen, frigjorde seg fra 
eksiltilværelsen, gjenopptok initiativet og fikk 
vende tilbake til hjemlandet.  
 
Gissel for Israel 
- Men i løpet av denne lange interimperioden 
har PLO blitt et gissel for Israel som har tjent 
på prosessen, PLO har mistet initiativet og 
status blant palestinerne og blitt utmanøvrert, 
sa Khatib som også kom med en krass kritikk 
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av dagens ledere: - Det er de samme lederne 
som sitter ved makten i dag, de later som de er 
smarte, men de behersker ikke den israelske 
tenkemåten, de tar risikofylte, individuelle 
avgjørelser, de har marginalisert palestinerne, 
konstaterte ham. Som flere av de andre 
innlederne som hadde vært med i forløpet til 
Oslo, forsvarte han Prinsipperklæringen av 
1993, men mente at særlig Oslo II avtalen av 
1995 undergravde tidligere avtaler ved at 
Vestbredden ble oppdelt i A-B-C områder, en 
midlertidig ordning som er blitt permanent, 
hvor palestinerne ble avhenging av Israel både 
økonomisk, politisk og militært.  
 
Arafat fryktet Intifadaen 
En annen tidligere forhandler fra Madrid-
konferansen, Tayseer Arouri, som var leder for 
Popular Intifada Committees, mente at PLO 
ledelsen under Oslo-samtalene led av mang-
lende kompetanse og kunnskap om taktikk, og 
i likhet med andre mente han at det egentlig 

var israelerne som forfat
som flere andre, at Araf
et nytt palestinsk lede
Intifadaen på Vestbred
over, at han derfor søk
talene og presset på fo
mens mange, også innen
hastverk. Han fikk støt
Edward Said professor 
Colombia universitet 
internasjonale og regi
Osloavtalen: 
 
- PLO hadde ingen klar 
uavhengighetserklæring
frukter. Da Intifadaen 
begynnelse. Det var 
palestinerens historie, 
stinske seieren, sa han o
representerte en ny form
kede streiker, demonstr
panjer.  Disse virkemidl

 

Innledere fra Gaza via videooverføring illusterer hvordan palestinerne er forhin
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attet avtalen. Han mente, 
rafat mest av alt fryktet at 
derskap sprunget ut fra 
edden og Gaza skulle ta 
søkte tilflukt i Oslosam-
for å til en avtale raskt, 

nen Fatah, var mot et slikt 
tøtte fra Rashid Khalidi, 
or i arabiske studier ved 
t som trakk opp den 
gionale bakgrunnen for 

ar strategi på denne tiden, 
ngen av 1988 bar ikke 
n brøt, ut var det en ny 
r den største seieren i 
e, ja, den eneste pale-
n og viste til at Intifadaen  
rm for kamp med vellyk-
strasjoner og mediekam-
idlene hadde stor innvirk- 

 

indret fra å møtes fritt. 
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ning, også på den israelske opinionen, sa 
Khalidi.  
 
Ramme for kolonialistisk kontroll 
Mounin Rabbini, politisk analytiker tilknyttet 
IPS mente at Osloavtalen verken har feilet eller 
var død. – Osloavtalene handlet verken om å 
skape en stat eller avvikle okkupasjonen, det er 
ikke nevnt noe sted, påpekte han. Det var 
bilaterale samtaler mellom en okkupert og en 
okkupant og handlet om å sikre Israels rett til å 
eksistere. To tiår med fruktesløse forhandlinger 
har bare gjort det mulig for Israel å befeste og 
utvide sin kolonialistiske kontroll. Få 
forhandlinger har vært så vellykkede, fordi den 
koloniseringen vi ser i dag hadde vært 
utenkelig uten disse forhandlingene. Etter 1993 
har vi ikke lenger ett palestinsk folk, det har 
skjedd en fragmentering, ikke bare av land, 
men av et folk. De isolerte palestinske 
samfunnene har stadig mindre og mindre til 
felles. Osloavtalen var skapt for å være en 
permanent overgangsfase. Så Osloavtalen som 
rammeverk for kolonialistisk kontroll må bli 
avviklet. Palestina spørsmålet må gjenreises 
internasjonalt, FN må delegitimere Israel, sa 
Rabbani som med henvisning til hva som 
skjedde med Vest-Sahara advarte mot å la 
tiden gå, for det som er rettigheter i dag er 
kanskje ikke anerkjente rettigheter i morgen. 
Uri Davis, israelsk observatørmedlem av Det 
palestinske nasjonalrådet (PNC) og medlem av 
Fatah siden 1980-tallet, ville satse på en 

internasjonal kampanje for å få Israel dømt 
som en apartheid stat, og han anslo at om 5-10 
ville FNs Sikkerhetsråd kunne fatte en slik 
resolusjon. Også andre støttet bruk av inter-
nasjonale domstoler mot Israels okkupasjon.  
 
Hvordan komme ut av Osloavtalen 
Konferansen i Ramallah hadde innledere og 
deltakere fra Gaza via Skype overføring. Selv 
om det bare er noen få mil unna, kan ikke 
palestinere fra forskjellige steder møtes fysisk 
til samtale. Innleggene fra Gaza var mer 
kritiske og mer innstilt på handling enn det 
man hørte i Ramallah.  
 
- Vi må løsrive oss fra forpliktelsene i 
Osloavtalen og samtidig gjenoppbygge PLO 
som det palestinske folkets representant. Vi må 
igjen gjøre Palestina til et internasjonalt anlig-
gende, FN er fortsatt ansvarlig for palestin-
ernes sak, vi må bruke Genevekonvensjonen 
og andre internasjonale rettlige mekanismer, sa 
Adnan Abu Amer fra Al Ummah Universitetet 
i Gaza. Ahmed Yousef, tidligere tilknyttet 
Hamas regjeringen i Gaza, la fram et tipunkts 
program for å komme ut av Osloavtalen, deri-
blant en internasjonal kampanje mot Oslo-
avtalen for å imøtegå israelsk propaganda, en 
grundig gjennomgang av konsekvensene av 
Osloavtalen og en rekonstruksjon av PLO 
basert på islamske tradisjoner. Han omtalte 
Osloavtalen som den største ødeleggelsen av 
palestinernes sak noensinne.�� 
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Enstatsløsning?  
Da må israelere med i frigjøringskampen! 
Fransk-egyptiske Alain Gresh, Midt-
østen ekspert og redaktør for det franske 
Le Monde Diplomatique, var invitert 
som en slags ”djevelens advokat” til å 
utfordre forsamlingen i Ramallah.  
 

Av Trine Lyngaard 
 

I hvert fall var den rollen han tok i konferan-sens 
åpningsforedrag. Hans utfordring var at dersom 
palestinerne nå går inn for en enstatsløsning, må 
de inkludere israelske jøder i den nasjonale fri-
gjøringskampen. Ingen av innlederne tok opp 
denne tråden og svarte på utfordringen. Alain 
Gresh mener det er forståelig. 
 

- Hvis palestinerne ønsker en enstatsløsning, en 
felles stat for to folk, må de tenke på konsekven-
sene, hvordan nå dit. Mange trekker paralleller til 
kampen for et fritt Sør-Afrika. Men i Sør-Afrika 
var det hvite med i frigjøringsbevegelsen ANC 
helt fra begynnelsen, ANC bygget brede allianser 
med det hvite samfunnet, de var ikke sekteriske 
og det førte etter hvert en omstilling i den hvite 
befolk-ningen. Det var helt avgjørende. Slik er det 
ikke i det palestinske tilfellet, og her ligger 
utfordringen for palestinerne. Dersom målet er en 
felles stat, må de inkludere de israelske jødene i 
den nasjonale frigjøringsbevegelsen, ikke bare de 
ytterst få israelere som er erklærte antisionister. 
En organisasjon Gresh mener det er naturlig å 
samarbeid med er Breaking the Silence, tidligere 
israelske offiserer og soldater som vitner om 
hvordan den israelske hæren har innført apartheid 
i Hebron og stadig bryter menneskerettighetene i 
de okkuperte områdene.  
 

- De gjør et fantastisk arbeid, de tar diplomater og 
vanlige israelerne med til Hebron og viser dem 
forholdene. Selv om de er for en tostats-løsning 
ikke er erklærte antisionister, må den palestinske 
bevegelsen arbeide sammen med slike israelske 
grupper, understreker Gresh. Samtidig har han 
forståelse for at hans utfordring ble møtt med 
taushet. 
 

- Det er veldig vanskelig for palestinere å gå inn i 
denne diskusjonen, det blir å erkjenne at de 
israelske jødene er her for å bli og at de må dele 

framtiden med dem, det er ikke så enkelt å si det. 
Også solidaritetsbevegelsene for Palestina har et 
problem. Selv om man er for en enstatsløsning, 
skal man avvise EU-stand-punktet om en stat på 
Vestbredden og Gaza? Skal man ikke samarbeid 
med dem som er mot okkupasjonen? Vi må være 
klar over at det internasjonale samfunnet ikke 
aksepterer enstatsløsning! Vi må forholde oss til 
realiteten og bygge allianser derfra. Det betyr ikke 
at en enstatsløsning er utopia, på sekstitallet var 
det også utopia for Sør-Afrika å bli kvitt 
apartheid-regimet. 

 
 

 

- Under konferansen ble det flere ganger trukket 

paralleller mellom apartheidstaten Sør-Afrika og 
Israel – synes du det er relevant? 

 

- Det er delvis relevant. Noe som er forskjellig er 
den demografiske maktbalansen. I Sør-Afrika var 
den 1 hvit for 20 svarte, i Palestina er det 1-1, 
omtrent like mange israelske jøder som pale-
stinere. Dessuten, i Sør-Afrika kunne ikke det 
hvite samfunnet ha overlevd uten de svartes 
arbeid. Her kan Israel overleve uten palestinernes 
arbeid. Så muligheten for å utøve press er svært 
forskjellig. En annen forskjell var at legitimiteten 
til det sørafrikanske apartheidregimet alltid var 
lav i det internasjonale samfunnet, mens Israel er 
anerkjent av alle land og det er ingen land som 
støtter en en-statsløsning. På enkelte områder er 
forholdene verre i Israel, det sier sørafrikanere 
som kommer hit. I Sør-Afrika hadde man ikke 
egne veier for de hvite og de svarte, her har 
jødene egne veier som det er forbudt for pale-
stinerne å bruke, påpeker Alain Gresh. � 

Alain Gresh 

�
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Landsmøtet 

2014 

Innkalling 

 

Framfor Landsmøtet 2014  
i Palestinakomiteen i Norge 
 

Det 30. ordinære landsmøtet til 
Palestinakomiteen i Norge finn stad 21. 
– 23. mars 2014 i Håndverkeren Kurs- 
og Konferansesenter i Oslo. 
 
Fristar: 
 
Innkalling 
 
Landsstyret innkallar med dette til lands-

møte i Palestinakomiteen i Norge 
 
Innsending av saker 
Alle medlemmer kan fremme saker for lands-
møtet, enten via lokallaget eller landsstyret. 
Sakene må vere landsstyret ved AU i hende to 
månader før dato for landsmøtet, dvs innan 21. 
januar 2014, til adresse: 
sekretariat@palestinakomiteen.no  
 
Forslag til endring av vedtekter 
Forslag til vedtektsendringar må vere lands-
styret ved AU i hende to månader før dato for 
landsmøtet, dvs innan 21. januar 2014, adresse:  
sekretariat@palestinakomiteen.no  
 
Utsending av sakspapir 
Sakspapirer skal sendast til lokallaga og med-
lemane minst ein månad før landsmøtet finn 
stad, dvs innan 21. februar 2014. 
 
Andre saker 
For alle andre saker gjeld dei fristar som lands-
møtet sjølv vedtar. 

 
Landsmøtekomitear som er i arbeid: 
 
Valkomiteen: 
Line Khateeb, Oslo, leiar 
Inger Sandberg, Oslo 
Marie Skeie, Bergen 
Gullbrand Giacobbe-Helleberg, Oslo 
 
På Landsmøtet skal det veljast leiar, nestleiar, 
organisasjonssekretær, økonomiansvarleg og 
øvrige medlemar av Arbeidsutvalet, medlemar 
til Landsstyret, valkomite for 2014-2016 og 
revisor. Forslag til kandidatar kan rettast til 
leiar av valkomiteen, Line Khateeb, e-post:  
line.khateeb@gmail.com 
 
Komite for Prinsipp- og arbeidsprogram 
Annicken Lundgård, AU, leiar 
Berit Aaker, organisasjonssekretær, AU 
Magne Hagesæter, LS, Bergen 
Svein Olsen, LS, Bodø 
Kjell Stephansen, LS, Sunnmøre 
 
Organisasjons- og vedtektskomite 
Arne Birger Heli, AU, leiar 
Arne Apold, Bergen 
Lisa Engervik, LS, Bergen 
 
Økonomikomite 
Rolv Rynning Hanssen, medlemsansvarleg, 
leiar 
Arne Apold, org/vedtektskomiteen, Bergen 
Ola Bostadløkken, økonomiansvarleg, AU 
Arne Birger Heli, org/vedtektskomiteen, AU 
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Denne artikkelen er 
en lett redigering av 
teksten i Palestina-
komiteens studie-
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Ein demokratisk stat 
Frå prinsipprogrammet til Palestina-komiteen: 
“Palestinakomiteen stør opprettinga av ein 
demokratisk stat i Palestina med like rettar for 
alle.”  

 

Av Ingrid Baltzersen 
 

“Fritt Palestina 
Palestinakomiteen stør ei kvar endring i retning 
av fridom og sjølvstende for dei som i dag 
lever under okkupasjon, som vi stør ei kvar 
endring i retning av like rettar for dei som i dag 
lever som andreklasses borgarar i staten Israel. 
Ei avvikling av dei ulovlege jødiske settle-
menta i dei okkuperte områda og retten for alle 
palestinske flyktningar til å vende attende 
høyrer med mellom viktige føresetnadene for 
ei løysing. Men ei fredeleg løysing på kon-
flikten er først mogeleg den 
dagen det palestinske folket 
blir innrømma fulle, na-
sjonale rettar: På sikt trur 
vi at den beste løysinga 
vil være ein stat i om-
rådet. I denne staten må 
alle innbyggjarane garan-
terast like rettar uavhengig av 
religiøs eller etnisk tilhøyrsle. FN ved-
tok i si tid deling av Palestina og var slik med 
på å skape konflikten. FN har derfor eit sær-
skilt ansvar for å bidra til ei løysing og for 
tryggleiken til det palestinske folket.” 
 
Kvifor bur det to folk på same landområde? 
Området Palestina var ein del av det osmanske 
riket. Då tyrkarane var på den tapande sida 
under fyrste verdskrigen, delte sigerherrane 
riket opp, og Palestina blei ein del av det 
britiske mandatområdet. På denne tida dreiv 
britane på og forhandla litt på alle kantar om 

korleis Midtausten skulle sjå ut etter at krigen 
var ferdig. 
 
Dei laga ein avtale med Sheikh Hussein som 
leia det arabiske opprøret mot tyrkarane, og 
som dermed hjelpte britane til å vinna krigen. 
Dette blir kalla Hussein-MacMahon-korre-
spondansen. Dei laga også Balfourerklæringa, 
som seier at det skal bli laga eit jødisk heim-
land i Palestina. Og sist men ikkje minst, fordi 
det var denne avtalen som blei mest gjeldande: 
Dei avtala med Frankrike om korleis dei skulle 
dela Midtausten i franske og britiske mandate-
område. Palestina har altså aldri vore ein eigen 
stat, men namnet på omtrent same område har 
eksistert sjølv om det har vore del av ulike 

imperie.  
 

Den jødiske innvandringa 
til Palestina starta på 
slutten av 1800-talet. 
Det har alltid budd ein 
del jødar i Midtausten, 

dei har budd saman 
med kristne og mus-

limske arabarar. Innvandrar-
ane som kom, var eit resultat av ei sio-

nistisk kampanje i Europa. Jødane i Europa 
blei utsette for undertrykking, både økonomisk, 
politisk og fysisk. Sionistane sa at jødane ikkje 
kunne leva saman med andre folk, fordi dei 
alltid kom til å bli undertrykte. Dei haldt også 
fram negative trekk ved jødane så lenge dei 
budde hos andre folk; dei blei intellektuelle, 
veike og utan kontakt med jorda. Dette var i 
tråd med nasjonalismen på den tida som var 
veldig basert på blodsbånd til kvarandre og 
jorda. 
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Theodor Herzl er kjent som sionismens grunn-
leggjar. Det er ikkje fordi han tenkte så mange 
nye tankar, men han var god på å organisera, 
og fekk laga ein sionistisk kongress som 
organiserte den sionistiske rørsla. Sionismen 
hadde ikkje så stor oppslutning blant jødane i 
Europa. Dei religiøse jødane syntest ideen var 
blasfemisk, det er berre Gud som kan bringa 
jødane heim. Dei meir sekulære jødane var ofte 
like interesserte i å forsøka å bli integrerte i dei 
landa dei budde i. Sionistane sjølv var for det 
meste sekulære, men bruka Bibelen som 
historiebok for å grunngje at dei hadde rett på 
landet. 
 
