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PALESTINAKOMITEEN I NORGE
Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon
som jobber for palestinernes rettigheter,
først og fremst gjennom informasjons- og
opinionsarbeid i Norge og ved praktisk
solidaritetsarbeid i Midtøsten.
BLI MEDLEM
Vil du støtte oss i arbeidet for
palestinernes frihet og rettferdighet?
Meld deg inn i Palestinakomiteen!
Du betaler kr 100 det første året.
Meld deg inn på
palestinakomiteen.no/medlem
eller skann QR-koden her.
STØTT OSS
Vil du støtte oss økonomisk?
Send en gave på Vipps #644099
eller til kontonummer
0530.28.03112

palestinakomiteen.no

NY infobrosjyre_2022_NY.indd 1

FR IT T
PAL ESTINA

Bli med i den globale kampen for
det palestinske folkets rettigheter!

HVORFOR BRYR VI OSS OM PALESTINA?
Den palestinske befolkningen har i mer enn
70 år levd enten som flyktninger eller under
israelsk kontroll. De har ulik status og rettigheter
avhengig av hvor de bor i det historiske
Palestina eller eksil. Ifølge internasjonale
menneskerettighetsorganisasjoner utsettes
palestinerne for forfølgelse og apartheid.

Siden 1967 har Israel opprettholdt en brutal
militær okkupasjon av Vestbredden, og
beslaglagt land og vannresurser. Palestinske
bønder blir angrepet av den israelske hæren
og kolonister. Palestinerne er drevet inn i
små enklaver omgitt av folkerettstridige israelske
kolonier, militære soner og hundrevis av
kontrollposter. Hvert år fengsles tusener av
palestinere, også barn, som protesterer mot
okkupasjonen. Fredelige demonstranter
blir beskutt og møtt med tåregass.

På Gazastripen bor over to millioner
palestinere under en streng israelsk blokade,
som påvirker alle deler av livet. Halvparten av
befolkningen er barn som har opplevd flere
kriger hvor skoler, sykehus og boliger blir
bombet av den israelske hæren.
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B O I K O TT , DE SI NVE ST E R I NGE R
OG SANKSJONER
I 2005 lanserte det palestinske sivilsamfunnet
en internasjonal BDS-kampanje inspirert av
kampen mot apartheid-regimet i Sør Afrika.
Palestinerne ber oss om å ta stilling og bli med
i den ikke-voldelige og fredelige motstanden.
M Å L E T E R Å P R E SS E I SR A E L
T I L Å GJ Ø R E F Ø L GE N D E :
• Stoppe okkupasjonen og koloniseringen
av alt arabisk land okkupert i juni 1967
og rive muren
• Erkjenne de grunnleggende rettighetene
til palestinere med israelsk statsborgerskap,
og sikre full likestilling
• Respektere, beskytte og fremme
rettighetene til palestinske flyktninger slik at
de kan vende tilbake til sine hjem

VI KREVER AT:
• Norske investeringer og handel ikke understøtter
okkupasjon og menneskerettighetsbrudd
• Oljefondet må trekke ut investeringer i
selskap som bidrar til okkupasjonen
• Norge må vedta et nasjonalt forbud
mot import av varer, tjenester og produkter
fra ulovlige israelske kolonier på palestinsk
eller syriskokkupert område
• Norge annerkjenne Palestina
som egen stat
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1947

1960

Egypt tar kontroll over
Gazastripen fra 1948 til 1967,
mens Vestbredden er underlagt
Jordan. Etter seksdagerskrigen i
1967 erobrer Israel Gazastripen
fra Egypt, Vestbredden og
Øst-Jerusalem fra Jordan
og Golanhøydene fra Syria.
Områdene har siden vært
under israelsk okkupasjon.

PAL ES TI NA FOR S V I N N E R . . .
1918

Frem til 1917 er Palestina en
del av det ottomanske riket.
Etter første verdenskrig blir
landområdet underlagt britisk
kontroll. Europeiske sionistorganisasjoner begynner å
kjøpe opp land i Palestina
på slutten av 1800-tallet
som en del av det sionistiske
statsprosjektet.

I 1947 vedtar FN å dele Palestina i to. Israel er tiltenkt 55
prosent av landområdet mens
42 prosent av landområdet skal
gå til Palestina. Det bryter ut
krig, og 531 palestinske landsbyer blir utslettet. Rundt 750
000 palestinere fordrives før
Israel erklærer seg selvstendig
i 1948. Palestinerne som flykter
ender opp i flyktningleirer i de
arabiske nabolandene, samt i
Gaza og på Vestbredden. Israel
har aldri latt disse flyktningene
få returnere, til tross for at
denne retten er stadfestet i
FN-resolusjon 194.

PALESTINSKEID LAND
JØDISK-/ISRAELSKEID LAND
DELINGSPLANEN FRA FN 1947

2017
I DAG

Mer og mer land blir konfiskert,
og Israel truer med anneksjon
av store deler av Vestbredden.
Selv om utallige FN-resolusjoner
krever at Israel skal avslutte
okkupasjonen, etterleve internasjonal lov og respektere
palestinernes rettigheter, fortsetter Israels etniske rensing
av Palestina. Palestinsk land
annekteres, palestineres hus
rives og de ulovlige koloniene
utvides.
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