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Ariel Sharon
Elefanten heter Ariel Sharon
Elefanten har fått nye tåspiss-sko
Elefanten har fått nytt rosa ballettskjørt
Kvelden er varm og elefanten elsker å danse
Natta er het og elefanten elsker å kjøre bulldoser
Bulldoseren danser gjennom gatene
Elefanten blåser i snabelen og bulldoseren kjører inn i stuer og opp i senger
Elefantens latter kastes fra vegg til vegg
Veggene faller og bestemødre og redde barnebarn begraves levende
En storesøster som blør fra øynene forsøker å trøste en livredd lillebror
Skrikene kastes som kniver mellom de vaklende veggene
Elefanten knuser en hel by
Hus blir grus
Bulldoserens belter er blodige
Elefanten stiger ut for å danse på de fattiges grav
Kvelden er varm og elefanten elsker å danse
Elefanten heter Ariel Sharon
         Alf Henriksen  

Jul i Palestina

Israel
terroriserer barn
«Skolebarna i Palestina lever et like utrygt liv som alle 
andre. Israel skåner dem ikke. Israel bomber og angriper 
skoler med skolebarn inni. Det kan virke som norske og 
vestlige medier vegrer seg for å skrive om og rapportere 
disse angrepene.»
 Dette forteller Ingrid Hindahl Natvig til akp.no. Hun 
har bodd og studert på Vestbredden og i Gaza. «Jeg har 
sett med egne øyne hvordan Israel terroriserer barn. Jeg 
var inne i Gaza by for å snakke med to norske solidari-
tetsarbeidere. Det var i desember i 2001. Klokka var 12 
om formiddagen. Barna går på skolen i to skift fordi det 
er for få skoler. Klokka 12 går det første kullet hjem, og 
det andre kommer. Akkurat da er gatene virkelig fulle av 
barn. Da er det vi hører bombene. Noen få hundre meter 
unna bombet Israel Gaza by. Gatene var fulle av skriken-
de og løpende barn.
 Dette gjør Israel fordi de vil skape frykt. Det var en 
voldsom opplevelse. Det er ting palestinerne lever med 
hele tida. Barna får hjemmene sine revet ned av israelske 
bulldosere. De ser folk bli drept rundt seg. Det er mange 
hjelpeorganisasjoner som gjør det de kan for å hjelpe barn. 
Men her er det ikke snakk om å hjelpe barn til å bearbei-
de en forferdelig opplevelse.» 
 Les mer på side 4 og 5. 

Foto: Orias
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LEDER
Jorun Gulbrandsen

akp.no har intervjuet Ingrid 
Baltzersen, som er nestleder i 
AKP, om Palestinakonflikten.

– Hva slags stat er Israel? 
 – Staten Israel er ein sionistisk 
stat, det vil seie ein rasistisk stat for 
jødar. 
 – Men er Israel en bra løsning for 
verdens jøder? Trenger ikke jødene et 
«hjemland»?
 – Det at ein etter andre verds-
krig sendte dei europeiske jødane til 
Midtausten var ikkje noka løysing, 
verken for jødane eller for palesti-
narane. Jødehatet i Europa var eit 
europeisk problem, og burde ikkje 
påførast ein uskuldig part, palesti-
narane. Jødane hadde ikkje trengt 
eit heimland viss Europa hadde 
prioritert å bekjempa jødehatet i 
staden for å oppretta ein koloni i 
Midtausten.

Ikkje likskap i praksis
– Ca 18 prosent av innbyggerne i Israel 
er palestinere. Har disse de samme ret-
tighetene som jødene? 
 – Offisielt har alle like rettar i 
Israel. Men det finst ein del viktige 
institusjonar, som nesten er statlege, 
der berre jødar har rettar. Til dømes 
har Jewish National Fund som opp-
gåve å kjøpa ikkje-jødisk jord, og 
forbod mot å selja det til ikkje-jødar. 
Palestinske landsbyar i Israel havnar 
sist på alle planar for oppgradering 
av vatn og kloakk. Mange jobbar 
krev at du har vore i militæret, og 
palestinarane gjer ikkje det.

Israels karakter 
blir avgjerande
– Finnes det noen løsning for palesti-
nerne som samtidig innebærer at sta-
ten Israel fortsetter å eksistere? 
 – Det spørs kva ein meiner med 
at staten Israel held fram å eksiste-
ra. Med ei tostatsløysing, oppret-
ting av to statar, kan den eine staten 
heita Israel, og liggja side om side 
med staten Palestina. Det vil vera 
ein stor minoritet i Israel som ikkje 
er jødisk også etter ei tostatsløysing. 
 Israel vil difor fortsetta å ha 
desse problema med mindre staten 
sluttar å vera sionistisk, det vil seie 
rasistisk. Det andre valet Israel har 
er etnisk reinsing av Israel, ei løy-
sing som ope blir diskutert.

Frå mange land
– Ser du på jødene i Israel som mer 
enn bare en religiøs gruppe? Er jødene i 
verden noe mer eller mindre enn andre 
religiøse samfunn? 
 – Jødane i Europa har for det 
meste budd i ghettoar, og det å vera 
jøde har vore knytta til slektskap, 
ikkje berre religion. Dette er ein 
tilstand dei deler med andre grup-
per, til dømes armenarane. Jødane 
i Israel  kjem frå mange forskjellige 
land, dei pratar ikkje same språk, og 
dei hadde ulike tradisjonar. Internt i 
Israel er det mykje rasisme på grunn 
av desse skilnadane.

Mot sionismen
– Finnes det en egen palestinsk nasjon? 
Eller er det riktigere å sammenlikne 
«arabisk» med «europeisk» og «pales-
tinsk» med «norsk»? Hva slags forskjell 
er det på en palestiner, en jordaner 
og en libaneser? Bor det ikke mange 
palestinere i alle nabolanda? 
 – Det er vanskeleg å bruka 
nasjonsomgrepet utanfor Europa. 
Palestinarane sin nasjonalisme kom 
mykje som ein reaksjon på sionis-
men. Arabisk nasjonalisme vart 
utvikla med inspirasjon frå Europa, 
men samtidig i si eiga form. Det 
finst ein palestinsk nasjonalisme, 
der ein jobbar samla for å få tilba-
ke landet sitt. Og det finst ein ara-
bisk nasjonalisme, eller ein pan-ara-
bisme, som gjev samhald i dei ara-
biske landa mot vestleg imperialis-
me.