Antisemittismen og sionismen går hand i hand. 
Antisemittismen auka, og sionismen fekk meir 
oppslutning. Dei største innvandringsbølgjene 
til Palestina før staten Israel blei oppretta, kom 
når det var innstrammingar av rettar eller 
progromar i europeiske land. Det var mykje 
innvandring i mellomkrigstida. Dei jødiske 
innvandrarane til Palestina kom ofte i konflikt 
med britane, som var mandatmakt, og 
arabarane, som følte seg trua av innvandringa. 
Britane innførte etter kvart grenser for den 
jødiske innvandringa til Palestina. Det fanst 
fleire sionistiske terrorgrupper som utførte 
aksjonar mot britiske mål, og ein del av 
høgresionistane såg faktisk på britane, og ikkje 
tyskarane, som hovudfienden under andre 
verdskrig. 
 
Når FN laga forslaget til delingsplan i 1947, 
var sionistane ganske nøgde, mens arabarane 
såg på det som ei krigserklæring. Sionistane 
skulle få over halvparten av landet, sjølv om 
jødane var langt færre enn halvparten av 
folketalet. Då britane trakk seg ut 14. mai 1948 
og sionistane oppretta staten Israel, gjekk dei 
arabiske nabolanda til krig. Dei tapte krigen, 
og staten Israel sat igjen med 78 % av historisk 
Palestina, og dei beste områda. Dei palestinske 
områda på Vestbreidda og Gaza var ikkje i 
kontakt med kvarandre fysisk, og dei var styrt 
av kvar sine naboland, Egypt og Jordan. 
Mange palestinarar blei fordrivne, og lever 
framleis i flyktningleirar i Libanon, Syria, 
Egypt og Jordan, i resten av Midtausten og i 
heile verda. 

Etter 19 år kom seksdagarskrigen i 1967, då 
Israel okkuperte Vestbreidda og Gaza. Desse 
områda blei styrte som okkuperte område, 
mens dei palestinarane som blei verande 
innanfor staten Israel sine grenser i 1948, blei 
statsborgarar i Israel. 
 
Kva er framtida til Palestina? 
Ein stat 
Palestinarane har gjennom det siste hundreåret 
utvikla ein sterk palestinsk identitet, og ei sterk 
kjensle av at dei har blitt urettvist behandla av 
verda. I starten stolte dei på at dei arabiske 
naboane kom til å hjelpa dei å hiva ut 
israelarane, og PLO (Palestine Liberation 
Organisation) var styrt av dei arabiske landa. 
 
Etter kvart som Fatah og dei ulike communist-
partia blei oppretta, fekk palestinarane sin eig-
en politikk på korleis dei ville at Palestina skul-
le bli frigjort. I 1969 foreslo DFLP, eit kom-
munistparti, at PLO skulle kjempa for «ein 
demokratisk stat i Palestina», og dette blei 
akseptert av det palestinske nasjonalrådet same 
år. 
 

 
 

To statar 
I 1974 vedtok det palestinske nasjonalrådet at 
ein skulle oppretta ei palestinsk myndigheit på 
eit kvart område av Palestina som blei frigjort. 
Det kan vera ein rektig strategi å gå inn for å ta 
kontroll og styring over områda ein tar over. 
Samtidig har dette opna for at løysinga kan 
vera ein stat på Vestbreidda og kanskje Gaza. 
PLO gjekk meir og meir i den retninga. I 1988 
aksepterte det palestinske nasjonalrådet formelt 
at det kan eksistera to statar side om side. Oslo-
avtalen i 1993 gjorde tostatsløysinga til den 
allment aksepterte løysinga, og ein rekna med 
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at det berre var eit spørsmål om tid før ein 
palestinsk stat blei erklært på Vestbreidda og 
Gaza, sjølv om Oslo-avtalen ikkje seier dette 
eksplisitt. I 1997 annonserte Arafat at PLO 
skulle erklæra at ein uavhengig palestinsk stat 
var oppretta 4. mai 1999. Denne datoen blei 
utsett fleire gonger, og det har aldri blitt 
gjennomført. 
 
Utfordringer med tostatsløysing 
Nokre meiner at tostatsløysing er det mest 
rettvise, andre at det er den mest realistiske 
løsningen. Vestbreidda er i dag full av 
busetjingar som omringer palestinske byar og 
skil dei frå kvarandre og ho er skjært opp av 
busetjarvegar som berre kan brukast av 
israelarar. Dei forstadsliknande busetjingane i 
okkupert Aust-Jerusalem annekterer store om-
råde. Muren har stole enda mer av Vestbredden 
og gjort desse hindringane endå større. Vest-
breidda, Jerusalem og Gaza er skilde frå kvar-
andre, og internt oppdelte. 
 

 
 
Viss busetjingane blir verande, vil det ikkje 
vera noko meiningsfullt territorium der ein stat 
kan etablerast. Problemet er også at staten 
manglar naturressursar. Gjennom 30 år med 
israelsk okkupasjon har ressursane blitt over-
flytta frå dei palestinske innbyggarane til 
busetjarane. Sidan Oslo-avtalen blei skriven 
under i 1993, har Israel hatt ein politikk med 
stadige stengingar mellom Israel (inkludert 
Aust-Jerusalem) og dei okkuperte områda, og 
dei har bygd opp nettet med militære sjekk-
punkt over alt. Økonomien har blitt fullstendig 
øydelagt av fleire år med intifada.  
 

Det er kjempehøg arbeidsløyse i dei pale-
stinske områda, spesielt i Gaza. Israel har ført 
ein politikk for å medvite øydeleggja den 
palestinske økonomien. Ein palestinsk stat som 
blir oppretta med desse vilkåra vil berre kunna 
overleva med massiv bistand. Muren har ført til 
endå større problem, viss staten skal opprettast 
innanfor dei grensene muren set, vil han ikkje 
ha internasjonale grenser. Muren fører også til 
at endå meir av vassressursane og dei beste 
jordbruksområda ligg utanfor muren. Ingen 
israelske planar har enno tilbydd palestinarane 
nok territorium til å laga ein levedyktig stat. 
Utan ei total fjerning av busetjingane og ei 
israelsk tilbaketrekking frå Aust-Jerusalem kan 
ikkje den tidlegare ideen om ein palestinsk stat 
på heile Vestbreidda og Gaza med Jerusalem 
som hovudstad bli realisert. For å gjennomføra 
denne ideen, må ein anten ha eit Israel som 
frivillig fjernar busetjingane og trekk seg ut frå 
Aust-Jerusalem eller ha ei makt som presser 
Israel til det. Ingen av desse kriteria er oppfylte 
i dag. 
 
Ulike einstatsløysingar 
Verken palestinarane eller israelarane har tradi-
sjonelt vore for ei einstatsløysing på den måten 
det blei formulert i 1969. Palestinarane har 
meint at dei bør få tilbake heile landet sitt, 
inkludert eigedom som no er i bruk av 
israelarar, og israelarane er redde for å hamna i 
minoritet og gje opp ideen om ein jødisk stat. 
 
Det finst to måtar å tenkja einstatsløysing på. 
Den eine måten er ein binasjonal stat. Denne 
modellen tar opp i seg at Israel på mange måtar 
er ein binasjonal stat allereie, dei har ein stor 
arabisk minoritet som bur i eigne område. Ein 
kan bruka ulike modellar for ein binasjonal stat, 
anten bruka kantonmodellen frå Sveits, eller 
Belgia sin binasjonale modell. Det er ein del 
problem ein må løysa i forhold til denne måten, 
for eksempel fordelinga av makt i parlamentet, 
rett til retur for palestinarar og jødar osb. 
 
Denne ideen kom først opp i Palestina 1930-og 
40-åra, då europeiskfødde intellektuelle 
sionistar ynska jødisk sjølvstyre i dei områda 
dei budde i, og dela resten av landet i kristne 
og muslimske einingar, men bu saman i same 
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land. Ein del palestinarar støtta denne ideen 
fordi dei trudde det kunne vera ein måte å 
hindra sionistane i å laga ein jødisk stat i 
Palestina, men dei fleste syntest det var feil og 
farleg å gje delar av landet til ein utanlandsk 
minoritet. I nyare tid er det til dømes Azmi 
Bishara, palestinsk Knesset-medlem, og den 
palestinske akademikaren Edward Said som 
har støtta denne ideen. 
 

 
 
Den andre måten ein kan laga ein einstats-
løysing på, er ein sekulær demokratisk stat med 
ein person- ein stemme, og ingen inndeling 
etter etnisitet eller religion. Av israelarar har 
denne ideen støtte hos antisionistiske jødar som 
til dømes professor Ilan Pappe ved Universi-
tetet i Haifa, og ein del palestinarar som til 
dømes Ghada Karmi, ein palestinsk politikar 
som bur i London. 
 
Argument for og mot einstatsløysing 
Det blir sagt at jødiske israelarar og muslimske 
og kristne palestinarar aldri vil akseptera 
integrasjon. Valet er difor anten separasjon 
eller at ei av sidene blir militært overvunne. 
Separasjon er den mest humane moglegheiten. 
Men er dette sant? I røynda er det mange 
eksempel i verdshistoria på integrasjon mellom 
folk som virka totalt uforeinlege før konflikten 
blei løyst. Det mest relevante eksemplet er Sør-
Afrika. Me må ikkje gløyma at meir enn 
halvparten av den jødiske befolkninga i Israel 
kjem frå arabiske land, der dei var relativt godt 
integrerte. Sjølv om flesteparten av desse 
snakkar hebraisk no, og ser på seg sjølv som 
israelarar, har dei sterke element av arabisk 
kultur, og byrjar no å visa desse offentleg. 
 

Det blir sagt at Israel har militær makt til å 
gjera det dei vil. I denne situasjonen bør 
palestinarane ta det dei kan få, og leva for å 
fortsetja kampen seinare. Dette kan sjå ut som 
ein realistisk filosofi. Men eit motargument til 
å ta det ein får, er at ein får så forsvinnande lite 
at det ikkje er mogleg å leva med. 
 
Eit argument er at sjølv om tostatsløysinga 
ikkje er perfekt, er det ein veg framover som 
seinare kan bli utvikla til noko som er meir 
rettvist, til dømes ein føderasjon eller ein øko-
nomisk union. Andre ser på det som eit fyrste 
skritt på veg til ei einstatsløysing. Mange har 
dette standpunktet fordi dei meiner at ein vil 
tapa ein direkte konfrontasjon med sionismen 
med dei rådande maktforholda. Dei tenkjer at 
sionismen vil forsvinna etter som dei demo-
grafiske og økonomiske forholda utviklar seg. 
Mot dette står at asymmetrien i makt mellom 
ein israelsk og ein palestinsk stat vil føra til at 
utviklinga alltid vil skje i favør av Israel. Så 
lenge staten Israel er rasistisk er det vanskeleg 
å sjå at ein tostatsløysing vil resultera i nokon 
form for likeverd mellom dei to statane. 
 
Dei som stør ei einstatsløysing blir skulda for å 
dela energien og merksemda frå det som er 
mogleg å oppnå, altså to statar, til eit mål som 
er utopisk, altså ein stat. Dette argumentet er 
riktig viss ein meiner at ei tostatsløysing er 
realistisk og ynskjeleg. Andre meiner at 
Osloprosessen har vist at ei tostatsløysing ikkje 
er mogleg i dag, og at både einstatsløysing og 
tostatsløysing er like urealistisk. Det som er 
realistisk er ein aphartaidstat som stenger inne 
og forsøker å øydeleggja alle moglegheiter for 
ein sjølvstendig palestinsk stat. 
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Eit siste argument er at etableringa av ein 
einskapleg stat møter enorme utfordringar. 
Korleis skal han etablerast? Skal jødar ha rett 
til retur på same måte som palestinarane? Kva 
vil vera karakteren på staten og korleis vil han 
bli akseptert av nabolanda? Kva skal landet 
kallast? Said Hamami, ein tidlegare PLO-
representant i London pleidde å sei at dei kan 
kalla han ein agurk viss det er det dei vil. Det 
viktigaste er å ha vilje til å finna ei 
einstatsløysing alle kan leva med. 
 
Ein binasjonal stat er enklare å akseptera for 
ein del folk enn ei einstatsløysing, sidan ein 
binasjonal stat kan bli laga slik at han liknar på 
ei tostatsløysing, og han kan gje mest makt til 
den sterkaste sida. Men viss ein binasjonal stat 
skal vera ei akseptabel løysing for pale-
stinarane, og ikkje berre ei gjentaking av uret-
ten gjort mot dei, må dei få gjennomført retten 
til retur. Staten må også vera ikkje-sionistisk, 
sidan sionismen er rasistisk. 
 
Kva er framtida? 
Den israelske annekteringa av land og ressursar 
har ført til at det kanskje ikkje er noko anna val 
enn ein form for einstatsløysing, som ein 
binasjonal stat. Men israelarane må oppgje 
noko for å få fred, ein binasjonal stat må gje 

likeverd til dei to folka, og han må gje rett til 
retur for dei palestinske flyktningane. Statens 
sionistiske karakter må opphøra. Og der ligg jo 
problemet i alle løysingane, det blir ingen løys-
ing utan at Israel slutter å vera sionistisk. Difor 
vil både ein sekulær stat foralle, ein binasjonal 
stat eller ei tostatsløysing vera like utopisk så 
lenge sionismen dominerer. 
 
Kvifor meiner me noko om dette? 
Palestinakomiteen har ikkje tatt stilling til om 
løysinga skal vera ein eller to statar. Fri-
gjeringsrørsler skal få definera sine eigne mål. 
Samtidig er det vår rett som solidaritetsrørsle å 
ikkje vera einige i dei måla. Eit døme på det er 
at Palestinakomiteen var mot Oslo-avtalen 
fordi me meinte det var ei urealistisk og urett-
ferdig avtale som aldri kom til å gje palestinar-
ane noko. 
 
Vestbreidda og Gaza er i praksis fortsatt okku-
pert. Det palestinarane får lov til no er å admi-
nistrera sin eigen okkupasjon. Politikk og fri-
gjeringskamp er ei balanse mellom å oppnå det 
som er mogleg, samtidig som ein må passa seg 
for å godta for lite, og for å bli sin eigen fange-
vaktar. � 

 

�



��� ���������	
����	�������� �

�

Landsmøtet 

2014 

Debatt 

Hvem representerer det 
palestinske folket?  

 

Hvem har mandat til å snakke på 
vegne at palestinerne? Siden kampen 
for et fritt Palestina begynte, har det 
vært en kamp for å bli anerkjent som 
et folk med nasjonale rettigheter til 
landet de ble fordrevet fra, uavhengig 
av hva stormakter og regionale spillere 
måtte mene. 
 
Av Ebba Wergeland 
 
Etter etableringen av sionistkolonien Israel 
1947-48, ble den palestinske befolkningen 
statsløse flyktninger i nabolandene, eller 
uønskete elementer i den nye «jødiske» staten. 
Lederne fra det gamle palestinske samfunnet 
og fra motstandskampen mot engelskmennene 
1936-39, var enten drept, fengslet eller 
fordrevet. Så seint som på 60-tallet kunne 
Israels statsminister Golda Meir si:  
 
- It was not as though there was a Palestinian 

people and in Palestina considering itself as a 

Palestinian people and we came and threw 

them out and took their country away from 

them. They did not exist. 

 
For sionistenes koloniprosjekt var det viktig at 
det ikke fantes noen palestinsk nasjon, bare en 
jødisk nasjon med rett til området. England 
utnevnte med Balfour-erklæringen den Europe-
iske sionistbevegelsen til representant for 
allverdens jøder. Da FN vedtok å gi bort halve 
Palestina til sionistene, var det nabostatene 
som representerte palestinerne. Egypt og 
Jordan tok kontroll over det som ble igjen av 
Palestina, Gaza og Vestbredden.  
 
Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO 
ble etablert av de arabiske statene på egyptisk 
initiativ i 1964. De ville ha kontroll med 
palestinerne. Men en liten gruppe palestinere 

hadde allerede startet den første geriljagruppen, 
Fateh, med Yasser Arafat i ledelsen. Egypts 
rival Syria støttet Fateh. Både Egypt og Syria 
ville bruke palestinerne til å styrke sin egen 
posisjon i området.  

 
 

Fatahs logo 
 

Palestinsk militær og politisk aktivitet ga 
etterhvert palestinerne en tilstrekkelig sterk 
posisjon til å overta PLO og gjøre organisa-
sjonen til sin. I 1974 anerkjente det arabiske 
toppmøtet PLO som palestinernes «eneste 
rettmessige representant» og forpliktet seg til 
ikke å blande seg i palestinernes indre anlig-
gende. Samme år talte Yasser Arafat som PLO-
leder til FNs hovedforsamling på vegne av 
palestinerne. 
 
Nå gjaldt det å oppnå bredest mulig inter-
nasjonal anerkjennelse av PLO som «the sole 
legitimate representative of the Palestinian 
people». Hele tida forsøkte arabiske stater 
gjennom støtte til enkeltgrupper i PLO å 
diktere palestinernes kamp. USA forsøkte å 
finne løsninger for Israel over hodet på 
palestinerne, ved hjelp av arabiske ledere. 
Camp David avtalen mellom Sadat og Begin i 
regi av USAs president Carter, er det beste 
eksempelet. 
 
Israel avviste fram til Oslo-avtalen 1993 all 
kontakt med PLO, og arbeidet systematisk for 
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       Arafat taler i FN i 1974 

å finne «alternative «ledere» og splitte 
palestinerne. Lokale landsbyledere i «Village 
league» på 80-tallet, eller den islamske opposi-
sjonen som etter hvert ble Hamas.  
 
