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FN’s solidaritetsdag for 
det palestinske folk 
Av: Erik J. Jørgensen 
I dag (søndag 29. november) er det FNs internasjonale 
solidaritetsdag for det palestinske folk, og i her til lands skal 
dagen markeres i flere byer. Venner av Palestina skal bruke 
første søndag i advent på å gå ut i gatene for å vise støtte og 
solidaritet under parolene: «Boikott Israel» «Anerkjenn 
Palestina» «Opphev okkupasjonen» og «Avskaff Israels 
kolonier». Undertrykkelsen okkupasjonsmakten driver er 
nesten blitt glemt med alt det som skjer i regionen. Det er 
derfor viktig at man vier sin oppmerksomhet til Palestina og 
det palestinske folk i dag.

I løpet av høsten har mye skjedd i Palestina. Situasjonen har 
eskalert og flere sammenstøt har funnet sted på den 
okkuperte Vestbredden og i Jerusalem. Den kollektive straffen 
Israel bedriver er folkerettstridig og motiverer flere 
palestinere til en voldelig motstand. Derfor er det viktig å 
legge fokuset på problemet i stede for kun å kritisere den 
voldelige motstanden. Hva motiverer egentlig palestinere i 
alle aldersgrupper og kjønn til å drive voldelig motstand? Hva 
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OM PNN 

PNN stiller seg bak palestinernes rop 
om internasjonal hjelp gjennom BDS 
(Boikott, deinvestering og 
sanksjoner) og jobber derfor for en 
full boikott av staten Israel inntil 
staten følger internasjonal lov, og gi 
mennesker i Palestina 
menneskerettighetene de har krav 
på. Vi kommer ikke til å la uretten gå 
sin gang. PNN vil å rope høyt, for å 
presse det norske næringsliv, 
politikerne og norske statsborgere til 
å midlertidig avslutte sine relasjoner 
til Israel.  

HVORFOR BOIKOTT? 

PNN mener ikke at en boikott vil 
ødelegge en dialog mellom partene. 
Derimot ser vi at dette er en ikke-
voldelig motstand som er nødvendig 
i konflikten mellom Israel og 
Palestina. Vi tror at en boikott vil gjøre 
en dialog mer balansert og 
rettferdig, og Israel må se at de ikke 
kan lage sine egne regler som 
legaliserer undertrykkelse av 
palestinerne. 

HVA SKAL DU 
BOIKOTTE? 

En av måtene du kan kjenne igjen 
varer fra Israel, er ved å se på 
strekkoden. Hvis strekkoden 
begynner med 729, er varen 
produsert i Israel. Her er noen 
Israelske produkter og tjenester du 
bør avstå fra: Mehadrin (selges 
gjennom BAMA), badetøy fra 
Gottex, Soda Stream, HP-produkter, 
dødehavskosmetikk, Jaffa-
appelsiner, vaktselskapet G4S, 
Veolia, Caterpillar. 
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får en kvinne i 40-årene til å gå løs på en sivil med kniv?

Det finnes sikkert mange svar på disse spørsmålene, men jeg 
tror mye ligger i frustrasjon og desperasjon. De som utfører 
drapsforsøk eller drap er fullt klar over at det vil koste dem 
livet, og det sier kanskje litt. Motstand mot undertrykkelse har 
foregått blant palestinere lenge. Ved siden av voldelig motstand 
har det i alle år også vært fredelig demonstrasjoner. Lite har 
kommet ut av det, men kampen fortsetter. Til tross for 
fredelige demonstrasjoner blir demonstrantene møtt med 
skarpt. For to år siden var jeg på demonstrasjon i Bil’in, en 
landsby utenfor Ramallah, og vi var ikke kommet til muren før 
min palestinske venn ble skutt i foten og hentet av ambulanse. 
Vi hadde ikke rukket å rope vår første «one, two, tree four, 
occupation no more» eller «From the river to the sea, Palestine 
will be free», og ungdommene hadde ennå ikke funnet fram sin 
hjemmelagde steinslynger før tåregassen lå i luften og skuddene 
ble avfyrt. At disse aktivistene møter opp hver eneste fredag og 
fortsetter kampen mot undertrykkelse er ikke annet en 
beundringsverdig. Jeg har flere ganger tenkt på hvordan unge 
klarer å vokse opp uten mer hat og hvorfor ikke flere driver en 
voldelig kamp på grunn av frustrasjon. Vi vet godt at løsningen 
ikke ligger i vold, men med undertrykkelse og okkupasjon i så 
mange år skal det godt gjøres å fortsatt holde hodet kaldt.