Er det håp i Palestina? 

Israel/
Palestina som 
foreslått av FN 
i 1947 
Kart etter 
Palestinian 
Academic Society 
for the Study 
of International 
Affairs

Israel/
Palestina i 
dag 
Kart:HOH

Verdivalg
George W Bush vant valget på verdier, hører 
vi. Hva forbinder vi med «verdier»? Det er sjøl-
sagt forskjellig. Mange tenker at vi ikke bare 
må skaffe oss stadig flere ting, ikke bruke livet 
til bare jobb, men ta oss tid til å være sammen 
– og tenke litt over hva vi lever for.
 Etter presidentvalget var stortingsrepre-
sentant Anita Appelthun Sæle fra Kr.F  straks 
ute og etterlyste et verdivalg – også i Norge. 
Hvilke verdier? Det handla om å kjempe mot 
at homofile skal ha samme lovbestemte rettig-
heter som heterofile. Det handla om å ta fra 
kvinner retten til å avgjøre sjøl om de skal føde 
eller ta abort. Kr.F-politikerens verdier går 
altså ut på å hindre halve befolkninga (kvin-
ner) og titusenvis av menn og kvinner (homo-
file og lesbiske) i å bestemme over sine egne liv. 
Kristne fundamentalister skal i stedet bestem-
me hvordan andre skal leve. Elendige verdier, 
synes vi. Autoritært og intolerant.
 Et annet uttrykk for deres verdivalg, er 
hetsen mot muslimer og islam, og at de hol-
der fram den kristne tro som den eneste rette 
og aller beste. Kristenpopulisten Carl I Hagen 
sier han vil stoppe «islamisering av Norge» og 
viser til drapet på den nederlandske regissøren 
og islamkritikeren Theo van Gogh. Som om 
muslimer flest er mordere. Samtidig er han en 
varm israelvenn og gir Bush 100 prosent støt-
te i krigen mot Irak, – som dreper hundretu-
senvis. Hagens besøk i sommer hos  Levende 
Ord, var en del av hans kamp for «kristne ver-
dier» mot islam.
 Demokratene, partiet til israelvennene Jan 
Simonsen og Vidar Kleppe, samarbeider med 
Forum mot islamisering, FOMI. FOMI dri-
ver en propaganda mot muslimer som likner 
på den nazistene drev mot jøder før andre ver-
denskrig. 
 Religiøse fundamentalister i alle leire vil at 
religionen skal bestemme lovene. Er det kon-
flikt mellom lov og religion, vinner religionen. 
Også over FN-avtaler og menneskerettighe-
ter. Slik var det også for dem som drepte van 
Gogh. Slik er det for dem som mener at det 
meste Israel gjør, er riktig. 
 Ytre høyre samarbeider med israelvenner 
på et rasistisk grunnlag mot islam. Slik skal 
USAs okkupasjon av Irak og Israels okkupa-
sjon av Palestina verdiforklares: Som en kamp 
mot mennesker som har en religion  som fører 
til onde handlinger. I motsetning til den krist-
ne, som fører til gode handlinger. 
 I den virkelige verden fører USA og Israel 
krig og okkupasjon for å øke sin makt og rik-
dom. I dag er det de som kjemper mot dem, 
som står for de gode verdiene. For retten til å 
leve i fred, uten rasisme og uten krig. Bush og 
hans valgkamp har ikke noen gode verdier å 
tilføre en valgkamp i Norge.  

Gratulerer!
Nei til EU har holdt landsmøte. Heming 
Olaussen er valgt til ny leder. AKP gratul-
erer, og takker samtidig Sigbjørn Gjelsvik 
for innsatsen.
 I en uttalelse fra landsmøtet sies det 
bl.a.: «Nei til EU går inn i 2005 med stor 
optimisme og pågangsmot. Vi oppfordrer 
alle på nei-sida til å jobbe for at et flertall 
på Stortinget sier nei til å sende en ny EU-
søknad i perioden 2005–2009.»
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Israel må ut av 
Gaza og Vestbreidda
– PLO har brukt mye energi på å for-
handle om en tostatsløsning. Disse for-
handlingene har mislykkes. Hvorfor? 
 – Ei tostatsløysing tar utgangs-
punkt i grensene etter krigen i 1967. 
Det gjer at den palestinske staten 
blir på rundt 22 prosent av det opp-
rinnelege palestinske områ-
det. PLO har godteke dette 
i forhandlingane, men Israel 
vil ikkje gje dei palestin-
ske myndigheitene sjølv-
styre, og dei vil ikkje fjer-
na busetjingane som deler 
Palestina i små delar. Det 
er nesten umogleg å laga ein 
stat på Vestbreidda og Gaza, 
sidan områda ikkje heng 
saman og er veldig små. Når 
Israel i tillegg har busetjin-
gar og byggjer mur på områ-
det,  blir det  heilt umogleg. 
Ein får ikkje ei tostatsløy-
sing før Israel trekk seg ut 
frå Vestbreidda og Gaza.

Opp til palestinarane
– Er ei tostatsløsning overho-
det mulig? 
 – Ei tostatsløysing er 
mogleg, men eg meiner 
alle løysingar er urealis-
tiske når Israel er ein sio-
nistisk og ekspansjonistisk 
aggressiv nabostat. Ei løy-
sing krev ei endring i staten 
Israel. Denne endringa kjem 
ikkje før Israel blir utsett for 
sterkt press.
 – Hva mener du sjøl er den mest far-
bare veien til en varig løsning i områ-
det? 
 – Eg trur den beste løysinga hadde 
vore at det blei ein stat, der alle hadde 
like rettar. Men eg meiner det er opp 
til palestinarane å bestemma sjølv 
korleis dei skal kjempa kampen, og 
kva dei vil godta i forhandlingane. 
Samtidig er det vanskeleg å få høyre 
meininga til alle palestinarane, spesi-

elt sidan ein stor del av dei lever i eksil 
i mange ulike land.