Etter Irak-krigen i 1991 var styrkeforholdet slik 
at Israel med støtte fra USA stengte PLO ute 
fra forhandlingene. De forlangte å «godkjenne» 
hvilke palestinere som skulle delta. 
Palestinerne var representert ved ledere fra 
Vestbredden og Gaza. Men disse torpederte 
Israels forsøk på å gjøre PLO politisk 
irrelevant, ved snart å gjøre det klart for alle at 
de forhandlet med mandat fra Arafat og PLO. 
PLOs svake stilling var bakgrunnen for Oslo-
avtalen fra 1993. Det viktigste for palestinerne 
var at Israel for første gang anerkjente PLOs 
som forhandlingsmotpart og som palestinernes 
legitime representant. 
 
Opprettelsen av PA, og Arafats nye rolle som 
Palestinas president, gjorde PLOs rolle 
vanskelig. Og overgangsperioden som skulle 
vart noen få år, har vart i 20 år. Et folk som 
aldri har hatt frie valg, en liksomstat under 
Israels okkupasjon, finansiert av giverland, kan 
ikke få demokratisk valgte representanter på 
normal måte. Den palestinske frigjørings-

kampen er ikke i mål, selv om geriljafasen er 
ferdig. Legitimiteten som Arafat hadde i folket 
er det vanskelig for noen å etablere i dagens 
situasjon. Midt i kaoset utfordres PLO og PA 
av andre som vil snakke på palestinernes vegne. 
Ikke bare Hamas, men også kandidater støttet 
av utenlandske giverland og NGO-er med 
politisk agenda. De vet jo så godt hva pale-
stinerne trenger, de vet det bedre enn pale-
stinerne selv.  
 
Selv om tida løper fra PLO, og en viktig 
gruppe som Hamas i dag står utenfor, er det 
fortsatt bare PLO som internasjonalt represen-
terer hele det palestinske folket, i og utenfor 
Palestina. Uten PLO har flyktningene i eksil 
bare FNs hjelpeorganisasjon UNRWA å 
forholde seg til. Et modernisert PLO må klare å 
samle støtte fra alle palestinske organisasjoner, 
også Hamas, for å bevare legitimiteten. PA har 
sin legitimitet som et produkt av Oslo-avtalen 
som PLO underskrev, og president Mahmoud 
Abbas representerer PA, om enn uten frie valg 
som basis. Det finnes ikke frie valg under 
okkupasjon. 
 
Det har alltid vært viktig for palestinerne å for-
ankre kravene om nasjonale rettigheter, opp-

hevelse av okkupasjonen og 
flyktningenes rettigheter, i 
FNs resolusjoner og vedtak. 
Palestinerne har også alltid 
foretrukket FN som garantist 
for forhandlinger og avtaler. 
Men USA har lenge hjulpet 
Israel å skyve FN til side, 
som i Oslo-avtalen. Nå har 
PA og Abbas gått til FN for å 
oppnå anerkjennelse for den 
palestinske staten. Palestina 
ble stemt inn som medlem av 
UNESCO i 2011, og Abbas 
fikk tale til FNs hovedfor-
samling i 2012 som Palesti-
nas president. Hvem tjener på 
at vi trekker legitimiteten 
hans som palestinernes repre-
sentant i tvil? � 
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Dette er ei innledning 

som Erik Skare holdt på 

et seminar for Palestina-

komiteens Faglige 

Utvalg 5.10.2013. 

Israels oljefunn 
Først av alt er det verdt å si at jeg ikke 
er noen ekspert på emnet. Tvert imot vet 
jeg forsvinnende lite. Det som jeg legger 
fram her er først og fremst resultatet av 
alt for mange timer med å avis- og 
boklesing de siste årene, tips fra søstre 
og kamerater og en del gode svar på 
dumme spørsmål som jeg har stilt.  

Dette er ingen fasit. Heller bør dette sees på 
som noen av flere faktorer som spiller sammen 
i den dialektiske totaliteten. Når det gjelder å 
analysere konsekvensene har jeg hatt store pro-

blemer, men hva 
har man ellers 

marxismen 
til? 

Så, da den 
tidligere 
israelske 

statsministeren 
Golda Meir måtte si én ting som hun og isra-
elere mislikte med Moses, konstaterte hun bit-
tert at etter 40 års vandring i ørkenen, tok han 
en brå sving til venstre til det absolutt eneste 
stedet i Midtøsten som ikke hadde olje. Hadde 
Golda Meir fortsatt vært i live måtte hun nok 
spist i seg ordene. 

For et par år siden kunne nemlig israelske 
geologer slå fast at tvert imot, så viste det seg 
at Moses ikke bare hadde slått seg ned på et 
sted med olje, men på det stedet som kanskje 
har den største oljereserven i hele Midtøsten 
akkurat nå. Åpenbart vil det ikke bare ha 
regionale følger, men også globale. Jeg skal i 
denne innledninga gå gjennom spørsmål som:  

� Hvor letes det? 
� Hva er funnet? 
� Hva er tidshorisonten? 
� Hva er potensialet? 
� Hva er aktuelle konsekvenser? 

De fire første spørsmål
gjøre rede for. Det siste
trenger vi noen som kan
skal ihvertfall forsøke
mulige punkter. Det vil 
Libanon, Tyrkia og Kyp
ninga, i tillegg til de stø
Kina og Russland.  

For å gjøre det veldig 
gassfelt ligger i Middel
Palestina, og kan deles
kart): 

1. Leviathan 
2. Tamar 
3. Dalit 
4. Mari-B 
5. Noa 

I tillegg har man Shf
siden av Vestbredden
Jerusalem (se kart 2).  

Det uten tvil største fe
med sine 325 km2 som 
milliarder oljefat i seg. T
med at man har gjort
milliarder oljefat. For å
vanvittig mye olje det f
kan det være verdt å nev
olje tilsvarende 260 m

ålene er ganske greie å 
iste noe vanskeligere. Da 
an mer enn meg, men jeg 
ke å gå gjennom noen 
vil bety at land som f.eks. 
ypros må taes med i reg-

større spillerne som USA, 

ig enkelt: Store olje- og 
elhavet utenfor kysten til 
les inn i 5 hovedfelt (se 

 

hfela-bassenget rett ved 
en – mellom Gaza og 

 feltet er Leviathan-feltet 
m en regner med har 4,2 
. Til sammen regner man 

ort funn tilsvarende 250 
r å sette i perspektiv hvor 
t faktisk er snakk om, så 

nevne at Saudi-Arabia har 
 milliarder oljefat. Bare 
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Leviathan- og Tamar-feltet vil gjøre Israel 
selvforsynt med energi i 35 år (fram til 2047). 
Israel vil med andre ord være det tredje største 
oljeskiferlandet i verden – kun slått av USA og 
Kina. Vi snakker altså om et Israel som ikke 
bare har sikra seg selvforsyning med energi, 
men som også kan bli en av de største 
energieksportørene globalt.  

Ikke den enkleste olja 
Desverre for Israel – og alle som har et snev av 
sympati for de som blir ramma av miljøkrisa – 
er det ikke vanlig råolje det er oppdaga, men 
oljeskifer. For de som ikke vet hva dette 
fenomenet er, så handler det om en felles-
betegnelse på sedimentære bergarter (avset-
ningsbergarter) som inneholder store mengder 
kerogen (en organisk forbindelse som man ofte 
finner i sedimentære bergarter). Ved å, i fravær 
av oksygen, varme opp leirskiferet til en høy 
nok temperatur, vil kerogenet spaltes (pyro-
lyse) til gass, kondenserbar olje og en fast rest. 

Pyrolysen har tidligere blitt gjort ved å frakte 
bergartene til et eget sted hvor prosessen gjen-
nomføres (ex-situ), men ved hjelp av mer mod-
erne og effektiv teknologi kan nå oljeskiferen 
varmes tilstrekkelig opp under bakken (in-situ).  

Det høres jo åpenbart enkelt nok ut, men det er 
– som vanlig – flere svært alvorlige ulemper. 
Det den israelske oljekapitalen vil bekymre seg 
for utvinningsprisen. Uten unntak er det svært 
mye dyrere å utvinne oljeskifer enn vanlig rå-
olje, og oljeskiferen blir vanligvis først utvun-
net når man går tom for råolje. USA er et 
strålende eksempel på et land som i større grad 
har gått over til den dyrere oljeskiferen og 
skifergassen etter at de nådde peak oil.  

For vanlige folk vil den største bekymringa 
være miljøskadene: 

1) Skiferoljeutvinning krever store arealer av 
jord. Utvinning, prosessering og fjerning 
av avfall ødelegger i stor grad de originale 
økosystemene, og det kan tiår før land-
områdene er normale igjen etter utvin-
ning. Til og med da vil det ikke være sik-

kert at man har klart å reetablere det bio-
logiske mangfoldet. 
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2) Ofte krever utvinning av skiferolje at man 
må senke grunnvannsnivået. I Estland må 
man f.eks. senke grunnvannet med 25 
kubikkmeter for hver kubikkmeter med 
skiferolje. Samtidig trengs det store meng-
der vann for å kjøle ned produktet. Spesi-
elt i de vestre delene av USA har det vært 
kontroversielt.  

3) Skiferoljeutvinninga fører i svært mange 
tilfeller til en forgifting av grunnvannet i 
området p.g.a. at det ikke bare pumpes 
vann ned i bakken for å utvinne oljeskifer, 
men også store mengder med kjemikalier. 
Mario Salazar, en ingeniør som har jobbet 
i over 25 år som teknisk ekspert for EPA 
sitt prosjekt med pumping av kjemikalier 
utenfor Washington har uttalt om 
prosessen: “Om 10 til 100 år kommer vi til 

å finne ut at det meste av grunnvannet 

vårt er forgiftet. [...] Mange mennesker 

kommer til å bli syke, og mange menne-

sker kan dø”.1 
4) Utvinninga av skiferolja bidrar også til 

alvorlig luftforurensing ved å slippe ut 
nitrogenoksid, svoveldioksid og hydro-
genklorid.  

Så med andre ord er oljeskiferen i Israel rime-
lig underutvikla p.g.a. teknologiske og miljø-
messige vanskeligheter. Noen regner med at en 
ikke vil klare å produsere for fullt før i 2017.  

Før vi går videre kan det være verdt å bemerke 
at Israel og Canada har inngått en avtale om 
konsekvensutredning av Shfela-bassenget etter 
at Canadas ressursminister Joe Oliver var på 
besøk i Israel.2 En annen som også var på be-
søk i juli, 2012 var Vladimir Putin, Russlands 
president. Formålet med besøket var å 
diskutere gassfeltene, eventuelt samarbeid og 
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utvinning. Russland og Israel har ikke hatt et 
historisk sett nært forhold, men under besøket 
ba Putin ved Klagemuren i Gamlebyen i 
Jerusalem og gjorde det rimelig tydelig – 
mellom linjene tross alt – at Jerusalem politisk 
og historisk sett var israelsk. Russiske 
GazProm har siden da signert en avtale med 
Israel om framtidig distribusjon av de store 
israelske gassressursene, og planer om å bygge 
en flytende plattform ved Kypros for å 
bearbeide produktet.3 Dette må selvsagt sees i 
lys av den russisk-ukrainske konflikten i 2009. 

Regionale og globale konsekvenser 

La oss ta det første først. Når det gjelder 
oljereservene i Middelhavet er det ikke selv-
sagt at de tilhører Israel – selv om et gammelt 
jungelord sier at det Israel vil ha, tar hun. Det 
er ikke akkurat som at landene i Midtøsten har 
måtte grave dypt etter ting å kjekle om, men nå 
ligger også f.eks. Leviathanfeltet godt plassert 
utfor Palestina, men godt innenfor rekkevidde 
av Kypros, Libanon og Gaza. Som om ikke det 
var nok betyr det at også Hellas og spesielt 
Tyrkia melder seg inn i det geopolitiske 
maktspillet via Kypros for å få sin del av kaka.  

Da olja først ble oppdaget, gikk Libanon raskt 
ut med en advarsel til Israel om at de ikke 
skulle bore. Israel sa at det ikke var noe 
problem ettersom de ikke borret i libanesisk 
farvann. Lederen for det libanesiske 
parlamentet og leder for det erkereaksjonære 
og palestinafiendtlige sjia-partiet Amal, Nabih 
Berri, uttalte blant annet at:  

“Israel raser fram får å gjøre 

situasjonen en fait accompli og rask 

til å presentere seg selv som et 

oljeemirat – og ignorerer det faktum, 
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ifølge kartene, at reservene strekker 

seg inn i libanesisk farvann”.4 

Samtidig har begge sidene gjort ting mer spent 
hvor den Hizbollah-ledete opposisjonen ankla-
get den daværende libanesiske statsministeren, 
Saad Hariri, for å ikke beskytte landets res-
surser. Den daværende israelske ministeren for 
infrastruktur, Uzi Landau, uttalte på sin side at 
Israel ville bruke makt om nødvendig for å 
beskytte sin rett til å utvikle områdene. Selv-
sagt, den israelske infrastrukturen er bedre 
utbygget, så Israel vil være klar til å suge ut all 
olja før libaneserne en gang har begynt å 
konsekvensutrede. 

 

Dette gjelder som sagt ikke bare Libanon og 
Israel, men også andre, mer militært svakere 
land som Kypros. Kypros fant nemlig kort etter 
Israel en utvidelse av Leviathan-feltet som den 
erklærte som et eksklusivt økonomisk område 
– kjent som Blokk 12 av Leviathan-feltet. 
Tyrkia har blant annet brukt krigsskip til å 
angripe akkurat dette området som fikk den 
gresk-kypriotiske presidenten, Dimitris 
Christofias, til å uttale: 
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“Hvis Tyrkia ikke endrer krigs-

skipsdiplomatiet sitt og slutter å opp-

føre seg som den regionale politi-

offiseren, vil det bli konsekvenser 

som uten tvil vil være alvorlige –  for 

hele regionen, det tyrkiske folket og 

først og fremst de tyrkiske kyprio-

tene”. 5 

Alt dette skjedde i 2011 samme året som 
Tyrkia og Israels forhold ble betydelig kjø-
ligere – et forhold som historisk sett har vært 
rimelig greit, men som har gått nedover etter at 
det islamistiske partiet AKP tok makta i landet. 
De fleste norske medier har fokusert på 
massakren på Mavi Marmara og Tyrkias støtte 
til palestinerne for at forholdet har kjølnet, men 
helt konkret handler dette først og fremst om 
gass. En sak hvor Israel har valgt side med 
gresk-kypriotene. Et eksempel var da Israel 
kuttet en militærkontrakt på 90 millioner dollar 
til Tyrkia for å presse dem unna gassfeltene.  

Et eksempel på hvor mye gassen har å si er det 
eksklusive besøket Benyamin Netanyahu la til 
Kypros 16. februar 2012, hvor han uttalte: 

“Jeg kom hit for å utvikle våre bi-

laterale forbindelser, våre økonomi-

ske bånd og våre bånd innen ener-
gi”.6 

Det øverste på agendaen var naturlig nok å 
diskutere utvinning av gass, og olje- og gassrør 
for eksport til Europa og Asia. Som dere 
husker er Russland via Gazprom involvert med 
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Israel og Kypros. Det betyr at Tyrkia også vil ha 
press fra den store bjørnen om de skulle forsøke å 
blokkere for dem. Igjen så må vi se på dette i lys av 
at Israel bruker olje- og gassreservene til å forbedre 
den beleirede situasjonen de befinner seg. India er et 
annet land Israel allerede har tette handelsmessige 
forbindelser med, og som nok gjerne er interessert i å 
forbedre dem nå som Israel har et ekstra kort på 
hånda.  

Her kan det være verdt å trekke inn Iran, Irak og 
gass- og oljeledninger, men jeg har rett og slett ikke 
hatt evne til å gå inn i den saken. Poenget er at ja, et 
Iran med atomkraft vil forskyve den geopolitiske 
balansen i området i disfavør av Israel, men dette 
handler om mye mer.  

Oljekonkurrenten Saudi-Arabia 
Så hva med Saudi-Arabia? Her må vi se oljefunnene 
til Israel i et større, globalt perspek-tiv. Et av de 
største fortrinnene til OPEC-landene har vært at de 
har hatt mulighetene til å diktere oljeprisene – med 
den famøse oljekrisa i 1973 som beste eksempel. 
Walter Russel Mead hos The American Interest 
påpeker at disse landene vil fortsette å være rike selv 
om de nye funnene av oljeskifer hos Israel, USA og 
Kina vipper balansen i feil retning, og de vil ha et 
pressmiddel ved å selge råolja billigere enn den 
dyrere oljeskiferen. Over tid vil derimot de arabiske 
regimene ha mindre påvirkningskraft i Europa og 
resten av verden (for eksempel på Italia og Franrike). 
Som Mead sier: Vi kan bevege oss mot ei tid hvor 
det er få som bryr seg om det som skjer i den 
persiske gulfen.  

Men hva vil det si for USA? Som jeg skreiv i 
artikkelen “Hvorfor USA elsker Israel” er det gode 
forholdet mellom Israel og USA knyttet til USAs 
interesser. Interessene av Israel som opprettholder av 
status quo i området, men også gjennom de pale-
stinske områdene som laboratorium for nye våpen 
som må testes ut. Igjen Mead: Et energirikt Israel 
med mange nye venner vil gjøre landet til en enda 
mer verdifull alliert for USA, og dermed må vi også 
utsette datoen for når USA velger å forlate Israel til 
fordel for palestinsk frigjøring. 