Selv om vi har sett en eskalering i voldelige handlinger i Palestina i det siste, ser vi også den ikke-
voldelige motstanden vokser lokalt i Palestina men også internasjonalt. Pensjonsfond velger å trekke 
sine investeringer fra selskaper som opererer på okkupert jord, artister velger å avlyse konserter i 
Israel, og flere forbrukere velger bort produkter fra okkupasjonsmakten. Dette får oppmerksomhet i 
Israel, og flere lover blir vedtatt om ulovliggjøring av boikott. Det viser at denne formen for motstand 
påvirker Israel mye sterkere enn voldelig motstand som kun gir mer aksept i den israelske 
befolkningen for kollektiv straff. Denne kampen må ikke stoppe opp og vi må føre den videre. 
Julehandelen er så smått i gang å vi må sikre oss at ingen okkupasjonsvarer havner under juletreet i år.

Hjemme i Norge har vi en regjering som har handlet i feil retning. Vi har vært svært sjenerte og få 
uttalelser har kommet om Israels overgrep på palestinerne i høst. KrF, som har gjort en god innsats på 
svært mange punkter på neste års statsbudsjett, har gått beinhard inn for bistandskutt på hele 25 
millioner kroner til palestinske flyktninger. Dette på tross av at utenriksminister Børge Brende i 
utgangspunktet ønsket å skjerme UNWRA (FN-organisasjon for palestinske flyktninger) for 
bistandskutt. Det er kanskje ikke så rart når Hans-Olav Syversen som ledet budsjettforhandlingene 
for KrF er medlem og tidligere leder av Israel venner på Stortinget. Å kutte i bistand til PA 
(palestinske selvstyremyndigheter) er en sak som er viktig å diskutere, er det bærekraftig å finansiere 
oppbyggingen av et statssystem som ikke fungerer? Burde Israel finansiere sin egen okkupasjonen? osv. 
Dette er reelle spørsmål som bør bli tatt opp, men når det gjelder flyktningene er det en annen 
situasjon. Flyktningene har levd i leirer i 67 år med rett til å vende tilbake. I dag lever de i en svært 
sårbar situasjon med tanke på borgerkrigen i Syria som raser for fullt. Dette budsjettkuttet vil føre til 
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SEND INN 
LESERBREV! 

Skjer det noe eller har det 
skjedd noe i Palestina/Israel-
konflikten som du ønsker å 
fortelle om? Eller har du 
meninger eller tanker rundt 
konflikten som du vil dele med 
andre? Kanskje du har noen 
boikott-tips til PNN?  

Skriv et leserbrev til 
post@palnetnor.org, så vil du 
kanskje få innlegget ditt i 
nyhetsbrevet som blir tilsendt 
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en større humanitær krise i de palestinske flyktningleirene, og kan få katastrofale konsekvenser. Å 
gjøre situasjonen verre for disse flyktningene vil skape mer frustrasjon og kan i verste fall føre med seg 
voldelig radikalisering og ekstremisme.

De palestinerne jeg har snakket med har et mål om fred. De er bare tydelig på at fred ikke er gratis. 
Fred må komme etter rettferdighet og løsningen ligger ved forhandlingsbordet. Problemet er at ingen 
av partene er klare for dette, Israel har urealistiske krav for å starte dialog, og PA er et splittet og lite 
fungerende talerør for det palestinske folk. Tilliten til PA går sakte men sikkert ned og det brygges på 
mer uroligheter i tiden som kommer. Derfor må det internasjonale samfunnet komme tydeligere på 
banen. Det må være konkrete punkter som skal ligge til grunn for forhandlingene: 
menneskerettigheter og internasjonale lover og konvensjoner. Når dette ligger til grunn kan man 
forhandle om realiteten på bakken og hvordan man skal løse den på best mulig måte for begge parter.

Det er svært urealistisk at Israel vil oppfylle disse punktene, dette på erfaring fra tidligere 
forhandlinger. Det er nettopp derfor vi skal drive en motstandskamp. Vi skal drive den 
motstandskampen som vil påvirke Israel mest og best mulig, nemlig BDS (Boikott, deinvesteringer og 
sanksjoner). En ikke-voldelig kamp for det palestinske folk. Lik kampen mot apartheidstaten Sør-
Afrika. En kamp som vil seire, kanskje ikke i morgen, kanskje ikke neste år, men historien har vist at 
rettferdighet seirer tilslutt.