Felles arabisk kamp
– Den amerikanske okkupasjonen av 
Irak og de økende økonomiske proble-
mene internasjonalt har skjerpa mot-
setningene i området. Har okkupasjonen 
ført til sterkere enhet mellom progressi-

ve krefter i Vest-Asia (Midtøsten)? Er 
det i ferd med å vokse fram en flernasjo-
nal front retta både mot USAs okkupa-
sjon av Irak og mot Israels undertryk-
king av palestinerne, der løsningen også 
blir felles?
 – Mykje av motstanden i Irak og 
Palestina er panarabisk. Det kjemper 
palestinarar i Irak, fordi dei ser at viss 
USA taper der, kan det styrka deira 
eigen kamp. 

Olje
Trass i at Israel har sterke støttespille-
re her hjemme, har kritikken mot landet 
økt. Kan dette ha sammenheng med at 
Israel er nærmere alliert med USA enn 
EU-landa, og at EU-landa derfor har 
en viss interesse av at Israel ikke blir for 
dominerende i området?
 – Det at EU og spesielt Frankrike 

ser ut som om dei stør 
palestinarane og var mot 
krigen i Irak, er av to grun-
nar. Ein svært viktig grunn 
er den folkelege motstan-
den mot uretten som har 
blitt begått mot palestina-
rane. Men ein annan grunn 
er dei storpolitiske spøsmå-
la: Europa hadde oljekon-
traktar i Irak, det hadde 
ikkje USA. USA har best 
kontaktar med Israel, og 
difor treng Europa andre 
kontaktar i regionen.

Press Israel
– Da Yasir Arafat døde, ble 
det et mediestyr retta mot 
de palestinske organisasjo-
nene som prøvde å framstil-
le disse som korrupte og sa 
at det foregår en udemokra-
tisk maktkamp mellom ulike 
fløyer. Hva mener du er den 
reelle situasjonen?
 – Det er sant at det 
finst korrupsjon og makt-
kamp i dei palestinske 
sjølvstyremyndigheitene. 
Samtidig er dei i ein van-
skeleg situasjon i forhold til 

å endra på dette. Det største hinderet 
er den israelske okkupasjonen, ikkje 
dei palestinske leiarane. Slik situasjo-
nen er no reproduserer berre struktu-
rane seg, sjølv om ein erstattar folka.
 – Er det håp for palestinerne og jøde-
ne i Palestina?
 – Håpet er at staten Israel opplever 
så sterkt press at dei endrar politikken 
sin før det er for seint.

AKP kondolerer 
og uttrykker dypfølt solidaritet med 
det palestinske folket over Yasir 
Arafats bortgang. Formann Arafat 
har kjempet i fire tiår for å forene 
det palestinske folket under flag-
get til PLO. Han har deltatt i deres 
geriljakrig, representert og forsvart 
den palestinske saken på den 
internasjonale diplomatiske arena-
en og tjent som symbol og inspira-
sjonskilde for det palestinske fol-
kets militante frigjøringskamp mot 
Israels USA-støttede okkupasjon 
og undertrykking. 

Omtrentlig omfang av muren på Vestbredden
 Stiplet linje: Foreslått murtrasé 
 Heltrukken linje: Vedtatt murtrasé
 Hvitt område: Israelsk område 
 Lysgrått område: Palestinske områder omringet av muren
 Den ferdige muren vil bli mellom 800 og 1000 km lang
 Kart etter Gush-Shalom 

Foto: Gloria

Sionisme
Palestinakomiteen forklarer Israels sio-
nisme slik:
 «Den israelske staten bygg på sio-
nismen som gjev jødane eksklusiv rett 
til Palestina. Staten Israel forstår seg 
sjølv som ein stat for alle jødar i verda, 
og ikkje som eit reiskap for dei som bur 
innanfor staten sine grenser. Dette bryt 
med prinsippet om folkesuverenitet 
som seier at ei statsdanning skal femne 
dei som bur innanfor staten sine gren-
ser.»
 Fra Erkæring om etableringen av 
staten Israel 14. mai 1948, som er et 
grunnlovliknende dokument:
 «Staten Israel vil være åpen for 
jødisk innvandring og for innsamlingen 
av dem som er i eksil; den vil fostre 
landets utvikling til fordel for alle dets 

innbyggere. Den vil baseres på frihet, 
rettferdighet og fred, slik det ble fore-
stilt av Israels profeter ...» (Vår overset-
telse.)

Antisemittisme
Palestinakomiteen om antisemittisme:
 «Samstundes er det viktig å skil-
je mellom sionisme og jødedom. 
Antisionismen rettar seg mot ein rasis-
tisk ideologi, mens antisemittismen står 
for forfølging av ei folkegruppe, jøda-
ne.»

Bosetting
En israelsk bosetting er ikke ett hus, 
men et område der Israel bygger byer 
eller landsbyer på palestisk land som 
de har okkupert. FN har gang på gang 
vedtatt at dette er ulovlig. FNs sikker-

hetsråd fraråder på det sterkeste «...at 
Israel fortsetter sin politikk på dette 
området, og ber regjeringen og Israels 
folk om å gjøre om disse handlinge-
ne, å demontere de eksisterende boset-
tingene og, spesielt, om å raskt stan-
se enhver ny etablering, bygging eller 
planlegging av nye bosettinger i de ara-
biske områdene som er okkupert siden 
1967, inkludert Jerusalem».

Pan-arabisk
Store norske leksikon: «Betegnelse på 
ulike strømninger innen den arabiske 
verden som har tatt sikte på forskjelli-
ge grader av politisk samarbeid mellom 
alle arabisktalende folk. I motsetning 
til panislamismen som bygger på religi-
onen, er panarabismen nasjonalt betont 
og en form for arabisk nasjonalisme.»