Det vil også si at et Israel med store olje- og 
gassreserver i større grad vil være mindre bekymra 
for den isolasjonismen som nå truer i horisonten på 
grunn av okkupasjonen – i form av manglende 
legitimitet, kampanjen for boikott, deinvesteringer og 
sanksjoner, og generelt utelukkelse fra det internasjo-

nale gode selskap. Allerede er Israel den økonomisk- 
og militært sett største makta i området. Nå vil den 
også være super-makta i området når det kommer til 
energi. Slik jeg ser det vil olje- og gass være dårlig 
nytt for palestinerne, som vil se et Israel enda mindre 
vil-lig til å gi slipp på okkupasjonen. Den økono-
miske basisen – forutsetninga for at israelerne skal gi 
slipp – er jo på ingen måter til stede slik det ser ut nå.  

Hvis det går slik det ser ut som det vil gå, så kan det 
tyde på at Israels olje- og gassfunn vil få større 
regionale innvirkninger enn det den arabiske våren 
vil ha. Det er ikke gode nyheter for palestina-
sympatisører.  

Likevel er det flere motsigelser som spiller inn og 
som gjør dette vanskelig å analysere. Israel har en 
sterk miljøbevegelse som nok vil jobbe hardt mot å 
utvinne oljeskiferen. Det er ei kraft å regne med. 
Samtidig er Israel et land med en råkapitalisme som 
har skapt store økonomiske forskjeller mellom folk. 
Det gjør at mange nok vil prioritere olja for å få 
hjulene i den israelske økonomien i gang. Det fører 
oss til neste motsigelse. Ok, la oss si at Israel 
utvinner olja og faktisk klarer å skape en større 
egalitarisme i det israelske samfunnet. Hva vil det ha 
å si for bosettingene? Selvsagt er det ideologi som 
spiller inn når folk tar med seg det de har fra Tel 
Aviv og slår seg ned på okkupert område, men det er 
også et faktum at mange israelere blir tvunget til det, 
fordi de rett og slett ikke har råd å bo i Tel Aviv eller 
Haifa. Skatteprivilegier og billig huslån gjør at man-
ge fattige israelere – spesielt fra tidligere Sovjet – 
drar inn til bosettingene. Kommer strømmen av 
israelere inn i okkupert område til å stoppe opp? De 
økonomiske fordelene kom tross alt til p.g.a. at 
israelske myndigheter forstod at det ikke holdt med 
de ideologiske bosetterne.  

Et annet punkt er oljekapitalen. Det er ikke bare bare 
å gå inn i Israel. Shell har blant annet vært skeptisk 
fordi de også har interesse i de arabiske landene, og 
israelsk oljeutvinning kan komplisere dette. Vi vet at 
Statoil har vært i Israel i forbindele med funnene. 
Hva de har kommet fram til og hvor involvert Statoil 
er, kan jeg ikke svare på. Vi i Palkom kommer ikke 
til å klare å stoppe oljeutvinning, men vi kan 
forhindre at norsk oljekapital er med på laget. Med ei 
ny regjering er det ikke selvsagt at Norge kommer til 
å forholde seg til internasjonal rett i denne saken. � 

�  
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Anna Lund Bjørnsen 

Midtøstenpolitikk ute av balanse 
Noe av det første som ble avklart av den 
nye regjeringens utenrikspolitikk, med 
et tydelig KrF og FrP-stempel var 
formuleringen: «Samarbeidspartiene vil 
arbeide for demokrati og 
menneskerettigheter, og legger til grunn 
en balansert holdning til 
Midtøstenkonflikten». Hva vi kan 
forvente oss av Børge Brende som ny 
Utenriksminister er enda uklart.  

 

Av Anna Lund Bjørnsen,  
leder Fellesutvalget for Palestina 
 
De som definerer premisset for debatten vinner 
den. Det rådende premisset som har ligget fast 
i Norges utenrikspolitikk overfor Israel og 
Palestina har vært at den ulovlige okkupa-
sjonen må opphøre. Koloniseringen, forskjells-
behandlingen og fortsatt ekspensjon og okku-
pasjon av palestinsk jord, som blant andre 
Desmond Tutu har sammenlignet med det Sør-
Afrikanske apartheidregimet, er det som van-
skeliggjør noen fredelig løsning på denne 
konflikten. Problemet må taes med roten, og 
palestinsk motstand avtar ikke så lenge okku-
pasjonen fortsetter. Derfor må okkupasjonen 
opphøre for at vi skal oppnå fred. Selv om 
regjeringens praktiske politikk ovenfor Pale-
stina og Israel har vært langt fra god nok er det 
nå dette premisset som står for fall i norsk 
utenrikspolitikk. 

Hvis håpet om rettferdighet skal bestå kan ikke 
de to forhandlingspartene i Midtøstenkonflik-
ten behandles som to like parter, slik de så 
feilaktig ble i Osloavtalen. Det største hinderet 
for fred i Midtøsten er Israels okkupasjon og 
videre ekspansjon, deres undertrykking av 
palestinerne innad i Israel og Øst-Jerusalem og 
deres stadige utbygging av bosetninger på 
palestinske områder. For å løse dette problemet 
må presset legges på Israel, alle norske bånd til 
okkupasjonen må opphøre, bosetningspolitik-
ken må sanksjoneres og Israel må stå til ansvar 

for undertrykkingen av den palestinske befolk-
ningen. 

Konflikten løses 
ikke ved å gi Israel 
friere tøyler til å 
herje som de vil. 
Når den israelske 
ambassadøren i 
Norge Naim Araidi 
foreslår å flytte den 
norske ambassaden 
fra Tel Aviv til 
Jerusalem, med 
støtte fra KrF og 
tidligere støttende 
uttalelser fra FrP er 
dette et alarmere-
nde signal på hva vi har i vente med en 
borgerlig regjering. Regjeringspartiet FrP og 
samarbeidspartneren KrF er villige til å bryte 
med resolusjoner vedtatt i FN for å tilfredsstille 
Israel. Dette er uvitende og skremmende da 
Jerusalem aldri har blitt anerkjent som 
hovedstaden i Israel. Det er meget proble-
matisk og lite balansert å skulle definere hva 
som er Israels hovedstad når dette er et av de 
uavklarte spørsmålene som vil stå på dags-
orden i fremtidige forhandlinger.  

Spørsmålet er om den nye regjeringen i streben 
etter å finne balansen allerede har bestemt seg 
for hvilken side de vil falle ned på. � 

 

Nye Israelvenner i regjeringen 
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Gazas fantastiske kvinner 

 
Vi starter dagen med et møte med de 
palestinske kvinneunionen (Union of 
Palestinian Women Committees). Og 
hvilket møte! Disse kvinnene er Gazas 
fremtid. De fortalte om sitt arbeid på 
mange forskjellige områder, og de 
hadde sterke historier å fortelle.  

Tekst og foto: Ole Roger Berg, en av 
Fagforbundets Palestina-ambassadører  

Den palestinske kvinneunionen jobber med 
kvinners rettigheter, økt bevissthet om like-
stilling, økonomi, sosial støtte, utdanning osv. 
Og i Gaza kreves det stort personlig mot å stå 
frem og kreve sin rett som kvinne. Gaza under 
Hamas er et patriarkalsk samfunn, der menn 
bestemmer det meste. Til tross for dette organi-
serte disse kvinnene, og mange andre, demon-
strasjoner mot myndighetene, de stilte til valg i 
kommunestyrer, fagforeninger, politiske partier 
osv.  

Flere demonstrasjoner ble angrepet av myndig-

hetene, noen ble forbudt, men allikevel fortsat-
te de. Mot kvinnelige demonstranter ble det 
ofte brukt kvinnelig politi og myndighetene var 
smarte nok til hovedsakelig å arrestere menn 
som deltok. Men også kvinnelig politi brukte 
av og til vold. Det kunne journalisten Samia 
fortelle. Da hun filmet vold mot demonstranter 
ble hun slått, og forsøkt fratatt kameraet. 
Kameraet fikk hun levert over til en venn før 
hun ble tatt, slik at de kun fikk tatt mobil-
telefonen hennes. Den lille filmsnutten ble 
senere lagt ut på nettet og skapet stort politisk 
rabalder. Etter dette ble Samia nærmest svarte-
listet. Men hun bruker sine kunnskaper bla til å 
lære opp kvinner i å håndtere media, noe som 
er utrolig viktig. Å synliggjøre kvinner i media, 
og ikke minst få dem til å stå frem, er en viktig 
del av strategien.  

Kvinneunionen arbeidet for å få politisk støtte 
til sin politikk, og det hadde de fått av de fleste 
partiene, men ikke fra Hamas. De jobbet også 
for å danne lokalorganisasjoner over hele 
Gaza, ikke bare i Gaza by, men også i resten av 
Palestina. De jobbet mye med fagbevegelsen 
og ungdomsorganisasjoner. De hadde også fått 

støtte fra flere fagforeninger, 
men internt i fagbevegelsen var 
mange av problemene de sam-
me som i resten av samfunnet, 
nemlig at menn bestemte det 
meste. 

 Fagforeningsaktivisten Tahani 
for talte om dette. I styret sent-
ralt var det kun 2 kvinner, og de 
var bare observatører, og hadde 
derfor liten makt og innflytelse. 
I fagforeninga for offentlig an-
satte (tilsvarer Fagforbundet 
omtrent) var det kun 7 % kvin-
ner i ledelse, til tross for at 45 
% av medlemmene var kvinner. 
Hun fortalte også om arbeids-
livet generelt for kvinner. De 
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hadde de lavest lønte jobbene, ble utsatt for 
seksuell trakkasering, manglet egne garderober 
osv. De som jobbet i landbruket fikk ofte betalt 
i form av vare i stedet for lønn. Veldig mange 
kvinner hadde ikke jobb, eller jobbet som 
frivillig altså uten lønn. I arbeidslivet var kun 
1,2 % av lederne kvinner.    

I politikken var det også tøft å være kvinne. 
Det fortalte Hanan oss om. De fleste kom-
munestyrene hadde nå fått inn noen kvinner, 
men det krevde utrolig mye av de som ble 
valgt. Bare det å stille til valg var en stor 
belastning, både internt i familien og i nær-
miljøet. Og når de først valgt måtte de stå på 
hele tiden, stille spørsmål, fremme saker, være 
tilstede på alle møtene for å bli nogenlunde 
anerkjent. Alle kjente herskerteknikker ble 
brukt mot dem, og noen nye for oss, f eks 
religion. Denne jobben/vervet passer ikke for 
kvinner, men henvisning til religionen. Hun 
hadde også opplevd at Hamas prøvde å bytte ut 
noen folkevalgte de ikke likte med sine egne 
folk.  

Majda bodde ute på landet tett ved grensen til 
Israel, og fortalte om de utfordringene det 
medførte. Hun var aktiv i en kampanje mot 
grensemuren, og den såkalte sikkerhetssonen. 
Denne var laget av Israelerne på Gazas side av 
grensa, med sterke restriksjon for bruk av jorda 
der. Her trengte bøndene beskyttelse mot 
trakkaseringen fra Israelske soldater. De kunne 

finne på å skyte på folk som beveget seg inn på 
området uten forvarsel.  

 

Muren rundt Gaza 

Av og til rykket Israelerne inn og okkuperte 
husene til de som bodde nærmest, og ødela 
avlingene. Og under israelske aksjoner gikk de 
ofte hard frem, noe som bl a preget mange av 
barna som bodde der. Barna var traumatisert og 
fulle av angst. Dette førte til et forferdelig 
psykisk press på beboerne, spesielt for kvin-
nene.  

Dette kommer i tillegg til den generelt dep-
rimerende situasjonen i Gaza, men vannman-
gel, strømmangel, høye priser på alle nødven-
dighetsvarer som følge av blokaden. Splittelsen 
mellom Fatah og Hamas påvirker selvsagt også 
situasjonen i Gaza fortalte kvinnene.  

Jeg kunne fortalt mye mer, men avslutter med 
at dette er en utrolig viktig organisasjon, som 
jeg håper Folkehjelpa fortsetter å jobbe med. 
Kvinneunionen er i ferd med å utvikle sin egen 
politikk, og de er i ferd med å bli en politisk 
organisasjon, der noen våger å stille kritiske 
spørsmål ved myndighetenes politikk, og ikke 
minst prøve å endre denne. Som vi alle vet er 
organisering nøkkelen for vanlige folk som 
ønsker å forandre noe her i verden. �  
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Hebron i Oslo 
En liten rapport fra Norsk Skulptur-
biennale som åpna 12. september på 
Vigelandsmuseet – og hva solidaritets-
turer til Palestina kan føre til.  
 
Av Kjersti Nordby 
 
Solidaritetsarbeidet med Palestina kan finne 
mange veier og ta mange former. Vi kjenner til 
at forholda i Palestina kan inspirere til kunst-
verk her hjemme. Det gjelder også kunsthånd-
verkeren og billedkustneren Pål Vigeland, som 
bidrar med installasjonen ABOVE på årets 
skulptubiennale. Verket hans skildrer den 
horisontale segregeringa mellom israelere og 
palestinere i Hebron, som er så særegent for 
denne okkuperte palestinske byen.  
 

  Pål Vigeland 
 
Det er ikke første gangen Pål viser solidaritet 
med Palestina. Han vant Høstutstillingsprisen i 
2006 med verket ”Muren”. Det monumentale 
verket prydet plassen foran Kunstnernes Hus. 
Pål ønsket å vise folk nøyaktig hvor stor og 
truende den virkelige muren er. Plassert foran 
inngangspartiet var det umulig å ikke legge 
merke til den. Den fysiske virkeligheten som 
preger både palestinernes og israelernes 
hverdag kom med ett mye nærmere. Med 
verket ”Muren” ville hantvinge oss til å ta 
stilling, og mene noe om denne brennaktuelle, 
politiske situasjonen. Den ble laget i støpt 
betong, og var nøyaktig like stor som ett av 
betongelementene i den nå flere kilometer 
lange muren som Israel bygger på palestinsk 
område.  
 

Den gangen hadde han problemer med å få tak 
i nøyaktige mål på murelementet. Denne 
gangen reiste han ned for å se sjøl. For å se og 
skjønne mer av den virkeligheten av trakas-
sering, maktbruk og vold som palestinerne i 
Hebron opplever hver bidige dag, ble han med 
en gjeng palestinavenner på sin første tur til 
Vestbredden i februar i år. Han tilbragte flere 
dager i Hebron og vandra gatelangs i Gamle-
byen sammen med palestinske venner, for å få 
inspirasjon til hvordan han best kunne fram-
stille den uholdbare situasjonen i solidaritets-
kunstverket sitt. Han fikk med seg en 
palestinsk fotograf som lagde videoen som går 
i sløyfe i installasjonen på skulpturbiennalen. 

 

  
 

Murelementet 

 
Han plukka til og med seg originalsøppel fra 
nettingtaket over palestinernes handlegate, som 
også har fått en tydelig og framtredende plass i 
utstillinga hans.  
 
Det var spent stemning i hele gruppa da 
kofferten med søppel skulle gjennom sikker-
hetskontrollen på Ben Gurion airport. På for-
hånd studerte Pål fælt på hvordan han skulle 
forklare innholdet i kofferten. Men det gikk 
bra, kofferten ble skanna som all annen bagasje 
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– sikkerhetskontrollørene fatta vel ikke poen-
get? og nå er søppelet trygt plassert i Nobels 
gate, Oslo, hvor det forhåpentligvis vil gjøre 
nytte for seg. 
 
 
Fra forhåndsomtalen til utstillinga. 
Fra Vigelandmuseets hjemmesider: 
 
Above  

 
Pål Vigelands arkitektoniske videoinstallasjon 
Above i museets borggård tar utgangspunkt i 
den komplekse og tilsynelatende uløselige 
konflikten i Midtøsten.  Materialet til dette 
arbeidet er hentet fra gamlebyen i en av de 
største og eldste byene på Vestbredden i 
Palestina, Hebron. Kunstneren peker på et 
konkret fenomen hvor israelske nybyggere 
forsøker å fordrive og fornedre de arabiske 
muslimene ved kaste søppel og ting ut av 
vinduene  fra  de  øvre  etasjene  i  bygårdene, i  

 

 
 

Fra Hebron 
 

hodet på dem som befinner seg under på gate-
plan. Som en beskyttelse mot denne demon-
strative og ubehagelige aksjonsformen henges 

det opp netting over gateløpene. Nettingen 
fremstår på denne måten både som reelt og 
symbolsk skille – de som befinner seg over 
nettingen og de som befinner seg under.  
 

Videoinstallasjon 
 
Above er en interaktiv installasjon hvor man 
som publikum selv kan innta posisjon både 
over og under nettingen. Arbeidet fungerer 
både som en dokumentasjon av en brutal 
virkelighet, et hierarkisk og undertrykkende 
samfunn, samtidig som Above mer universelt 
peker på hvordan mennesker relaterer seg til 
hverandre gjennom maktspill og herske-
teknikker. � 
 

 
 

Pål på research i Hebron 
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Opptegnelser fra Jerusale
Guy Delisle (47) kom ut med boka 
Opptegnelser fra Jerusalem for første 
gang i 2011, og kom i norsk utgave i 
2012, utgitt av Aschehoug. Delisle 
kommer opprinnelig fra Canada, men 
bor og jobber i Frankrike. Han er kjent 
for de tidligere utgivelsene Shenzhen 
(2000), Pyongyang (2003), og Burma 
Chronicles (2007). Med Opptegnelser 
fra Jerusalem (2011) vant han prisen for 
beste tegneserie album på Angoulême 
International Comics Festival i 2013. 