Litt annerledes bursdag?  
Elise er en engasjert jente fra Haugesund. Hun ble medlem i PNN etter at 
hun deltok på Global Week 2014. Global week er et årlig treff i regi av 
KFUK-KFUM Global der man tar opp internasjonale spørsmål og 
engasjerte mennesker fra hele verden kommer. Sommeren etter reiste Elise på 
Journey for Justice i Palestina, et program der du lærer om okkupasjonen. 
Her er et innlegg fra bloggen hennes: http://www.eliseknutsen.no på 
bursdagen hennes:

31. juli, nest siste dag av Journey for Justice og min 
bursdag. 

Jeg ble vekket av at en stor gjeng kom inn på rommet og sang 
happy birthday for meg! Sånn ca på samme tid tente noen Israelske 
bosettere på et Palestinsk hjem i Nablus, og en 8 mnd gammel 
baby ble levende brent i hel. Det er terror. Israelske 
terrorhandlinger kommer sjelden frem i media men skjer hver dag.
 
Første halvdel av dagen ble brukt på å hjelpe en bonde med å plukke tomater og luke i 
blomkålåkeren. Vi hadde det veldig gøy mens vi holdt på, og fikk gjort masse. Bonden vi hjalp 
har papirer på at han eier landområdet og burde kunne ferdes fritt der, men sånn er det ikke. 
Om vi ikke hadde vært med ville han sannsynligvis blitt angrepet av Israelske bosettere, men 
så lenge det er internasjonale deltakere med, så gjør de ingenting. 
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Før vi skulle tilbake til hotellet deltok vi på ett foredrag holdt av ei dyktig dame fra 
organisasjonen Badil. Da vi kom tilbake fikk vi møte lokale ungdommer fra JAI, og se ett 
fantastisk Dabke show!

Alt i alt en super bursdag, som egentlig ble feiret mest kvelden før da danske Signe hadde 
bursdag. Vi hadde det innmari bra!

PNN sender hvert år ett medlem til Palestina for å delta på Journey for Justice. Er 
dette noe du er interessert i kan du sende søknad og fortelle litt om deg selv og din 
motivasjon for å dra til post@palnetnor.org
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PALESTINE 
MARATHON 

Er du løpeglad og ønsker en 
litt annerledes 
løpsopplevelse? Eller 
ønsker du å være med som 
heiagjeng? Bli med på et 
unikt arrangement, meld 
deg på Palestine Marathon! 
Dato: 30. mars – 3. april  

Pakkepris: 6235,- 

Dette inkluderer flyreise t/r Tel 
Aviv med Turkish Airlines onsdag 30. mars med retur søndag 3. april, transport til og fra 
flyplassen, fire netter på hotell eller homestay i Betlehem, fire frokoster og fire middager. Det 
vil være en norsk reiseleder med på turen. Guidede turer i området kommer i tillegg og vil koste 
noen hundre kroner per dagstur. Påmeldingsavgift for å løpe maratonet kommer i tillegg og 
koster mellom 65 og 85 dollar.

Program utenom maraton 1.april og hviledag den 2.april vil blant annet innebære guidede turer i 
Jerusalem, Hebron og Jordandalen, avhengig av sikkerhetssituasjonen når vi reiser.

Om du ønsker å reise andre datoer kan prisene variere. Ta kontakt om dette er aktuelt for å få 
et prisoverslag. Det er mulig å både løpe maraton (42 km), halvmaraton (21km) og 10 km. Les 
mer her: http://palestinemarathon.com
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Hvor er kunnskapen, og forståelsen?

Av: Elise Knutsen (foto: Snorre Sundsbø) 

La meg fortelle deg om en av tingene jeg lærte av å delta på Journey for Justice, og å reise 
til Israel og Palestina, og la meg velge å være litt naiv. Sist sommer hadde jeg mitt første 
besøk med det hellige landet, det var noe jeg hadde hatt lyst til lenge, som jeg både gledet 
og gruet meg til. Gjennom turen lærte jeg utrolig mye, mange fakta opplysninger som var 
nye for meg, men det viktigste var uten tvil menneskene jeg lærte å kjenne. 

Det sies at ”kunnskap og forståelse er nøkkelen til alt”. Forskjellige varianter av den 
setningen er noe de aller fleste kjenner til, og det er lett å komme på eksempler hvor 
kunnskap og forståelse kan løse vanskelige situasjoner. Etter turen min til Israel og 
Palestina forstod jeg betydningen av den setningen i mye større grad. La meg prøve å 
forklare deg hvorfor. 