Foto: Palestinske Røde halvmåneMUREN (8 meter høy)

Visste du at ...
hver israeler i gjennomsnitt bru-
ker 321 kubikkmeter vann per 
år, mens hver palestiner bare 
bruker 35 kubikk? Hvem kon-
trollerer vannet?

http://gush-shalom.org/
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Ingrid Hindahl Natvig gjorde 
feltarbeid ved et kvinnesenter 
i Gaza vinteren 2001–02. Hun 
skriver nå hovedoppgave i 
sosialantropologi. Ingrid bodde 
på Vestbredden og studerte ved 
Bir Zeit-universitetet i 1998–99. 
I dag er hun medlem av styret i 
Palestinakomiteen i Oslo. 

akp.no: I krig rykker soldatene 
«inn i byer», USA bomber «terroris-
ter» i Fallujah, Israel «rensker opp». 
Framstillinga er slik at vi ikke skal 
tenke over at det bor mennesker der 
krigen kommer. Men tankene går like-
vel til kvinner som skal føde, kvinner 
med spedbarn. Og redde barn.
 IHN: Ja, det var også det verste. 
Det gikk veldig inn på meg. Da jeg 
bodde i Gaza vinteren 2001–02, var jeg 
selv gravid, noe som jeg fant ut etter at 
jeg kom ned. Som gravid opplevde jeg å 
føle et fellesskap med andre gravide og 
mødre som ble veldig sterkt, jeg kunne 
så lett identifisere meg med disse kvin-
nene. I løpet av de få månedene jeg var 
i Gaza, var det noe som skjedde nesten 
hver dag. Alt for mange ganger ble det 
rapportert om fødende kvinner som var 
blitt skutt på mens de prøvde å komme 
seg på sykehuset. Palestinske kvin-
ner synes det er trygt å føde på syke-
hus og ønsker å reise dit. Men å reise 
noen kilometer til sykehuset er ofte 

verken enkelt 
eller trygt. 
Gazastripa er 
delt opp i tre 
hove dde le r, 

nord, midten og sør. For å krysse må 
man gjennom en militær veisperring, 
og slike kan bli helt stengt. Soldater i 
tjueåra bestemmer over alle palestine-
re, om de skal få passere, vente eller 
snu. De bestemmer om en alvorlig syk 
pasient eller en fødende kvinne skal 
få krysse eller ikke. Eller vente i fem 
timer. Enhver grensekontroll er farlig 
for en palestiner. Kanskje skyter sol-
datene inn i bilen? Det er flere ganger 
kvinner er drept på vei til sykehuset, 
eller mannen eller faren som var sjåfør. 

«Skulle de drepe oss?»
akp.no: Opplevde du å bli skutt etter?
 IHN: Ja. En helt vanlig situasjon for 
palestinerne. En kveld hadde jeg dratt 
inn til Gaza by sammen med en annen 
kvinne. Jeg skulle til legen. Før intifa-
daen startet, ville det normalt vært mye 
folk og liv i gatene, for det var ramadan. 
Men vi så veldig få mennesker. Jeg ble 
igjen minnet på hvor farlig det er å være 
ute. Seinere på kvelden dro vi hjem i en 
vanlig service-taxi med plass til sju 
passasjerer. Vi nærmet oss den israel-
ske bosettingen Netzarim, som ligger 
på veien hjem. Da hørte vi skudd. Det 
kom fra israelske militære vaktposter. 
Alle i taxien hylte og la seg ned. Skulle 
de drepe oss eller skremme oss? Ingen 
ble drept eller såret. Sjåføren kjørte 
videre. Det var sterkt å oppleve det å 
ikke ha kontroll over sitt eget liv og sik-
kerhet, å være overlatt til andre om jeg 
kan få leve. For palestinerne er dette en 
del av det daglige livet, de går rundt 

med denne følelsen mer eller mindre 
konstant. De kan heller ikke bestem-
me å ha det annerledes. Jeg kunne reise 
hjem til Norge. De var sperret inne. I et 
lite område med et fysisk gjerde rundt, 

og med fiendt-
lige soldater på 
vei til lege, jobb 
og skole.

 akp.no: Begren-
set det deg?

 IHN: Jeg ble etter hvert redd for å 
reise rundt, fordi jeg var redd for tåre-
gass. Jeg var redd for at fosteret mitt 
skulle bli skadet. Det er stor risiko for å 
abortere, hvis man er utsatt for tåregass, 
dette har skjedd med mange palestin-
ske kvinner. Jeg skjønte mer om hvor-
dan palestinerne lever i konstant frykt: 
«Lever jeg i morgen?» Jeg traff folk jeg 
kjente som jeg ikke hadde oppfatta var 
så religiøse, men som begynte å be. De 
sa det var fordi de var så nær døden. 
«Hva annet var det å gjøre?» 
 Jeg hadde under feltarbeidet mitt 
tenkt å være mer i Gaza by, men på 
veien dit var det en israelsk veisper-
ring, i tillegg opplevde jeg to ganger 
bombeangrep i Gaza by, dette gjorde at 
jeg begrenset turene mine dit. Fra ste-
det jeg bodde og til kvinnesenteret hvor 
jeg studerte, var det bare en ti minut-
ters kjøretur. Det er nemlig veldig korte 
avstander på Gazastripa. Hele området 
er bare 8 kilometer tvers over og 4 1⁄2 
mil langt. Det hendte ofte at kvinner 
ikke kom på jobb på senteret, fordi 
veien var stengt. Kvinnene jeg snakket 
med, fortalte ofte om tanks som kjørte 
rundt husene deres, dette gjaldt de som 

bodde i landsbyer nær israelske boset-
tinger. Mange har også ofte slektninger 
fra andre deler av Gaza boende hos seg 
i flere dager fordi de plutselig ikke kom-
mer seg hjem når veien blir stengt. 