Av Runa Torp Vivé 

Opptegnelser fra Jerusalem er en tegne-
serieroman fra Delisles opplevelser fra året han 
bodde i Jerusalem sammen med familien. Som 
hjemmeværende pappa, tegneseriekunster og 
gift med en hjelpearbeider i organisasjonen 
Leger uten Grenser stasjonert i Gaza, gir han et 
mangfoldig blide av situasjonen han befinner 
seg i. Ettersom Delisle starter oppholdet med 
noe mangelfull kunnskap om både det politiske 
og kulturelle kartet, har han en bratt lærings-
kurve.  

Familien har fått tildelt en leilighet i bydelen 
Beit Hanina i Øst-Jerusalem, nær bosettingen 
Pisgat Ze´ev med 50 000 innbyggere. En bydel 
som står i kontrast til Vest-Jerusalems grønne 
lunger og rene gater. Det å strukturere hver-
dagen sin med to barn i barnehage og et mål 
om å utrette noe frilansarbeid, er ikke uten 
utfordringer i en by som Jerusalem. Både 
butikkkenes åpningstider og kjøremønsteret i 
trafikken styres av hvilken religion som 
dominerer i bydelen og hvilken høytid som 
skal holdes hellig. Dermed blir noe så enkelt 
som å kjøre til butikken for å kjøpe bleier være 
enklere sagt enn gjort. 

Med kulturelle ulikheter, overhengende trusler 
om krig og en påtrengende okkupasjon, man-

øvrerer Delisle seg i et
skjønner er normalt for
nasjonale tilstelninger m
politikere og diplomater
avtaler og forhandlinger
kolleger i hjelpeorgani
om basisbehov som i
befolkningen, og andre 
som oppstår i kjølvan
Under workshops på be
han innsikt i de store fo
og kvaltitsnivå på skole
og israelske studenter.  

Delisle blir kjent med 
forskjellige historier o
ikke nødvendigvis rasj
møter, men mennesker
panter og okkuperte.  

 

alem 
 et landskap han omsider 
or innbyggerne. På inter-
r mingler han med topp-
ter, som prater om freds-
ger. Gjennom hans kones 
nisasjonene får han vite 
 ikke innfris for sivil-
re alvorlige konsekvenser 
annet av okkupasjonen. 
begge sider av muren, får 
 forskjellene på ressurser 

oletilbudet for palestinske 
 

d mange mennesker med 
 og synspunkter. Det er 
asjonelle mennesker han 
er som lever som okku-
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Et slags klimaks oppstår når Gaza bombes. Det 
stille vakuumet som danner seg i Jerusalems 
gater og som så fort går tilbake til normalen, 
illustrerer ordløst hvor momentant livet leves.  

 

Det er nettopp slik Delisles evne til formidling 
også oppleves. Tegningene og de enkle 
setningene, ofte bilder uten tekst, setter store 
utropstegn. Uten formaninger eller insisterende 
fremtoning får leseren ta del i observasjonene 
hans. Gjennom et interessert og ofte humo-
ristisk skråblikk og en tidvis sliten og andre 
ganger oppbrakt forteller, kommer vi et stykke 
under huden på det som rører seg i et kaotisk 
bilde på Israel-Palestina konflikten. Det er 
ingen aktivist eller frihetsforkjemper vi blir 
kjent med, men en tegneserieforfatter som for-

teller om oppdagelser. Delisle vinner tillit med 
sin naive tilnærming og oppriktige karakter. 

Romanen kan leses som en reiseguide for både 
den opplyste og for den som ønsker mer kunn-
skap. Den som kjenner området godt vil ofte 
gjenkjenne beskrivelser og steder.  

 

Faktarutene som beskriver historie, religiøse 
skikker og historiske merkedager er helt nød-
vendig for å legge løse biter på plass. Sam-
mensmeltingen av dagbok, tegneserie og leksi-
kon er vellykket. Kartlegging av de store linj-
ene tegnes uten at de små men viktige detaljene 
oversees. Delisle når alle med formatet; tekst 
og tegning. � 
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    Kjetil Østnor med Gaza City i bakgrunnen 

Nesten tre år i Gaza for  
Norsk Folkehjelp 
Kjetil Østnor avsluttet nylig et nesten tre års 
langt opphold i Gaza, der han jobbet som leder  
for kontoret og programmet til Norsk 
Folkehjelp i Palestina. Her snakker han om  
sine erfaringer og hvordan situasjonen har 
utviklet seg i Gaza de siste tre årene. 
 
Av Jan Briseid 
 
Jeg ber ham innlede med noen ord om Norsk 
Folkehjelps virke på Gazastripen og hans eget 
arbeid. 
 
- Norsk Folkehjelp støtter bortimot 30 pale-
stinske organisasjoner i Gaza, på Vestbredden 
og i Øst-Jerusalem. Fokuset er på å støtte det 
sivile samfunnet og bidra til at marginaliserte 
grupper slik som kvinner, ungdom, fiskere og 
bønder kan organisere seg og kjempe for sine 
rettigheter, forklarer Kjetil. Han legger til at 
Norsk Folkehjelp også jobber med å bekjempe  
vold mot kvinner og med utdanning og land-
bruk. 
 
Jobben hans bestod i å ha personalansvaret for 
de ansatte, totalt ni stykker på kontoret i Gaza, 

overordnet budsjett- og økonomiansvar, og 
kvalitetssikring av søknader og rapporter  
til donorer som Norad og UD.  
 

Engasjementet vekket av Palestina-besøk 
Vi som har fulgt bloggen til Kjetil jevnlig, har 
sett en engasjert, uredd og kunnskapsrik person, 
med bred tematisk dekning. Dette er en mann 
som bryr seg. 
 
- Mitt engasjement for Palestina saken startet 
da jeg besøkte Palestina i 2002, og så hvordan  
palestinerne ble trakassert av den israelske 
okkupasjonen, sier Kjetil. Siden har han vært 
engasjert i Palestinernes rettigheter, inkludert 
retten til å styre over seg selv, bevegelsesfrihet 
og mer til. 
 
- Da jeg var så heldig bli tilbudt jobben i Gaza, 
følte jeg at dette var en mulighet jeg ikke kun-
ne gå fra meg og en sjanse til å kombinere 
engasjementet mitt med min faglige bakgrunn.  
Samtidig visste jeg at det ville bli tøft, men 
også mengingsfylt og givende å bo og jobb i 
Gaza. 
 

Siste nytt fra Gaza er sjelden godt 
nytt. Men håpets lys brenner 
fortsatt 
- Da jeg kom i februar 2011 var det 
jo en viss optimisme, spesielt blant 
ungdom, i og med den arabiske 
våren. Etter Mubaraks fall ble det jo 
også noe enklere for folk i Gaza å 
kunne reise over Rafah-grensen til 
Egypt.  
 
Flere av de ansattte på kontoret til 
Norsk Folkehjelp hadde da Kjetil 
ikke startet vært utenfor Gaza på 
mange år, men fikk muligheten de 
neste par årene.  
 
Situasjonen har endret seg siden, og 
Kjetil sier det var rart å forlate Gaza 
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Landfaste fiskere på stranda i Gaza 

i slutten av august pga endringene i Egypt i 
sommer og spesielt forværringen i Syria. Han 
merket seg en økende frykt i befolkningen.   
 
Gaza bombet igjen 
I november sist år falt bombene igjen over 
Gaza, i følge Kjetil den største reelle faren han 
opplevde i løpet av perioden. 
  
- Jeg og min kjære var i Gaza da bombingen 
startet 14. november. Vi hadde oplevd eskale-
ringer og bombing tidligere, men vi skjønte 
raskt at denne gangen var det mye mer seriøst. 
Vi var godt forbredt på at noe slikt kunne skje, 
og hadde alltid lager 
av mat og vann for 
rundt en måned, slik 
at hvis vi ikke kom 
oss ut av Gaza, så 
ville vi ikke trenge å 
få tak i forskyninger 
med det første.  
 
Han sier at de 
internasjonale i Gaza 
den 15. november 
fikk god hjelp av FN 
til å komme seg trygt 
ut fra Gaza. 
 
- Men det var en rar 
følelse å forlate de 
ansatte og befolknin-
gen på 1,7 millioner 
på Gazastripen. Jeg følte på et slags svik, 
sammtidig som jeg visste at det ikke var noe 
jeg kunne gjøre ved å bli. Mine kollegaer sa de 
var glade for at jeg kom meg ut slik at de slapp 
å bekymre seg for meg, sier Kjetil. 
 
Problemene er politiske 
Norsk Folkehjelp er ikke eneste norske 
organisasjoner i Gaza. Også NORWAC, Kir-
kens Nødhjelp og Flyktningehjelpen er på plass. 
Blant de store internasjonele er også Oxfam, 
Redd Barna og Røde Kors i Gaza. Samtidig er 
det en del organisasjoner som kun har et 
humantiært fokus.  
 

Kjetil forklarer at det for Norsk Folkehjelp er 
viktig å ikke behandle Gaza kun som et hum-
anitært problem, på tross av at det er mange 
humanitære utfordringer i Gaza.  
 
- Problemene er jo grunnleggende sett politiske. 
Hvis den Israelske okkupasjonen stoppet og det  
ble slutt på blokaden av Gazastripen og 
palestiernes rettigheter ble respektert, mener 
jeg at Gazas befolkning kunne klare seg på 
egen hånd, resonnerer Kjetil.  
 
Han sier at det derfor viktig for Norsk Folke-
hjelp i Palestina å støtte palestinske organisa-

sjoner som jobber for å sikre palestinernes ret-
tigheter. 
 
En yrkesgruppe som har slitt tungt i lang tid er 
fiskerne. Så fort de nærmer seg eller beveger 
seg mer enn tre nautiske mil fra land, blir de 
skutt mot/på av IDF. I følge Oslo-avtalen 
kunne de fiske ut til 20 nautiske mil. 
 
- Israel misbruker sikkerhetsargumentet til å 
stoppe fiskerne fra å utføre jobben sin.  Slik jeg 
ser det, er den egentlige grunnen at Israel ikke 
ønsker at palestinerne skal ha en egen bære-
kraftig økonomi og selv kunne tjene til livets 
opphold, sier Kjetil. 
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Han mener at Israels strategi har vært å gjøre 
Gazas befolkning avhengige av Israelske varer 
og grenseoverganger. På denne måten holder 
Israel et kveletak om befolkningen i Gaza og 
kan stramme eller lette på kveletaket alt etter-
som folk oppfører seg som Israel vil eller ikke. 
Vi kunne i fjor lese om en rapport fra IDF der 
der var planer om å sette Gazas innbyggere på 
en diett, der kaloriinntaket skulle kontrolleres. 
 

På Twitter kan vi lese IDF skryte av lastebiler 
som slippes inn i Gaza. En uinformert sjel 
kunne få et inntrykk av stor humanitær velvilje 
fra Israels side. 
 

- Dette er jo ikke særlig troverdig, når det er 
Israel med den ene hånden opprettholder blok-
aden og med den andre tillater en del varer å 
komme inn. Hadde Israel virkelig ønsket å 
hjelpe, ville de stoppet blokaden. Det er jo også 
en del av bildet at varene som kommer inn fra 
Israel, selvsagt er varer som palestinerne betal-
er for. Slik sett tjener Israelske forretnings-
menn gode penger på å sende varer inn til 
Gazastripen.   
 
Etter Mubaraks fall kom det inn mye varer, slik 
som byggemateriell til Gaza gjennom tunellene.  
Den siste tiden er imidlertid de fleste tunellene 
under grensen til Egypt blitt ødelagt av Egypt-
iske myndigheter, med varemangelen det har 
medført.  
 
Denne blokaden har direkte implikasjoner på 
strøm-, mat- og vann-situasjonen, som til tider 
er prekær.  
 
- Gazas elektrisitetsverk drives på diesel og til 
og med i gode perioder er det strømkutt i Gaza 
på 8 timer daglig, sier Kjetil, og nevner at det 
siden august har kommet mye mindre diesel 
inn til Gaza fra Egypt enn tidligere. Dermed 
har man innført rasjonering. Også vannpumper 
er avhengig av elektristet eller generatorer 
(som drives på diesel) for å kunne opperere og 
sykehusene er selvsagt avhengige av diesel for 
å kunne ha strøm. 
 
Verdighetskrise 
Selv om mengden av bensin og diesel har økt 
fra Israel, er den over dobbelt så dyr som dies-

elen fra Egypt. Dette fører til økte kostnader 
for privatpersoner som har generatorer, men 
også for sykehus. 
 
Det er altså mangel på det meste, også medi-
siner. Kan man snakke om en humanitær 
katastrofe? 
 
- På grunn av Israel’s blokade og nå med øde-
leggelsene av de tunnellene til Egypt, er det en 
utrolig sårbar humanitær situajson på Gaza-
stripen. Befolkningen er helt avhengige av at 
det kommer inn mat, medisiner osv. Samtidig 
synes jeg ordet verdighetskrise er mer dekken-
de. 
  
- Man sier gjerne at man ikke skal gi folk fisk, 
men heller lære dem å fiske. På Gazastripen 
kunne folk allerede fiske, de hadde utstyret og 
kunnskapen, men de får ikke lov til å utføre 
arbeidet sitt. Jeg hørte blant annet en fisker i 
Gaza fortelle han tidligere hadde gitt penger og 
fisk til fattige, men nå var det han som var 
avhengig av donasjoner, siden han ikke kan 
fiske utenfor fiskerigrensen som Israel har 
innført. Slik jeg ser det har blokaden tatt fra 
denne fiskeren verdigheten ved å ta fra ham 
muligheten til selv å kunne tjene til livets 
opphold for seg selv og familien. 
 
Fallende oppslutning for Hamas 
Hamas har styrt Gaza siden valgseieren i 2007, 
men oppslutningen er på langt nær like høy i 
dag.  
 
- Noen fortalte meg for noen måneder siden at 
hvis det var valg da ville Fatah vunnet i Gaza 
og Hamas på Vestbredden, sier Kjetil og 
fortsetter: 
 
- Om det er sant eller ikke, er vanskelig å si, 
men det er vel et uttrykk for at mange er lei av 
et styre som de ser på som autoritært, både i 
Gaza av Hamas og på Vestbredden av Fatah. 
Blant ungdom i Gaza (som halvparten er 
arbeidsløse) er det en frustrasjon over at man 
ikke får jobber med mindre man har gode 
kontakter i Hamas. 
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Kjetil nevner at Hamas økte sin oppslutning 
etter krigen i november fordi krigen ble sett på  
som en seier da Israel ikke gikk inn med 
bakkestyrker. Samtidig sendte Hamas nye 
raketter mot Israel. Også diplomatisk økte de 
sin internasjonale kredibilitet ved statsbesøk.  
 
- Det ble sagt at Hamas hadde byttet ut Iran og 
Syria som sine allierte, med Tyrkia, Egypt og 
Qatar, og dermed fått mer annerkjennelse. Med 
endringene i Egypt i sommer har ting totalt 
forandret seg siden november.  
 
- Det er ingen hemmelighet at Hamas i Gaza 
sliter økonomisk. De har jo hatt viktige 
inntekter fra fortolling av varer som kom 
gjennom tunellene fra Egypt. Med en nedgang 
i varer gjennom tunellene har Hamas mindre 
inntekter til å drifte Gaza og levere tjenester. 
Dette kan nok svekke Hamas blant befol-
kningen i Gaza og det er nok Israels, Egypts og 
også President Abbas sitt håp.  
 
Egypt spiller en viktig rolle med hensyn til 
Gaza, og selvsagt i regionen for øvrig, og det 
er knyttet stor spenning til hvordan det poli-
tiske liv utvikler seg i landet ved Suez-kanalen. 
 
- Det var blant annet Egypt som fremforhandlet 
våpenhvile avtalen mellom Hamas og Israel i 
november i fjor, og også Egypt som frem-
forhandlet en samlingsavtale mellom Fatah og 
Hamas i mai 2011 (som så langt ikke har blitt 
implementert). 
 
Kjetil forteller at Egypt har hatt en mye mer 
fiendtlig innstilling overfor Gaza siden milli-
tæret tok over igjen i sommer.  
 
- Det militære regimet i Egypt har jo brukt 
Hamas og Gazastripen som syndebukk for å 
svekke det Muslimske Brorskapet i Egypt. 
Egypt har for eksempel i år ødelagt nesten 800 
tuneller under grensen til Gaza. Gaza har nok 
derfor de siste månedene på mange møter 
mistet sin viktigste støttespiller. Dette har selv-
sagt å gjøre med at Gaza kontrolleres av 
Hamas som jo vokste ut av det Muslimske 
Brorskapet. 
 

Ny regjering i Norge 
Norge har i skrivende stund nettopp fått en ny 
regjering, og for oss som sympatiserer med 
palestinerne, er det med noe bekymring vi ser 
på landets kommende politikk i Midt-Østen. 
 
Kjetil påpeker at Norge som leder av giver-
landsgruppen, så langt valgt en strategi hvor 
man ønsker å ha gode relasjoner også til 
israelske myndigheter.  
 