La meg sette det litt på spissen, uten å overdrive alt for mye. Palestinerne tror at Israelerne 
hater dem, og Israelerne tror at Palestinerne hater dem. Ingen liker noen man blir hatet av, og 
der starter problemene. I Israelsk media er det mye propaganda, og når det blir utlevert som 
sannheter er det lett å bli lurt. Så vidt jeg har forstått er ikke Palestinsk media så mye 
bedre på den fronten, noe som gjør det enda verre. 

Da jeg mellomlandet i Istanbul på vei hjem fra Palestina kom jeg tilfeldigvis i snakk med ei 
Israelsk jente, og jeg vil si at vi ble så godt kjent som det er mulig å bli på 3 timer. Vi 
snakket om alt mulig, men situasjonen i Israel og Palestina var definitivt hovedtema. Hun 
forklarte at hun over hodet ikke hadde noe i mot Palestinere, og hun fortalte om hva hun 
trodde var fakta. Mye var ren propaganda. Om jeg hadde vært født og oppvokst i Israel 
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hadde jeg nok trodd det samme, og det er skremmende. På skolen blir de ikke opplært til å 
tenke kritisk på samme måte som vi gjør i Norge, og de får såkalt ”fakta” servert over alt. 
Denne såkalte ”faktaen” er farlig. 

Hvis du nå lar meg beholde den litt naive hatten, og være helt ærlig, så tror jeg at om den 
gjennomsnittlige Israeler og Palestiner hadde møttes og ”hengt” sammen så ville veldig mye 
blitt løst. Jeg forstod at vrangforestillinger fra begge parter gjør saken så utallige mange 
ganger vanskeligere enn den trenger å være. Om vi bare hadde klart å få til en ordning som 
lar dem møte hverandre med en positiv innstilling og utveksle erfaringer, ja, da tror jeg 
folket i begge landene ville stoppet lederne sine og laget en løsning.

Bilder fra Journey for Justice 
Snorre Sundsbø deltok på «Journey for Justice» sommeren 2015. Nedenfor vises fire bilder 
fra opplevelsene han hadde. Foto: Snorre Sundsbø. 
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1. Da jeg og kameraten min, Ayham Bader, skulle inn i en moske i den palestinske byen Hebron, ble 
Ayham stoppet og måtte gi fra seg deodoranten og vannflasken sin. Samtidig kunne jeg, som ikke er 
palestiner, uten problemer valse inn og ut med kamerabag og enda større drikkeflaske. Bildet er tatt 
etterpå, da vi hadde det morsomt med at han poserte som ”farlig terrorist” med deodoranten og 
drikkeflasken sin. Begge deler fikk han tilbake etter å ha vært i moskeen. 

2. Denne militærposten ligger midt i gågaten i den palestinske byen Hebron. Den 
voldsomme bruken av flagg er åpenbart ment som en provokasjon og maktdemonstrasjon 
overfor det palestinske folket. I løpet av en dag så jeg flere israelske flagg i Palestina enn 
jeg på en vanlig dag ville sett norske flagg i Norge.

3. Dette er et vanlig syn for den palestinske befolkningen. Når vi vet hvor betente 
diskusjoner vi kan få i Norge, for eksempel om hvor høyt det skal bygges i et nabolag, kan 
vi bare tenke oss hvor dypt frustrerende det må være å ha slike fiendtlige og stygge 
strukturer rundt seg. Og da har vi ikke en gang nevnt de praktiske konsekvensene muren 
og blokadene har for palestinerne.  Snorre Sundsbø, opplevelser fra Journey for Justice 
sommeren 2015.

4. Deilig å se at barna i Balata oppfører seg som vanlige barn, til tross for de dårlige 
forholdene de lever under. Balata, som ligger i Nablus, er den største flyktningleiren på 
Vestbredden. Her bor det mellom 23000 og 30000 mennesker på bare 0,25 
kvadratkilometer. Det finnes eneboliger i verden med større hage enn dette.
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VIL DU BLI MEDLEM I PNN? MELD DEG ENKELT INN PÅ: 

 http://palnetnor.org/innmelding-2/ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt info: Palestine Network Norway, Grubbegata 4, 0179 Oslo, post@palnetnor.org. 

 VI JOBBER FOR EN VARIG OG RETTFERDIG FRED I ISRAEL OG PALESTINA 

http://www.palnetnor.no