«Bulldozerne kommer»
akp.no: Det ble også din hverdag mens 
du var der.
 IHN: Ja, jeg begynte å skjønne mer 
og ta forholds-
regler. Jeg ble 
mer redd for at 
det skulle skje 
noe med bar-
net mitt. Jeg 
unngikk alt jeg 
kunne, å krysse 
check-points, og 
holdt meg mest 
i midtområdet 
på Gazastripa, 
det vil si sør for 
Gaza by og nord 
for Khan Yonis. 
Jeg bodde i 
Bureij flyktnin-
geleir og dro 
hver dag til Deir 
el Balah, som 
ligger innenfor 
dette lille områ-
det. Det er noen 
få kilometer. Jeg 
bodde hos fami-
lien min i Bureij, 
og de sa: «Her er 
det trygt, de 
kommer ikke 
hit». Men det var 

hele tida rykter og frykt. Vår leir endte 
i et gjerde – og på den andre siden var 
Israel med soldater og tanks. De kunne 
komme inn når som helst. De var noen 
meter unna, ikke noen mil. En dag var 
det sterke rykter om at soldatene skul-

le invadere leiren. 
Dette hadde allere-
de skjedd i mange 
andre leire sør og 
nord i Gaza. De 

kommer inn med store styrker med 
tanks og bulldosere, støttet av heli-
koptre som skyter med maskingevær. 
Under disse invasjonene, som Israel 
kaller aksjoner for å «renske opp i ter-
roristreir» og knuse «terroristene», er 
det mange som blir drept og hus som 
blir jevnet med jorda.  
 «Nå kommer bulldoserne!» skrek 
folk i gatene, og de gjorde seg klare til at 
de skulle bli angrepet. Kvinner i nabo-
laget løp hysterisk for å finne sønne-
ne sine, mens andre låste dører og bol-
tet slåer. Senga mi stod vanligvis ved 
ytterveggen i rommet. Den kvelden 
flytta jeg den til motsatt vegg, i tilfel-
le bulldoseren skulle komme brasende 
gjennom veggen. De kom ikke denne 
gangen. Men de jevner folks hus med 
jorda, inne i flyktningeleirene, hele tida. 
Men tre ganger siden jeg reiste fra lei-
ren, har den blitt invadert den også.

Folk får ikke arbeide
akp.no: Israel står med soldater langs 
Gazastripa. Og de er inne med soldater. 
Rundt er det et gjerde. Er det mange 
som aldri kommer ut?
 IHN: Ja, mange har aldri vært uta-
for Gaza. Nå bygger Israel apartheid-

muren på 
Vestbredden. 
En tilsvarende 
mur er allere-

de rundt hele Gaza i form av et elek-
trisk gjerde. Før var det mer vanlig at 
arbeiderne kunne reise ut av Gaza og 
til Israel for å jobbe. Ut om morgenen, 
inn om ettermiddagen. Men på grunn 

«Lever vi i morgen?»

De var noen 
meter unna, 
ikke noen mil. 

Soldater i tjueåra 
bestemmer over 
alle palestinere.

Kart over 
Gazastripa

Jeg kunne reise 
hjem til Norge. 
De var sperret 
inne.

Mange har aldri 
vært utafor Gaza.

Ingrid Hindahl Natvig (foto: akp.no)
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av alle sperringene, kommer de ikke 
fram. En halvtimes tur kan ta to, fire 
eller flere timer, hvis de i det hele tatt 
kommer gjennom. Mellom de ulovli-
ge bosetningene inne i Gaza har Israel 
dessuten bygd egne veier. Der de krys-
ser den vanlige veien, blir all trafikk 
stoppa i begge retninger, i god avstand 
fra krysset og i god tid på forhånd, slik 
at bilen med bosettere kan kjøre som 
om de var de eneste i verden. 
 akp.no: Israel henter arbeidere fra 
utlandet i stedet for at palestinere får 
jobbe?
 IHN: Ja, de henter filippinere og 
øst-europeere blant annet. Men palesti-
nere og israelere har alltid jobba bra 
sammen. Jeg har snakket med mange 
eldre palestinere om det, og de sier at 
det aldri har vært noe problem. Det 
har hele tida vært mye kontakt mellom 
palestinere og israelere. Den kontakten 
vil Israel bryte. 

Mange studenter
akp.no: Det er mange palestinere som 
studerer?
 IHN: Nesten alle palestinere går på 
videregående skole, og mange går på 
universitetet. Det er viktig for palesti-
nerne. Israel har tatt nesten all jord – 
men det man lærer, kan de ikke ta. 
Det er universiteter både i Gaza og 
på Vestbredden. Men det er særlig 
Bir Zeit på Vestbredden som har det 
beste ryktet. Palestinere fra Gaza som 
ønsker å studere der eller for eksem-
pel i Betlehem eller i Nablus, må søke 
Israel om tillatelse. Mange blir nektet 
tillatelse, dette gjaldt også før al-Aqsa-
intifadaen startet. Mange av jentene jeg 
snakket med i Deir el Balah, hadde det 
til felles at de ønsket å studere, men at 
familien ikke hadde råd til å la dem 
gjøre det i den dårlige økonomiske situ-
asjonen de hadde kommet i.

Sterke kvinner
akp.no: De palestinske kvinnene, som 
har en så stri hverdag – hvordan klarer de,
eller hvordan forsøker de, å vise sin 
motstand? Er det i det hele tatt mulig?
 IHN: Jeg vil si om de palestinske 
kvinnene at de utøver motstand, alle 
sammen, mot den israelske okkupasjo-
nen. Det er et viktig begrep i det pales-
tinske samfunnet: sumud. Det er et ara-
bisk ord som på engelsk oversettes med 
steadfastness (standhaftighet). Det de 
mener med dette er en bevissthet om at 
Israel ønsker å drive dem fra Palestina, 
men de lar seg ikke utdrive, de nekter 
å gi opp, de er der fortsatt. Palestinske 
kvinner har en viktig rolle i det pales-

tinske samfunnet, Man må ikke bare 
se dem som ofre, men også som ster-
ke kvinner som holder familien sam-
men, som brødfør familien, og som gjør 
alt de kan for å beskytte barna sine. Det 

er stor arbeids-
løshet i Gaza 
nå, og mange 
f a m i l i e fe d re 
og sønner har 
mistet inntek-
ten sin som de 

skulle forsørge familien med. Det er da 
kvinnene som tar på seg oppgaven med 
å skaffe mat til familien. Det er kvin-
nene som går til UNRWA (FN-organi-
sasjonen for palestinske flyktninger) for 
å få matdonasjoner, og til andre loka-

le og internasjonale frivillige organisa-
sjoner som deler ut mat og noen ganger 
penger. Under portforbud er det kvin-
ner som ofte må trosse disse for å gå ut 
og handle mat til familien. For menne-
ne er det for farlig. Når et familiemed-
lem blir tatt av israelerne og arrestert, 
er det kvinnene som går til soldatene og 
krangler med soldatene og krever bar-
net sitt eller mannen sin løslatt.

Press den norske 
regjeringa
akp.no: Hva må gjøres?