- Jeg mener selvsagt at den norske regjering må 
legge et mye større press på Israel, inkludert å  
anbefale norske selvskaper å ikke drive busi-
ness med selvskaper som oppererer på okku-
pert land. Men med en ny norsk regjering med 
Høyre og Frp er det desverre lite trolig med et 
økt press på Israel, snarere tvert imot, sier en 
noe pessimistisk Kjetil. 
 
Etter tre år i Gaza er det også lov å bli en smule 
pessimistisk i troen på en bedre tilværelse for 
stripens innbyggere. Det må uansett ligge et 
latent håp hos en som har valgt veien Kjetil 
nettopp har gått. 
 
- Jeg har blitt ganske kynisk av å bo og jobbe i 
Gaza og mistet håp. Gaza er en liten brikke i et 
storpolitisk spill, der det er makta og først og 
fremst millitærmakta som rår. Slik situasjonen 
er nå er det Israel med USA i ryggen som sitter 
på millitærmakta. Hadde det ikke vært for 
møtet med palestinerne og deres evne til å leve 
med verdighet på tross av en uverdig situasjon, 
hadde jeg nok også mistet troen på mennesk-
ene.  
 
- Samtidig så er jeg helt sikker på at okku-
pasjonen og blokaden en dag vil ta slutt. Men 
for at det skal skje og man skal få på plass en 
rettferdig fredsløsning kreves det et helt annet 
press på Israel. Kun hvis okkupasjonen blir 
økonomisk og politisk kostbar for Israel, vil de 
se seg nødt til å gjøre slutt på den.  
 
- Det kommer til å skje en dag, men om det er 
5, 10 eller 50 år til er umulig å si, avslutter 
Kjetil, som nå er på plass i Etiopia i en 
tilsvarende stilling i Norsk Folkehjelp. � 
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Tilbakeblikk: Før, under og 
etter Operasjon Støpt Bly 
Ahmed Moqadma ble født i 1991 i 
Burej flyktningleir, nabolag nr. 9. Fra 
han var tolv år bodde familien i Gaza by. 
I dette intervjuet forteller han om Israels 
krig mot Gaza vinteren 2008/2009 
(Operasjon Støpt Bly) og hvordan 
krigen påvirket livet hans. 
 

Tekst: Mee Bolann & Magne Hagesæter 
Foto: Magne Hagesæter 
 
Før krigen 
- Hva husker du fra tiden før krigen? 

I 2008 var jeg 17 år. Jeg husker det året godt 
for det var den sommerferien jeg lærte å kjøre 
bil. Jeg var så stolt, for jeg var den eneste 
ungdommen i familien min son kunne kjøre. 
Dette var også siste ferien min før «Tawjihi», 
avgangseksamen. Disse karakterene er av-
gjørende for framtiden, og alle karakterer blir 
offentliggjort både i aviser og på radio. 
Høstsemesteret startet opp, men lærerne holdt 
seg hjemme etter påbud fra Ramallah-
regjeringen. Etter tre uker med tomme 
klasserom gikk jeg og flere medelever over til 
den private skolen «Al-Carmel».  
 
Ship to Gaza og våpenhvilen 
Jeg husker godt begynnelsen av det året, for da 
kom de første båtene fra «Ship to Gaza». 
Tusenvis av folk var ved havnen for å se dem. 
Vi var alle så glad for å se båtene og 
aktivistene, og det var den første og siste gang 
jeg har sett så mange mennesker samlet på 
havnen. Det året var det også en lang 
våpenhvile med Israel som varte i tre 
sommermåneder og tre høstmåneder. Denne 
tiden var stille, men 19. desember var det slutt. 
Da kom en flom av propaganda fra Israel 
sammen med rykter om at de ville angripe oss. 
Da Israels utenriksminister, Tzipni Livni, sa til 
Mubarak at de planla angrep på Gaza 

mobiliserte alle palestinerne seg umiddelbart. 
Det ble kaos overalt. De eldre stod i time-lange 
køer utenfor bakeren. Far ba meg dra til 
bensinstasjonen for å kjøpe ekstra bensin. 
Fredagen sa egyptiske politikere at vi bare 
skulle ta det med ro og vi gikk tilbake til vårt 
vanlige liv.  
 
Angrepet på politistasjonen 
- Hvor var du da krigen brøt ut? 

Krigen startet den 27. desember lørdag etter vi 
fikk beskjed om å ta det rolig. Jeg gikk på 
skolen for å ta avsluttende prøveeksamen i 
arabisk. Kl.11.23 var jeg ferdig og da hørte jeg 
en eksplosjon som virket som om den var et 
stykke unna. I det gikk ut av døren til 
klasserommet var eksplosjonene som en kraftig 
regnbyge- mange bomber tett etter hverandre. 
Etter få minutter ble lyden sterkere. Skolen min 
var rett ved politiets hovedkvarter på Gaza-
stripen (Al-Jawasat Politistasjon), bygningen 
som ble angrepet først. Jeg gikk noen meter 
videre og hørte en større eksplosjon. En lærer 
ba studentene krype under bordene. Rektor 
oppfordret studentene til å gå sør mot Shifa-
sykehuset fordi han ikke regnet med at Israel 
ville angripe sykehuset. Men jeg gikk i motsatt 
retning, mot hjemmet mitt.  
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Forvirring og kaos 
Utenfor skolen så jeg en jeep med seks-syv lik 
kuttet opp i småbiter på bakplanet. Da jeg så 
opp mot himmelen var det flere droner, F16-fly 
og helikoptre enn jeg noen gang har sett før. 
Det israelske militæret sa seinere at 60 fly 
bombet oss, men jeg har tenkt at det må ha 
vært langt flere. Jeg traff på Mohammed, min 
nabo og tremenning. Jeg grep fatt i hånden 
hans og trakk han med meg mot hovedgaten, 
Omar Al-Mokhtar. I alle gatene så vi 
eksplosjoner. Jeg så en politibil med 
oppkuttede lik. En politimann ropte «løp!». Jeg 
dro i Mohammed, men han var fastfrosset og 
grå i fjeset.  Mens vi krysset gaten kom et F16-
fly og bombet et senter like ved oss. En stor del 
av betongveggen var i ferd med å falle ut. 
Mohammed var livredd av skrekk og stivnet. 
Han var blålig i fjeset og sa om og om igjen til 
meg: «Vi skal dø. Vi skal dø. Vi skal dø.» Jeg 
rev han med meg. Etter to minutter var han mer 
seg selv, igjen, og han takket meg flere ganger 
for at jeg reddet livet hans. Han var naturligvis 
veldig takknemlig. Selv kjente jeg ingenting, 

ikke en gang frykt. Jeg klarte ikke føle noen 
verdens ting. 
 
Hjemme fra leiligheten vår så jeg røyk over 
hele Gaza. Over alt var det eksplosjoner. Ingen 
var hjemme. Jeg gikk tilbake til politistasjonen. 
Utenfor politistasjonen traff jeg på brødrene 
mine, Omar og Bakr. Bygningen var totalt 
ødelagt. Det var flere mennesker tilstede, men 
nesten ingen som klarte å hjelpe til. Alle var 
for redde. Jeg forsøkte å slukke brannene 
sammen med en gammel mann og gikk i 
ruinene.  
 
Mohammed Bakr 
Det lå eksploderte kropper spredt utover. I 
ruinene fant jeg tre kropper i en haug og to 
andre lenger borte. Jeg snudde den første 
kroppen og så at det var en venn av meg, 
Mohammed Bakr. Jeg ropte navnet hans og 
trodde at han fortsatt levde fordi han smilte så 
fint til meg,. Jeg forsøkte å bære han. Da gled 
hånden min inn i kroppen hans og jeg ble 
dekket av blod. Plutselig var TV der og filmet 

�

Ahmed Moqadma 
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meg. Jeg la min døde vennen på båren og en 
ambulanse tok over. Brødrene mine tok meg 
hjem. Etter dette tenkte jeg stadig på 
Mohammed og var sint, redd og i dyp sorg. 
Han var så ung. Neste gang kunne det være 
meg. 
 
Før stridsvognene kom til Gaza stripen ble vi 
beskutt fra sjøen. Skytingen var veldig intens. 
Disse nettene sov jeg ikke et eneste minutt. 
Bygningen vår, som er ganske sterk, gynget 
som et lite tre i vinden. Det var også veldig 
kaldt i denne perioden; vi frøs fryktelig. Da 
stridsvognene kom inn på stripen begynte 
kampene mot Hamas. Mange rømte fra husene 
sine.  
 
Overfylt hus 
- Hvordan bodde dere i tiden under krigen? 

I perioden 7. til 22. januar hadde vi flere 
familiemedlemmer på besøk. Leiligheten vår 
var overfylt. Hver morgen klokken seks dro vi 
til bakeriene for å stille oss i kø. Hver dag og 
hver natt hørte vi eksplosjoner. Jeg husker at 
helikoptrene bombet nabolaget Zeitoun som er 
bare tre kilometer fra oss. Vi kunne også se da 
de bombet beit Lahia. Om natten forsøkte vi å 
sove, men da var det ofte intense kamper med 
høye eksplosjoner. Jeg husker at min kusine 

Yosra var redd for bombene. Søsteren hennes 
pleide å si: «Tenk at det er en festival ute.» 
 
Å vente på døden 
Alle var veldig redde den første dagen. Etter 
den syvende dagen var vi ikke så redde lenger. 
Brødrene mine, fetterne mine og jeg begynte å 
ta en daglig tur ut på den tiden. Det var så 
fryktelig trangt hjemme, og det var nesten 
ingenting å ta seg til: ingen strøm, ingen skole, 
ingen fritid. Min mor var fra seg av angst hver 
gang vi gikk ut. Vi så aldri stridsvognene eller 
soldatene, men vi ventet hele tiden på at Israel 
skulle komme å ta oss for hele familier ble 
drept til og med i de områdene der det ikke var 
politisk eller militær motstand. Nyhetene om 
de døde og skadde var mange. Jeg syntes at det 
alltid var døde palestinere på tv når vi hadde 
strøm. Under ventetiden brukte vi mye tid på å 
be om tilgivelse. Vi ønsket å oppnå fred før vi 
skulle dø. Det var en blanding av frykt og noe 
annet jeg ikke klarer å beskrive. I etterkant 
kjente jeg aldri denne følelsen igjen.  
 
Flyktet til fots 
13. januar gikk den israelske hæren inn i 
nabolaget Tel al-Hawa, rett ved vårt nabolag, 
Al-Rimal. Først bombet de alt så kom bakke-
troppene. Vi kunne ikke sove noe den natten. 

�

Veggmaleri fra Gaza 
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Jeg åpnet vinduet om morgenen og kunne ikke 
lenger se Tel al-Hawa – kun røyk. Familier fra 
nabolaget flyktet gjennom gaten vår. Noen 
sprang, andre gikk, noen kom i biler. Det synet 
glemmer jeg aldri. Det var første gang jeg så 
dusinvis av mennesker – familier – som flyktet 
for livet. I dette øyeblikket tenkte jeg at nå er 
det kun noen timer igjen så er soldatene i vår 
bygning. Vi ville ikke dra fra hjemmet vårt for 
det var ingen plass å dra til. 
 
Var krigen slutt? 
- Hvordan føltes det når krigen ble avsluttet? 

Da de annonserte på radioen at krigen var slutt 
klarte jeg ikke tro på det. Skal soldatene 
virkelig dra fra Gaza? Skal de ikke drepe oss 
likevel? Israel hadde jo ikke oppnådd målet 
sitt: Hamas var fortsatt ved makten. Jeg kunne 
ikke tro det, og ventet på at de skulle komme 
tilbake for å krige mer. Jeg hørte at den 
palestinske motstandsbevegelsen annonserte at 
de hadde lagt ned våpnene sine, og jeg forstod 
at krigen var over. Jeg dro med brødrene mine 
til Tel al-Hawa for å se - det som en gang var 
et vakkert nabolag var ødelagt: park med baner 
for fotball og basketball var total ødelagt. Al 
Quds-sykehuset var ødelagt, hele andre etasje 
var brent ned. Teateret var ødelagt. Det eneste 
som fantes var store krater i bakken.  
 
De døde 
I tillegg til min venn ble to slektninger drept i 
krigen under det første angrepet. Ahmed Abu 
Shamla var på politista-
sjonen for å anmelde en 
sak. Den andre slektnin-
gen min jobbet i trafikk-
politiet. De gode menne-
skene som dro for å lete 
etter skadde i ruinene 
endte opp med å bli bom-
bet selv. Kanskje min 
venn Mohammed var en 
av dem som ville hjelpe til. 

85 andre mennesker døde sammen med han. 
Noen av disse var politifolk, de fleste var sivile.  
 
Tilbake til hverdagen 
Krigen var slutt søndag 18. januar. Lørdagen 
etter var jeg tilbake på skolen. Den første 
måneden etter krigen hadde hverken lærere 
eller elever på skolen min motivasjon til å 
studere eller undervise. Vi var enige om at vi 
skulle forsøkte å glemme krigen, men jeg 
klarte ikke å glemme og karakterene mine har 
aldri vært så dårlige før. Jeg har alltid vært en 
mønsterelev. 
 
Krigen var en vanskelig tid. Spør enhver i 
Gaza og de vil si at det var det vanskeligste 
tiden. Krigen forandret meg og alle andre. De 
22 dagene har også vært de vanskeligste dag-
ene i hele mitt liv og skjebnesvanger for meg. 
Når jeg husker på Mohammed og at han ble 
drept kommer jeg til at jeg også kan dø ung. 
Hva er til hinder for at jeg skal dø? Dette 
tenkte jeg mye på i løpet av krigen. Etterpå 
forsøkte jeg å fokusere mer på å leve. I Gaza er 
det slik at vi alle forsøker å leve, men vi 
glemmer ikke de venner og familiemedlem-
mene som døde – livet vårt må fortsette. 
Akkurat nå holder jeg på å studere medisin i 
Kairo. Dette er ikke bare for min egen del, men 
for folket og for helsesituasjonen her på Gaza. 
Når jeg er lege kan jeg gjøre mye bra her. � 
 
 

�

 

 

 

         Veggmaleri Gaza 

�
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EU Heads of Mission Jerusalem 
Report 2012 
EU-rapporten om bosettingene i Øst-
Jerusalem kom ut januar 2013. Den 
fordømmer bosettingspolitikken og dens 
konsekvenser, samtidig som den gir full 
støtte til palestinsk tilstedeværelse og 
utvikling.  

Av Runa Torp Vivé 

Ifølge rapporten er Jerusalem den vanskeligste 
og mest komplekse utfordringen for en freds-
prosess. Så lenge Øst-Jerusalem er under okku-
pasjon, vil fredsforhandlingene trues. Jerusa-
lem som hovedstad i en to-statsløsning vil være 
uaktuelt om spesielt bosetterpolitikken fortset-
ter.  

November 2012 fikk palestinerne status som 
obervatørstat i FN. Dagen etter kunngjorde 
Israel planer om 3000 nye bosettinger, altså 
prosjektet E1 i Ytre Ring, dette var i følge 
rapporten et direkte svar på oppgraderingen av 
palestinernes status. Ytre ring omfatter boset-
tinger inne på Vest Bredden og i periferien av 
Jerusalem, Giv´at. Zéev, Ma´ale Adumim og 
Guch Etzion. Dagens største utfordringer, er i 
følge rapporten bosetterplanene i Øst-Jerusa-
lem rundt den sørlige grensen. Det inkluderer 
ekspansjonen av bosettingene Har Homa mot 
øst, Gilo mot vest og sør og byggingen av Girat 
Hamatos.  

I tillegg vil E1 dele Vestbredden i nord og sør 
og presse 2300 beduiner bort fra områdene sine, 
avslutte urbanisering og videre ekspansjon av 
palestinske hus i tillegg til å kutte Øst-Jerusa-
lem fra Vestbredden. Tilsammen er disse bo-
settingene formet som en buffer som vil kutte 
Øst-Jerusalems sørlige del fra Betlehem og 
Vest Bredden. Rapporten slår fast at byggingen 
av de tre bosettingene er en del av en politisk 
strategi som gjør det umulig for Jerusalem å bli 
hovedstat for to stater.  

Rapporten gir et grundig bilde av planene og 
konsekvensen av utvidelsen av bosetting i 
Indre Ring, altså området nærmest Old City. 
Private bosetterorganisasjoner bruker arkeo-
logiske utgravinger for å vitne om tidlig jødisk 
tilstedeværelse. Disse utgravingene ser bort i 
fra palestinske funn. Det graves ganger og 
tunneller under Old City og palestinske nabo-
lag. Konstruksjonen av kontakt mellom City of 
David, West Wall Place i Old City og et isra-
elsk turistsenter i Silwan er i gang. Dette vil 
forlenge det jødiske kvarteret i Gamle Byen og 
påvirke områdets karakter i stor grad. Nettver-
ket av bosettinger, utgravinger og helligdom-
mer utelukker og presser palestinske nabolag ut.  

Da Israel og PLO undertegnet Oslo-avtalen i 
1993 var det ca 265.000 bosettere i Palestina. 
150.00 i Øst-Jerusalem, 115.000 på Vestbred-
den og i Gaza. I 2013, 20 år senere, er det 
200.000 bosettere i Øst-Jerusalem og 330.000 
på Vestbredden. På tross Internasjonale men-
neskerettighetene bor det nå 500.000 bosettere 
på Occupied Palestinian Territory (OPT).  