 IHN: Her i Norge kan folk fortel-
le den norske regjeringa at de må delta i 
et internasjonalt press mot Israel. Israel 
må stanse terrorhandlingene. Israel 
må trekke seg ut av de områdene de 
har okkupert. Israel må ut av Gaza og 
Vestbredden. Den norske regjeringa må 
delta i det internasjonale presset mot 
USA. Det er USA som betaler Israels 
krigsmaskineri. 

Du kan gjøre mye!
akp.no: Hvis noen som leser dette, lurer 
på hva det betyr konkret for dem?
 IHN: Boikott varer fra Israel! Det 
har betydning. Ikke kjøp appelsi-
ner, poteter, avokado, stangselleri eller 
andre ting som er fra Israel. Si ifra i 

butikken at du ikke vil at de skal selge 
det.
 Så kan du fortelle! Fortell andre på 
jobb og skole hva Israel gjør. Få flere til 
å delta i boikotten! 
 Meld deg inn i Palestinakomiteen! 
Da får du enda mer informasjon og kan 
delta aktivt i det arbeidet vi gjør. Og du 
bidrar til at det er mulig å lage infor-
masjon, drive en organisasjon som lager 
møter, demonstrasjoner, kampanjer og 
skriver i avisene. 
 Det nytter å gjøre noe! 

Ikke store greiene ...
Gaza er 45 km langt og 8 km bredt. Der bor over en million palestinere. Ca 
7 000 israelske bosettere har tatt 22 % av territoriet. Den israelske okku-
pasjonsmakta har konfiskert i alt 33 % av territoriet med bl.a veier. 
Befolkningstettheten er en av de høyeste i verden med 3.320 innbyggere 
per kvadratkilometer.

Det er da 
kvinnene som tar 
på seg oppgaven 
med å skaffe 
mat til familien.

Julegaver fra Palestina

AL QUDS er en butikk i Oslo der 
en kan kjøpe varer fra Palestina 
og Midtøsten: 
 Brukskunst
 Glass og keramikk
 Smykker
 Tepper
 Klær
 Plakater
 Bøker

Se bilder og omtale på
www.palestinakomiteen.no.

Reisebyrå: AL QUDS Reiser A/S. 
Selger flybilletter til hele verden. 
Spesialister på Midtøsten. 

Telefon reisebyrå og butikk:
22 11 00 26
e-post: al-quds@online.no

Foto: Libera Palestina

Kartet til høyre  viser Israel, 
Vestbredden og Gaza, areal 
sammenlikna med Norge.
Kart: HOH
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Terje Skog er med i ledelsen for 
heismontørernes streik.

akp.no: 18. november vedtok arbeidskjø-
perne å utvide sin lockout. Hvor mange 
heismontører er nå berørt av konflikten?
 Terje Skog: 475 av  våre 650 yrkes-
aktive medlemmer er nå berørt.
 akp.no: Lockouten er vel for å få 
Stortinget til å vedta tvungen lønns-
nemnd?
 Terje: Det er jeg usikker på. Det 
kan være et av motivene. Jeg forven-
ter at LO-ledelsen vil være mot tvun-
gen lønnsnemnd. Og dette vil være en 
hindring mot et vedtak. Men lockouten 
kan også være et forsøk på å skremme 
oss.

Forbannelsen øker
akp.no: Vart dokker skræmt no?
 Terje: Nei. Dette fører heller til at 
forbannelsen øker, vi får sterkere enhet 
og høyere kampmoral. Folk er virkelig 
forbanna på offensiven til NHO. Alle 
synes at vårt krav er så rimelig: Norske 
lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Kravet 
vårt sitter så godt forankra at når de 
velger å skjerpe konflikten så voldsomt, 
blir folk rett og slett bare mer forban-
na.
 akp.no: Tilbake til en eventuell lønns-
nemnd. Hva vil skje hvis nemnda ved-
tar at det ikke skal være en bestemmelse i 
overenskomsten om å samarbeide om nor-
ske lønns- og arbeidsvilkår i Norge?
 Terje: Hvis vi ikke får en løsning 
i overenskomsten på grunn av tvun-
gen lønnsnemnd, vil dette ikke føre til 
resignasjon og ro. Tvert i mot. Da vil 
saka tas opp på den enkelte bedrift for 
at bestemmelsen skal tas inn i de enkel-
te særavtaler. Da vil det bli uro i bran-
sjen i lang tid framover.

Hjelp oss å komme i mediene
akp.no: Hvordan synes du streiken har 
fungert hittil?
 Terje: Veldig bra. Vi har hatt en bra 
progresjon i streiken, både internt og i  
form av støtte. Men vi kontrollerer ikke 
mediene og har, med noen unntak, ikke 
vært i deres søkelys. Vi har vært vel-
dig mye rundt omkring på arbeidsplas-
sene og mobilisert både til den lands-
omfattende aksjonen 11. november mot 
forslaget til ny arbeidslivslov og til for-
svar for folketrygden og støtte til strei-
ken vår. Arbeidsplass besøk er fortsatt 
prioritert.
 akp.no: Hva forventer du videre av de 
som støtter dere i fagbevegelsen?
 Terje: Hjelp oss å komme inn i 
media. Vi ville også sette pris på støt-
temarkeringer som kan være alt fra 
slike markeringer som den 11. novem-
ber eller støttemøter på den enkelte 
arbeidsplass.

En del SVere er villige til å oppgi egne 
standpunkter om ei folkeavstemming ender 
med én stemmes overvekt for EU-medlem-
skap. Det er langt fra ei demokratisk hold-
ning. Vi kan ikke behandle Norge som om 
det er mindre verdt enn en sjakklubb!
 I Sosialistisk Venstreparti er det uenig-
het om hvordan partiet skal forholde seg 
til utfallet av ei folkeavstemming om EU. 
Landsstyret vedtok nylig at partiets stor-
tingsrepresentanter bør binde seg til å stem-
me slik utfallet blir, sjøl om det ender med 
et knapt flertall for norsk EU-medlemskap. 
 Den norske Grunnlova krever i para-
graf 93 tre fjerdedels flertall på Stortinget, 
sjøl for begrensa innskrenkinger av den 
norske sjølråderetten. Nå mener vi at EU-
medlemskap langt i fra er ei «begrensa inn-
skrenking». Vi mener tvert imot at inntre-
den i EU betyr at Norge avstår sjølråde-
retten, og at det dermed bryter fundamen-
talt med grunnlova. Vi tror derimot at det 
nåværende stortingsflertallet er uenige i 

en slik forståelse av paragraf 93. Med den 
nåværende paragraf 93 er de likevel nødt til 
å samle over tre fjerdedeler for EU-med-
lemskap. Da blir SVs stillingstagen avgjø-
rende. Folkeavstemminger er bare rådgi-
vende i Norge. Det er Stortinget som til sju-
ende og sist skal gjøre vedtak om Norge skal 
gå inn i EU eller ikke. 
 Om nei-partiet SV ender opp med å 
stemme for EU i Stortinget, på bakgrunn 
av et eventuelt ja-flertall på 50,1 prosent 
i ei folkeavstemning, er det illojalt mot 
egne velgere og brudd med intensjonen i 
Grunnlova. Så godt som alle lag og foren-
inger, som idrettslag og sjakklubber, krever 
kvalifisert flertall for å oppløse seg. At ter-
skelen for å oppgi Norges suverenitet skulle 
være lavere, framstår som svært udemokra-
tisk og tragikomisk. Et norsk EU-medlem-
skap krever både et kvalifisert flertall i fol-
ket og et kvalifisert flertall på Stortinget.
 Tre fjerdedels flertall handler om å 
verne mindretallets rettigheter. I et distrikt-

sperspektiv er det uhyre viktig. Det var 
Stockholm og Skåne som (med knapt fler-
tall) avgjorde at Sverige skulle gå inn i EU. 
Resten av landet stemte mot. Det samme så 
vi under de forrige EU-avstemmingene i 
Norge. Kun i de store byene og omliggende 
kommuner var det flertall for EU. De fles-
te naturressursene i Norge ligger i distrik-
tene, og det er der de største verdiene ska-
pes. Oslo bør ikke nærmest aleine avgjøre at 
makta over disse skal overføres til byråkra-
ter i Brussel.
 Folkemeninga svinger litt hele tida. 
Det er naturlig. AKP anser at en inntre-
den i EU ville bety en så fundamental end-
ring av Norge og den norske staten at slike 
svingninger ikke skal kunne avgjøre vår fel-
les framtid. Det eneste legitime måtte være 
et vedvarende og massivt flertall for EU, og 
det blir neppe aktuelt. Til det er EU-mot-
standen for rotfesta i det norske folket..

Aksjonsdagen 11. november
Det var streik og demonstrasjoner flere steder i landet. Sentrale krav var at 
arbeidsmiljøloven må forsvares mot uthuling, og at angrepene på pensjons-
rettighetene må slås tilbake. 
 I Trondheim var det to tusen samla på torget. Det gikk eget tog fra 
Marienborg Jernbaneverksted via Regionsykehuset. Det gikk busser inn fra 
flere store bedrifter. Aldri har så mange fagorganiserte på grunnplanet vært 
samla på torget i moderne tid. 
 I Oslo var mange samla utafor Stortinget og med et hav av fagforenings-
faner. Ca 12 000 underskrifter mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljølo-
ven ble levert leder av kommunalkomiteen Magnhild Meltveit Kleppa (SP).

Heismontørstreiken:
– Norsk lønn i Norge!

Gi vekk Norge med én stemmes overvekt? FN:
Nei til religionstvang

FNs menneskerettskomite har uttalt 
seg om KRL-faget (kristendom, religi-
on og livssyn). Faget ble obligatorisk 
i 1997 da «Alternativt livssyn» ble 
lagt ned. Det er noen (små) mulighe-
ter for å bli fritatt fra deler av KRL. 
 Uttalelsen fra FNs menneske-
rettskomite sier at når KRL-faget er 
obligatorisk eller har en begrensa fri-
taksordning, er det i strid med for-
eldrenes rett til å sørge for barnas 
religiøse og moralske oppdragelse. 
Nå får vi se om Stortinget og regje-
ringa bryr seg om FN-vedtaket.
 Les mer: www.hef.no

Alle foto: akp.no

Godt rødt nytt år fra www.akp.no

http://www.hef.no
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Kjøp julegavene
hos Rød Ungdom!

I Rød Ungdoms nettbutikk 
kan du kjøpe bøker og blad-
er, t-skjorter, palestinaskjerf 
og revolusjonær musikk. Et 
naturlig valg når julehande-
len skal starte.

www.sosialisme.no/butikk

Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til AKP og Rød Valgallianse. Vi er en revolusjonær 
ungdomsorganisasjon og kjemper for et sosialistisk folkestyre. Vil du vite mer, delta på studie-
sirkel eller bøllekurs? Ta kontakt!

Telefon: 22 98 90 70
E-post: ru@sosialisme.no
Web: http://www.sosialisme.no

Maja Strickert fra 
Trondheim, medlem av Rød 
Ungdom, har tilbragt tre 
måneder i en palestinsk 
flyktningeleir i Libanon

I sommer tråkka Maja litt i sala-
ten og meldte seg på flyktningeleir, 
i stedet for Rød Ungdoms sommer-
leir, som inntil nå har vært tradi-
sjonen. Det viste seg imidlertid ikke 
å være en så stor blemme som man 
kanskje skulle ha 
trodd, for med dette 
fikk hun mulig-
heten til å tilbrin-
ge tre måneder i en 
palestinsk flyktnin-
geleir. Grunnen til 
at Maja fikk denne 
muligheten, er 
Palestinakomiteen 
i Norge, som dri-
ver konkret soli-
daritetsarbeid med 
palestinerne. 