Eiendom 
Målet for Jerusalem kommune er å ikke overgå 
30% palestinsk befolkning i øst-Jerusalem. 
Igjen påpeker rapporten at dette strider mot 
Internasjonale menneskerettigheter. Det er van-
skelig å få permanent oppholdstillatele i Israel. 
Behandlingstiden er lang og under behand-
lingstiden har du status som illegal. Israelske 
myndigheter har begynt med et visum som 
omfatter områder: «Judea og Samaria only». 
Jerusalem kommune legger strenge restrik-
sjoner på palestinerne i Øst-Jerusalem ved ikke 
å gi byggetillatelse. Regler om eiendom fra 
1948 gjelder israelere, ikke palestinere. 
Bygningstettheten er større i Vest-Jerusalem 
enn i øst. Husrivingen i Øst-Jerusalem i 2012 
økte med 52 prosent.  
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Skole og helse 
Skoletilbudet i Øst-Jerusalem er dårlig. Det er 
vanskelig med tilgang til skolene og det finnes 
få utdannede lærere. Det er estimert 90.000 
barn i skolealder. Det er i følge rapporten 
utfordrende å kartlegge behov, mangler og 
antall elever ettersom det ikke finnes noen 
ansvarlige for dette i Jerusalem kommune, men 
det antas at omtrent 5000 barn ikke går på 
skolen grunnet vanskelig fremkommelighet og 
eller fordi de dropper ut. Al Quds University 
har få lærere ettersom det å ferdes mellom 
Vestbredden og Jerusalem er vanskelig. Etter 
utdanning er det problematisk å komme seg inn 
på arbeidsmarkedet i Jerusalem.  
 
Helsetilbudet i Øst-Jerusalem er mangelfullt. 
Det er svært utfordrende å komme seg til 
sykehuset for både avtalt time og i ambulanse. 
Det kreves visum fra Vestbredden og 
behandlingstiden kan ta så lang tid at det over-
skrider dato for legeavtalen eller det gitte 
visumet kan bli avslått ved kontrollposten. Øst-
Jerusalems sykehus har dårlig legekapasitet 
ettersom legene kun får visum for 6 måneder 
om gangen. 

 
 
Handel  
For palestinere har økonomi og handel alltid 
vært senterert i Jerusalem. Dette svekkes 
betydelig med Israels handelsreglement. 
Spesielt går det ut over jordbruket. Det resul-
terer i at palestinske forretningsmenn drar til 
Vestbredden. Det eneste palestinske industri-
område som er igjen i Øst-Jerusalem er nå 
definert som palestinsk nabolag og står i fare 
for bøteleggelse eller utkastelse. Utestengingen 
av palestinske institusjoner i Øst-Jerusalem 

utestenger og vanskeliggjør palestinsk politisk, 
kommersielt, sosialt og kulturelt liv. Kristne og 
muslimer fortviler over jødisk «overtakelse» av 
Old City. Tilgangen til hellige steder og intitu-
sjoner sperres og under Ramadan er det blitt 
brukt kvotesystem basert på alder og kjønn.    
 
Rapporten anbefaler.  
o Å intensivere EUs innsats til å motvirke 

bosetteraktivitet rundt Øst-Jerusalem, som 
utgjør en trussel for tostatsløsning, inklu-
dert utbyggingen av E1.  

 
o Forsikre at bosettere ikke drar nytte av 

særbehandlingen i salg av produkter pro-
dusert ved bosettingene.  

o Oppmuntre til å implementere EUs lov-
givning av produksjon i bosettingene, og 
sørge for at kjøperen er informert om hvor 
varen er produsert.  

o Sikre at ingen EU-program støtter tekno-
logisk samarbeid, skole eller forsknings-
samarbeid.  

o Gjøre oppmerksom på finansielle transak-
sjoner, investeringer eller støtte av infra-
strukturen i bosettingene samt utvikle 
retningslinjer til turoperatører for å unngå 
støtte til bosetterindustri i Øst-Jerusalem.  

o Økt overvåkingen av bosettervold, som å 
igangsette et tiltak der kjente voldlige bo-
settere kan nektes EU medlemskap.  

Rapporten kom også som generelle anbefal-
inger, som å støtte palestinsk lederskap i poli-
tikk, økonomi, og samfunnsliv. Inkludere pale-
stinerne i byplanleggingen og legge press på 
EUs bekymringer angående boligpolitikk der 
palestinere fordrives fra egne hjem, også i Old 
City. Støtte palestinsk helse og skoletilbud. 
Rapporten anbefaler også arbeid og tiltak som 
styrker palestinsk kultur som fremmer pale-
stinsk identitet. � 
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Bodø-initiativet:  På bildet er fra venstre:Truls Andersen, Jorunn Anda Aronsen og Marit Bjærang (alle fra 
Palkom), Ruth Hiller (New profile), Randolv Gryt (Skjerstad menighet), Eilert Rostrup (Karibu), Wiktor Berg 
(KFUM/KFUK) og Gjermund Gryt (Skjerstad menighet).  

Stemmer innenfra
Israelske og jødiske bidrag til 
rettferdig fred mellom Palestina og 
Israel 
 

Av Marit Bjærang, Palestinakomiteen  
i Bodø 
 
Den 25.september arrangerte Bodøinitiativet 
for Palestina åpent møte med Ruth Hiller fra 
organisasjonen New Profile i Israel. Organisa-
sjonen arbeider for demilitarisering av det 
israelske samfunnet og beskriver militarisme i 
Israel slik: "Militarisme handler ikke bare om 

soldaters tilstedeværelse i det sivile samfunnet. 

Det dreier seg om en militaristisk tenkning I 

måten vi ser verden på og hvordan vi 

tenker.”De påpeker hvordan krig normaliseres 
og og hvordan det militære blir en integrert del 
av de fleste lag av det israelske samfunnet, og 
de ønsker å gjøre noe med det. 

Militærtjenesten er i dag en sentral del av 
narrativet om hva det betyr å være en "ekte 
israeler". På møtet fikk vi se skremmende 
eksempler på hvordan ideene om militærtjen-
este, soldater og våpen introduseres aktivt som 
en naturlig del av hverdagslivet. Barnehage-
barn lærer å telle tanks, jagerfly, IDF-symboler 
og statssymboler. Det reklameres for berolig-
ende medisin til engstelige mødre («My boy is 
a combat soldier. The tension, the stress, the 
phone calls...I asked my pharmacist for 
Calmanervin, and it helped me relax”) Se: 
http://newprofile.org/english/Exhibition 

New Profile arbeider for frihet til å kunne 
nekte militærtjeneste i Israel og støtter unge 
israelere (menn og kvinner) som vil nekte 
militæret av samvittighetsgrunner. Ruth Hillers 
engasjement startet da hennes egen sønn ble 
tiltalt og fengslet for å ha nektet militærtjeneste. 
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I Israel er det forbud mot å argumentere for 
militærnekting, men New Profile gir infor-
masjon og støtte til mennesker som tar kontakt 
og formidler kontakt videre til advokater som 
forsvarer militærnektere. 

Presset på israelsk fredsbevegelse er stort og 
det skjer en økende kriminalisering av uenighet 
i den offisielle politkken. New Profile opplever, 
som en rekke andre israelske fredsorgani-
sasjoner, stadige trusler, hets og forsøk på å 
kneble dem.  

New Profile har bedt om at all amerikansk bi-
stand til Israel fryses, i påvente av at Israel 
oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser 
mot den palestinske befolkning på Vestbredden 
og i Gaza. 

De gir også sin støtte til krav om “divestment" 
(trekke ut investeringer) og ser på det som et 
nyttig redskap for å utfordre selskap og be-
drifter som er delaktige i den israelske okkupa-
sjonen av Palestina. 

Hiller lot seg imponere av at folk så langt unna 
Midtøsten er opptatt av Israel/Palestina-
konflikten: «For oss som er dissentere i Israel 

er det viktig å vite at folk i andre land enga-
sjerer seg, og at folkemeningen er i endring 
rundt om i verden» (Sitat fra Klassekampen, 
25.09) 

Ruth Hiller var i Norge i forbindelse med 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel og kom 
til Bodø sammen med Eilert Rostrup fra 
stiftelsen Karibu. Denne stiftelsen har gitt 
økonomisk støtte til realisering av filmen  «The 
Village under the Forest» som ble vist på møtet.  
Filmen omhandler en av de hundrevis av 
palestinske landsbyene som ble tilintetgjort da 
staten israel ble opprettet - og menneskene som 
måtte forlate den.  
http://www.youtube.com/watch?v=ISmj31rJkGQ 
 
Bodøinitiativet er en bred allianse av organisa-
sjoner som arbeider for palestinernes sak på 
ulike måter. Gruppa består av represen-tanter 
fra Fagforbundet, El- og IT forbundet, Kirkens 
Bymisjon, Skjerstad menighet, KFUM/KFUK, 
Biskopen i Sør-Hålogaland, palestinere i Bodø 
og Palestinakomiteen. Møtet med Ruth Hiller 
er vårt andre åpne møte og vi planlegger nye 
møter framover.� 
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Blokaden av Gaza stopper ikke 
Gaza’s Ark 
 
Prosjektet Gaza’s Ark, som går ut på å 
bygge om en fiskebåt til lastebåt i 
Gaza for så å seile ut med palestinske 
varer, er et lite men svært inspirerende 
prosjekt. I en tid der de dårlige 
nyhetene har stått i kø for Gazas hardt 
prøvede befolkning, er Gaza’s Ark et 
av de få tiltakene som peker framover 
mot en annen og bedre framtid.  
 
Av Torstein Dahle 
 
Men også dette prosjektet rammes av den 
sterke forverringen som militærkuppet i Egypt 
har medført, ved at Egypts hær nå er en aktiv 
medspiller i Israels blokade av Gaza.  Ifølge 
FN-organisasjonen OCHAoPts ukentlige rap-
port for 1.-7- oktober har den egyptiske hærens 
nedstenging av tunnelene mellom Gaza og 
Egypt ført til en reduksjon på mer enn 80 
prosent i den varemengden som kommer inn i 
Gaza gjennom tunnelene. I den mer omfattende 
rapporten «The humanitarian impact of 
reduced access between Gaza and Egypt» 
skriver OCHAoPt 23. september at færre enn ti 
av tunnelene antas å være operative, mens 
antallet ved begynnelsen av juni ble antatt å 
være 300. 

 

 

Dette er veldig dramatisk for innbyggerne i 
Gaza, siden disse hundrevis av smuglertunneler 
har blitt selve livsnerven for dem. De har hatt 
særlig stor betydning for forsyningene av 
petroleum bl.a. til drift av strømaggregatene, 
samt av bygningsmaterialer. Egypts nye 
blokadepolitikk har også rammet forsyningene 
av mat og medisiner sterkt. 
 
Israels politikk er å foreta en langsom kvelning 
av Gaza, med noen voldsomme bombe-
offensiver innimellom, slik vi så rundt års-
skiftet 2008-2009 og i november 2012. De 
internasjonale hjelpesendingene og forsynin-
gene gjennom tunnelene har Israel brukt til å gi 
inntrykk av at folk i Gaza slett ikke har hatt det 
så ille. Når varestrømmen gjennom tunnelene 
nå stort sett er stengt, blir det dermed mye mer 
synlig hva slags kvelertak Israel har rundt Gaza. 
Dette har gjort det nødvendig for Israel å lette 
litt på lokket.  
 
I uken 1.-7. oktober tillot Israel derfor at 1 711 
lastebiler kom inn i Gaza gjennom overgangen 
ved Kerem Shalom, noe som er en vesentlig 
økning fra gjennomsnittet på 1 103 lastebiler 
per uke i første halvår. Først og fremst skriver 
økningen seg fra at Israel tillot innførsel av 
4 600 tonn sement, 5 280 tonn grus og 2 560 
tonn armeringsstål til private byggeprosjekter. 
Men myndighetene i Gaza sier at dette dekker 
mindre enn 15 prosent av den faktiske etter-
spørselen. Den 13. oktober stoppet Israel disse 
lastebilsendingene igjen.  
 
Denne situasjonen har selvsagt også rammet 
framdriften i Gaza’s Ark-prosjektet. Arbeidet 
går nå veldig tregt, men det antas likevel at det 
blir mulig å holde den timeplanen som går ut 
på at båten skal være klar til å gå ut fra Gaza 
utpå vårparten. 
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Svenske Charlie Andreasson er nå i Gaza for å 
arbeide på prosjektet, og Jan Petter Hammer-
vold fra norske Ship to Gaza reiser nedover i 
slutten av oktober. Ved siden av Gaza’s Ark 
har Charlie engasjert seg i et prosjekt sammen 
med fiskerne i Gaza, der de skal lage en 
redningstjeneste som kan plukke opp fiskere 
som skades av israelske angrep. Det vil gjøre 
det lettere å få dem raskt til land og til 
medisinsk behandling, og det vil også gjøre det 
lettere å observere og filme og ta eksakte 
posisjoner når Israel angriper Gazafiskernes 
båter. Dette vil gi bedre dokumentasjon på 
Israels gjentatte brudd på den fjerde Geneve-
konvensjonen.  
 
Israel har trappet opp sine angrep på Gazas 
bønder, og israelske bakkestyrker har gått inn i 
Gaza ni ganger i september, mot to ganger i 
august. I en verden som med rette er sterkt 
engasjert i de store lidelsene som folk i Syria 
nå opplever, er det samtidig viktig å sikre at 
tausheten   ikke  senker  seg  over  skjebnen  til 

 
 
Gazas 1,7 millioner innbyggere. Dette er 
hovedoppgaven for den internasjonale Free-
dom Flotilla Coalition, der Ship to Gaza 
Norway er med. Vi får tydeligvis nok å gjøre i 
lang tid ennå. � 

 

Kunstlotteriet for Ship to Gaza 
For tredje år på rad setter STG i gang med nytt kunstlotteri. Givergleden er stor og vi har måttet 
begrense tilgangen på kunstverker.  
 
Det er spesielt Lillehammerkunstnere som har vært positive, men det må også nevnes at Håkon 
Bleken gir et bilde for andre år på rad. Fra Bergen har vi også fått arbeider fra fire kunstnere, og 
to hver fra Oslo og Ringerike. 
 

I år har vi gjort en liten vri i og med at vi har spurt kjente kunstnere på de  
stedene vi har lokalavdelinger. Ved dette håper vi på et enklere salg av lodder. 
 
 

Vi har i år bilder av: 

Käthe Øien, Sonja Krohn, Dag Magne Staurheim, Håkon Bleken, 
Finn Magnus, Ragnhild Steig Svenningsen, Egil Røed, 
Lars Gunnar Polden, Laurie Grundt. Roger Gjerstad 
 

Tidligere har inntektene gått til Freedom Flottilla 2 i 2011, til Estelle-  
aksjonen i 2012, og i år er det Gazas Ark som er hovedmålet. 
 

Loddene koster kr. 50 pr. stk. og det er 20 lodd i blokka. Lodd kan  
Bestilles hos Stig Tore Engen, Lillehammer.  sttengen@online.no  
eller mobil: 917 88 170. 
 

Innbetaling til konto 1503.18.68979. 
Ship to Gaza Lillehammer, Postboks 208, 2601 Lillehammer. � 

Vinterhage, Ragnhild 

Steig Svenningsen 

�
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Ett år siden Israel kapret «Estelle» 
Den 20. oktober var det ett år siden 
den fredelige skonnerten «Estelle» ble 
kapret av israelsk marine i inter-
nasjonalt farvann utenfor den 
egyptiske havnebyen Arish, 38 
nautiske mil fra Gaza. 
 
Av Torstein Dahle 
 
«Estelle» var det hittil siste Freedom Flotilla-
skipet som utfordret Israels ulovlige blokade av 
Gaza. Skuta var eid av svenske Ship to Gaza, 
men Freedom Flotilla-organisasjoner i mange 
land var sammen om prosjektet. Ship to Gaza 
Norway gjorde en viktig innsats i den første 
fasen av seilasen, og hele veien var det 
nordmenn med om bord. Flere av de norske 
hadde erfaring fra seilskuter og seilbåter, og 
det viste seg å være svært nyttig.  
Da «Estelle» ble kapret, var det tretti personer 
fra åtte land om bord, fast besluttet på å 
fullføre sin seilas inn til Gaza med en symbolsk 
last av høyst fredelige varer. Alle om bord 
hadde trent på ikke-voldelig motstand, som 
selvsagt ikke er det samme som at man frivillig 
overgir skipet til kaprerne.  

 

 

 
 

Estelle fra Freedom Flotilla 
 

Da israelske marinefartøyer nærmet seg og det 
var klart hvilken vei dette gikk, ble styrehuset 
stengt og blokkert etter alle kunstens regler, 
slik at det ble svært vanskelig og tidkrevende 
for kaprerne å komme seg inn der. Det gjorde 
det mulig å filme hele det israelske angrepet og 
senere smugle ut filmene. Av en eller annen 

grunn hadde Israel heller ikke blokkert skutas 
telekommunikasjoner, slik at det var mulig å 
rapportere til internasjonale medier at de 
maskerte kaprerne bordet skuta, samtidig som 
helikoptre svirret over den.  
 
Bordingen var en militær operasjon. I følge 
IDF (det israelske militæret) var det 70 soldater 
som kom over rekka på skipet fra marine-
fartøyer utstyrt med spesielle tårn til bruk ved 
bordingen. Soldatene brukte elektrosjokkvåpen, 
som ga kraftige og smertefulle støt som slo ut 
dem som de ble brukt på, og som etterlot 
brannsår. Filmene som ble smuglet ut, viste at 
israelske påstander om at den militære aksjo-
nen gikk fredelig for seg, var blank løgn. Tvert 
imot var gikk soldatene brutalt fram, og verst 
gikk det ut over de tre israelske statsborgerne 
som var med «Estelle». En av dem hadde for 
øvrig en fortid som helikopterflyger i IDF, og 
han utbrøt plutselig da han så opp på 
helikopteret over skuta: «Det er jo mitt heli-
kopter!».    
Alle de 30 om bord ble tatt til fange og mot sin 
vilje ført inn til israelsk havn. De som ikke 
hadde israelsk statsborgerskap, ble deportert og 
utestengt fra å komme inn til Israel igjen. Det 
var fire nordmenn om bord da båten ble kapret: 
Nils Johan Sjøstrøm, Herman Reksten og Jan 
Petter Hammervold var mønstret på som 
mannskap, og Aksel Hagen, som da var 
stortingsrepresentant, var med som passasjer. I 
fengselet fikk de seg forelagt en ferdigskrevet 
erklæring om at de erkjente å ha tatt seg 
ulovlig inn i Israel, noe de selvsagt nektet å 
skrive under på. Med god bistand fra en 
israelsk advokat ble de etter ganske kort tid 
sendt hjem.    
 
Flere nordmenn hadde vært med på tidligere 
deler av seilasen: Arne Birger Heli og Jan 
Wollnick hadde begge gjort en solid jobb som 
mannskap på seilasen fra Norge til fransk havn. 
Dessuten hadde Gerd von der Lippe, Stein 
Asthøy og Øyvind Sagedal vært passasjerer på 
kortere strekninger i norsk farvann. 
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Folkene ombord på Estelle før bordingen 

«Estelle» hadde på ferden fra Sverige til Norge 
og videre nedover til havner i Frankrike, 
Spania, Korsika og Italia fått stadig større 
oppmerksomhet, med mottakelser som etter 
hvert tok karakter av folkefest. I Napoli stilte 
borgermesteren opp, og også i flere andre hav-
ner var lokale myndigheter aktivt engasjert i 
mottakelsen.  Både av den grunn og fordi så 
mange land hadde folk om bord, vakte det stor 
interna-sjonal oppmerksomhet da Israel kapret 
båten. Bildene av de maskerte kaprerne gikk 
verden over. Ganske raskt ble det klart at dette 
var en veldig dårlig sak for Israels omdømme. 
Israel fikk det travelt med å få folkene ut og 
hjem, så det kunne bli slutt på skriveriene. 
 
Israel forsikret etterpå at den lasten som 
«Estelle» hadde om bord, bl.a. sement som var 
og er sårt tiltrengt i Gaza, ble besørget fram til 
mottakerne. Men også det var en løgn: Ingen 
av mottakerne har fått den lasten de skulle ha. 

I dag ligger «Estelle» i den isra-
elske havnen Ashdod. Den er 
konfiskert av Israel, som ikke 
har til hensikt å levere den 
tilbake. Saken er under juridisk 
og diplomatisk oppfølging. 
 
Det er viktig for Israel å unngå 
internasjonal oppmerksomhet 
rundt det faktum at de holder 1,7 
millioner mennesker innesperret 
i verdens største friluftsfengsel. 
«Estelle»-ekpedisjonen var med 
på å rette internasjonale mediers 
søkelys på Israels kollektive 
avstraffelse av Gazas befolkning, 
i strid med folkeretten. Den 
desperate nødløsningen som folk 
i Gaza har utviklet, hundrevis av 
smuglertunneler mot Egypt, er 

nå hardt rammet av at den egyptiske hæren har 
stengt de fleste av dem. Dermed er situasjonen 
enda verre for en befolkning som allerede i en 
årrekke har lidd under Israels blokade.  
 
Freedom Flotilla Coalition fortsetter sitt arbeid 
med å løfte skjebnen til Gazas befolkning fram 
i lyset. Kravet om at blokaden må oppheves og 
at mennesker og varer må få komme fritt inn 
og ut av Gaza, blir stadig viktigere. Nå følger 
vi opp «Estelle»-ekspedisjonen med den neste 
aksjonen: Ombygging av en stor fiskebåt i 
Gaza til lastebåt, under navnet Gaza’s Ark. 
Den skal våren 2014 gå ut fra Gaza med varer 
produsert av palestinerne selv. Som ett av 
slagordene våre sier: «La Gaza leve! Blokaden 
må vi heve! Israels beleiring kan vi ikke 
tolerere!» �  

 
�
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http://www.youtube.com/watch?v=v2bNcDe_tI0�
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Åpne Rafah-overgangen til Gaza! 
 Åpent brev til Egypts ambassadør i Norge 

 
Siden 2007 har Israel holdt Gazastripens 1,7 
millioner mennesker i et kvelertak, i form av 
en intensivert blokade. Den rammer store deler 
av den normale og nødvendige innførselen av 
varer til Gazastripen, og den lammer mulig-
heten til å føre varer ut av Gaza. Også land-
bruket, fiskerinæringen og annen nærings-
virksomhet er hardt rammet. Gazas innbyggere 
får heller ikke reise ut av og inn til Gaza over 
den delen av grensen som Israel kontrollerer.  
 
Gazas befolkning er dermed blitt helt avhen-
gige av grenseovergangen Rafah mellom Eg-
ypt og Gazastripen. Men siden 3. juli har egyp-
tiske myndigheter holdt denne grenseover-
gangen delvis stengt, delvis med sterkt redu-
sert åpning. FN-organisasjonen OCHA rappor-
terte 23. september at siden juli var antallet 
mennesker som fikk krysse grensen ved Rafah 
dramatisk redusert, og at grensen i praksis var 
helt stengt for alle som ikke hadde spesiell 
autorisasjon. 

 

 
 

Rafah-overgangen 
 

Da Norges utenriksminister Espen Barth Eide 
besøkte Gaza 27. august, var hans reaksjon at 
Gaza nå fungerer som et fengsel for dem som 
bor der. Selv om Israel bærer hovedansvaret 
for denne situasjonen, har det skjerpet pro-
blemene vesentlig at Egypt har gjort det 
tilnærmet umulig for Gazas beboere å bruke 
grenseovergangen ved Rafah. Syke kan ikke 

reise for å få medisinsk behandling, studenter 
får ikke fullføre sine studier i utlandet, familier 
splittes. Rafah-overgangen har også vært vik-
tig for å få inn i Gaza medisinske forsyninger 
gitt av internasjonale organisasjoner. Dette har 
stoppet opp. 
 
For å kunne overleve på tross av Israels 
kvelertak, er folk i Gaza blitt avhengig av et 
stort antall smuglertunneler mellom Gaza og 
Egypt. OCHA rapporterer at antallet operative 
tunneler er redusert fra omkring 300 til under 
10, fordi Egypts hær har stengt dem. Gjennom 
disse tunnelene får folk i Gaza nødvendige 
varer som bygningsmaterialer, drivstoff til 
kraftverk og strømgeneratorer, gassbeholdere 
til gasskomfyrer. At det ikke lenger kommer 
drivstoff til kraftverk og generatorer gjennom 
tunnelene, rammer strømforsyningen sterkt. I 
tillegg til skadevirkningene av at kraftverket 
stenger strømmen minst 12 timer pr. dag, går 
det også ut over driften av infrastruktur som 
pumpene i vann- og kloakkanleggene. Det 
rammer drikkevannsforsyningen, og det gjør at 
det sterkt skadede kloakksystemet fungerer 
enda dårligere Manglende drivstoff rammer 
også nødvendig transport, bl.a. søppelbilene.  
 
Selvsagt er det helt irregulært at et samfunn 
skal måtte få sine forsyninger gjennom smug-
lertunneler til nabolandet. Men Israels blokade 
har gjort dette til et helt nødvendig forsynings-
system. OCHAs rapport fra 23. september 
understreker at Gaza-samfunnet er kritisk av-
hengig av at tunnelene er operative. 
 
Egyptiske myndigheter må slutte å spille med i 
Israels blokade av Gaza. Det haster med å 
åpne grensene for all fredelig og kommersiell 
trafikk inn og ut av Gaza. 
 
Med hilsen, 

Torstein Dahle 

leder av Ship to Gaza Norway  
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Gazas Ark - småbåtstunt i Oslo 
Småbåtstuntet foran Aker Brygge, med leder for Ship to Gaza Norway, Torstein Dahle i front. 
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Barbente Zola Budd fra Sør-Afrika fikk lov til å delta i 
OL i Los Angeles i 1984 fordi hun var blitt britisk 
statsborger.  

Show Israel 

Det er tvilsomme grunner til å boikotte 
Israel eller at UEFA skulle frata landet 
finalespillet i Europa-mesterskapet i U-
21 på grunn av forskjellige former for 
politisk uenighet og konflikt mellom 
Israel og Palestina. Uansett hvilket nivå 
og brudd på internasjonal lov og rett 
striden representerer, og selv om 
finalespillet lagt til Israel ville stride 
imot alt vi ellers forbinder med moral og 
sømmelige holdninger. Eventuelle 
boikottaksjoner måtte i så fall være helt 
individuelle for deltakerlandene eller 
deres landslagsdeltakere som måtte 
finne ikke å ha magemål til å delta i et 
arrangement som vil støtte en okkupant. 
 

Av Per Kveseth 
historiker og forfatter 
 
Slik har internasjonal idrettspolitikk alltid fun-
gert, og må vel også fungere slik i tilfellet U-
21-EM i fotball 2013. Det vil si, ikke alltid – i 
1980 forlangte USA boikott av sommer-OL i 
Moskva på grunn av sovjetiske militær-
operasjoner i Afghanistan. Som svar ble 
sommer-OL 1984 i Los Angeles boikottet 
av Sovjet-unionen, Øst-Tyskland, Cuba 
og 14 andre land, og sommer-OL i Seoul 
som ble boikottet av Nord-Korea, Etiopia 
og Cuba i 1988. USA har ellers aldri blitt 
utsatt for idrettsboikott på tross av en 
rekke angrepskriger og militære aksjoner 
rundt om i verden. 
 
Så har vi eksemplet apartheidstaten Sør-
Afrika som på 1960 og -70-tallet ble 
boikottet av en hel verden på alle nivåer – 
også idrett. Og nettopp på dette området 
ble det gitt helt konkrete argumenter og 
grunner – nemlig den grove forskjells-
behandlingen apartheidstaten ga svarte 
idrettsutøvere sammenlignet med hvite. 
Dette var ikke årsaker til Moskva-, Los 

Angeles- eller Seoul-boikottene i 1980, -84 og 
-88, der debatten gikk heftig nettopp om 
sammenblandingen politikk og idrett, men var 
helt blottet for diskriminering av idrettsutøvere, 
noe som jo heller ikke hadde funnet sted. 
 
Tilbake til U-21-EM i fotball i Israel. Etter 
utallige oppslag i internasjonale medier med 
fokus på ikke bare forskjellsbehandling av 
israelske og palestinske idrettsutøvere, men i 
tillegg ulovlige arrestasjoner, tortur og andre 
grove brudd på menneskerettigheter ovenfor 
palestinske idrettsfolk, overgår Israel mange 
ganger apartheidstaten Sør-Afrika i skamløs 
behandling av mennesker som på grunn av en 
politisk situasjon kan herses med av et lands 
herrefolk. Vi kan altså si oss prinsipielt enig i 
en slags lunken ikkeboikottlinje i idrettssam-
menhenger selv om vi moralsk burde være 
forpliktet på en ganske annen måte, dersom år-
sakene helt klart ikke er av idrettslig art. Vi kan 
til nød slutte oss til det heller tvilsomme postu-
latet om idrettslige forbindelser som freds-
skapende og humanitære aktiviteter (sommer-
OL i Berlin i 1936?), dersom det ikke på noe 
plan finnes trakasseringer, diskriminering, for-
skjellsbehandling, arrestasjoner, mishandling 
og tortur av idrettsutøvere man faktisk også 
skal konkurrere med på samme bane. 
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Foto: ©Terje Bendiksby/NTB scanpix�

Derfor er det helt ubegripelig at UEFA har lagt 
dette mesterskapet til Israel. Det er helt ube-
gripelig at Norges Idrettsforbund, Norges Fot-
ballforbund, Norsk Dommerforening og norske 
U-21-spillere har samvittighet til å delta i dette 
Europamesterskapet. Det er helt ubegripelig at 
de ikke alle som én protesterer mot at dette 
mesterskapet skal foregå i Israel etter alle his-
toriene om menneskerettighetsbrudd, ulovlige 
arrestasjoner av palestinske idrettsutøvere med 
langvarige fengselsopphold, tortur og livs-
truende sultestreik. Det er helt ubegripelig at vi 
som folk, som jo betaler for U-21-landslagets 
eskapader, ikke setter en stopper for denne 
deltakelsen. Det er faktisk også helt ubegripe-
lig at vår kulturminister, som også er minister 
for idrett, forholder seg totalt lydløs i en så 
betent og aktuell sak. 
 
Til sjuende og sist dreier det seg om å ta noen 
valg. Om å velge mellom det som åpenbart er 
galt og det som er rett. I 1973 ble Israel kastet 

ut av asiatiske idrettsforbund i protest mot 
Yom Kippur-krigen. I årene etter måtte Israel 
konkurrere i Oseania før de ble tatt opp i euro-
peiske idrettsforbund. Israel ble for eksempel 
tatt opp i UEFA først i 1994. 
 
Asiatiske idrettsforbund støttet palestinske 
idrettsfolk med et apartheid-resonnement i 
bunnen. Land som driver forskjellsbehandling 
mellom idrettsfolk, får ikke delta i inter-
nasjonale idrettsleker eller være medlem i 
internasjonale idrettsorganisasjoner. Norges 
Idrettsforbund og Norges Fotballforbund deler 
ikke dette syn, og de velger derfor side for 
apartheidpolitikk mot Palestina. Samt at de 
slutter seg til en revolusjonerende nygeografisk 
oppfatning av at staten Israel ligger i Europa. 
Kolonigrensene fra Berlinkonferansen i 1884 -
85, etter første verdenskrig og etter FN-ved-
taket i 1947, er tydeligvis igjen korrigert med 
passer og linjal på det europeiske kartbordet. � 
 

 

"Free Palestine" på fotballkamp 
 
Palestina-aktivister gjennomførte 15. 
oktober en synlig aksjon inne på  
Marienlyst stadion under Norge - 
Israel (U21). Ti minutter ut i andre 
omgang foldet de fire aktivistene ut to 
bannere på henholdsvis 7 og 11 meter 
med skriften "Free Palestine" og "Kick 
Israel out of UEFA".  
 

De fikk holde på i ca 90 sekunder med 
taktfaste rop "Boycott Israel" og "Free 
Pale-stine", før sivilt politi gikk resolutt 
til verks. Bannerne ble fjernet og akti-

vistene kastet ut av stadion. Der dukket enda flere politi 
opp, slik at det totale antallet ordenspersoner kom opp i 
dusinet.  
 
 - Aksjonen gikk akkurat som planlagt, og vi fikk faktisk 
holde på lenger enn vi hadde trodd, sier Jan Briseid.  
 
Demonstrasjonen var et ledd i mostanden mot Israels 
restrisksjonspolitikk mot palestinske fotballspillere. Det 
dreier seg om å ødelegge for palestinernes identitets-
skapning og utfoldelse gjennom fotballen. Dette kunne vi 
lese om så sent som i august, da Israel nektet innreise for 
bl.a. 13 irakiske spillere til en internasjonal ungdomstur-
nering på Vestbredden. Fotballens internasjonale organ 
intervernerte, og Israel gav til slutt innreisetillatelse.  
 
Aktivistene krever også at Israel blir ekskludert fra UEFA 
(det europeiske fotballforbundet), noe UEFA-president 
Michel Platini truet med i 2010, om ikke Israel endrer 
praksisen overfor palestinske footballspillere.  
 
- Her skulle Drillo vært. Da hadde han både fått fotball og 
en demonstrasjon, sa toppfotballsjef Nils Johan Semb til 
Dagsavisen etter kampen. � 
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Skift til AvtaleGiro! 
Palestinakomiteen foretrekker å få betalinger både til innsamlinger og medlemskontingent via 
avtalegiro og ber deg om å ta i bruk ordningen. Fyll ut skjemaet under og send oss! 
 

Fadderordningen 
Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Asso-
mound som er en ikke-religiøs og partipolitisk uav-
hengig palestinsk/libanesisk NGO. Organisasjonen 
har et bredspektertilbud til barn og ungdom i en 
rekke flyktningeleire i Libanon. Vårt samarbeid er en 
såkalt representativ fadderordningen, hvor midlene 
går til tiltak som når mange barn i to leire. Admini-
strative utgifter som gebyrer, revisjon og medlems-
blad til bidragsytere dekkes av innsamlingen 
 

Palestinasolidaritet 
Palestinakomiteen har i alle år samarbeidet med 
orga-nisasjoner i Libanon og Palestina om først å 
sende helse-, og kriseteam, så solidaritetsarbeidere. 
Vi supplerer dette med flere studieturer. Alt har som 
hovedmål å styrke solidaritetsarbeidet her hjemme, i 
tråd med palestinernes ønsker. Vi bruker også midler 
fra denne innsamlingen til viktige arrangementer i 
Norge. Administrative utgifter dekkes av Palestina-
komiteens driftsmidler, hele innsamlingen går til 
konkret solidaritetsarbeid ute og hjemme� 
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