Skape kontakt 
og fortelle
Maja: Det solida-
ritetsprosjektet jeg 
var med på, hand-
ler om at man reiser 
ned til en av leirene i Sør-Libanon, 
og lever og jobber der sammen med 
dem som bor der. Jeg reiste sam-
men med ei god venninne som også 
er medlem av Palestinakomiteen, 
forøvrig også Rød Ungdom-jente, i 
begynnelsen av juni i år. Vi bodde 
sammen i Rashediye-leiren, som 
sannsynligvis er den mest velorga-
niserte og en av de best fungerende 
leirene for palestinske flyktninger.
 akp.no: Hva gjorde dere?
 Maja: Poenget med denne typen 
solidaritetsprosjekt, og det som 
skiller det fra andre typer, er at 
man før avreise tar et bevisst poli-
tisk valg i forhold til Israels okku-
pasjon og palestinernes situasjon. 
Arbeidet man gjør der er viktig, 
vi hadde både engelsk og musikk-

undervisning med barn. Men det 
aller viktigste er at man skaper et 
kontaktnettverk, observerer situa-
sjonen for flyktningene og gir dem 
en stemme de ikke ville hatt, om de 
ikke hadde hatt norske venner. 

Vanskelig å være palestiner
akp.no: Hva kan palestinerne gjøre i 
Libanon?
 Maja: Libanon er et spesielt 
vertsland for palestinske flyktnin-
ger, mye på grunn av krigene på 70- 

og 80-tallet. Det regnes for å være 
det landet det er vanskeligst å være 
palestinsk flyktning i. I Libanon 
utgjør palestinerne rundt ti prosent 
av innbyggerne, og her har de ingen 
sosiale eller sivile rettigheter. Det 
vil si, de kan ikke stemme, de har 
ikke statsborgerskap, og har med 
det i utgangspunktet ikke tilgang 
på noen offentlige tjenester som 
sykehus og skolegang. Det finnes 
dessuten rundt 75 yrker en palesti-
ner ikke har lov til å ha, og disse 
yrkene ligger naturlig nok i topp-
sjiktet. Mange snakket om seg selv 
som uøskede gjester, fordi de bare 
bor der, uten å kunne delta i sam-
funnslivet på noen annen måte enn 
å puste og leve. Livet til palestiner-
ne holdes oppe av to ting. Det ene 

er UNRWA, flyktningeorganisasjo-
nen til FN, som har hjulpet til med 
bygging av hus, skoler og sykehus 
inne i leirene. Det andre er dem 
selv, som på tross av byggeforbud 
og kompliserte forhold nekter å gi 
seg, og organiserer sine egne liv på 
best mulig måte. 

Bli med i Palestinakomiteen
akp.no: Hvordan kan vi gjøre noe?
 Maja: Det er mange måter å vise 
solidaritet med palestinerne på, og 

man behøver slett 
ikke å reise ned, selv 
om det anbefales vir-
kelig, det og! Etter å 
ha kommet hjem, 
har jeg sammen med 
reisepartneren min 
holdt en del innled-
ninger og foredrag, 
og diskutert masse 
med folk. Mitt hete-
ste tips til folk som 
vil gjøre noe soli-
darisk i praksis, 
er først og fremst 
å melde seg inn i 
Palestinakomiteen. 
Da får man ikke 
bare være med i en 
kjempeflott orga-
nisasjon, men man 

støtter det mer konkrete solidari-
tetsarbeidet ved å betale kontin-
gent, og det er ikke dyrt. 

Ikke glem!
Maja: Ellers vil jeg videreføre det 
ønsket som var mest konkret fra 
vennene mine i Rashediye, og det 
er at man ikke glemmer. Nå har 
det kanskje ikke vært så lett i det 
siste, med sjefen Yasir Arafats bort-
gang og mye som skjer, men de som 
bor utenfor Palestina, flyktninge-
ne, føler seg ofte glemt. Og det er 
et poeng at flere millioner mennes-
ker er stengt ute fra sitt eget land 
som en konkret følge av en frykt-
elig urettferdig okkupasjon, og de 
kan ikke gjøre annet enn å sitte på 
sidelinja og se inn. Og vente. 

Rapport fra Libanon Bli med på 
bøllekurs!
Å være jente er å gå rundt i for trange 
sko. Å være feminist er å forstå at det 
ikke er føttene som er for store, men 
skoene som er for små.

Rød Ungdom har i mange år arrangert bøl-
lekurs, og vi drar i gang en ny bøllekurs-
kampanje i april. Et bøllekurs i regi av Rød 
Ungdom er et feministisk, politisk sjøltillits-
kurs som skal gi jenter økt selvtillit, økt sel-
vinnsikt og øvelse i å kaste seg frempå. På 
bøllekurs står jenter sammen om å bryte 
med kjønnsroller, forventninger og idealer. 
Sammen er vi sterke.
 Du lærer om hersketeknikker, om hvorfor 
og hvordan jenter blir undertrykt, om å snak-
ke foran store forsamlinger, og du blir kjent 
med andre jenter. Du lærer å si ifra og du 
lærer hvordan du, sammen med andre, kan 
forandre på jenters virkelighet. 
 Vil du lære mer om jentekamp? Om 
kjønnsroller, skjønnhetsidealer, jenteblader 
og porno, og hvilken virkning det har på oss? 
Vil du lære å snakke høyt i forsamlinger, å 
stoppe trakassering og om hvordan du kan 
få bedre selvtillit? Bli med på bøllekurs!
 Påmelding: ru@sosialisme.no, 
22 98 90 70 – info: www.sosialisme.no
 Det arrangeres snart et bøllekurs i nærhe-
ten av deg!

Personopplysninger om elever
Datatilsynet har spurt Utdannings- og forsk-
ningsdepartementet (UDF) om hvorfor regis-
treringa av hver eneste elev skal være så 
omfattende: «Hvorfor må innrapporteringen 
av karakterer til den nasjonale databasen 
være på individnivå, med navn og fødsels-
nummer?» Det skal lages en «profil» av hver 
enkelt elev over mange år, og Datatilsynet 
mener dette kan være en stor risiko for per-
sonvernet. Noe for foreldre og elever å bry 
seg om!
Les mer: www.datatilsynet.no

Bli medlem i Palestinakomiteen

www.palestinakomiteen.no

Medlemskampanje
Vanlig medlemsskap: før 275 kroner, nå 200 kroner ut 2005
Student/ungdom/arbeidsledig/pensjonist: 
 før 150 kroner, nå 100 kroner ut 2005

Fellesutvalget for Palestina

www.palestina.no

Utgir bladet Palestina, som kommer ut fire ganger i 
året, med artikler fra verdens mest betente område, 
skrevet av norske og internasjonale eksperter på feltet. 
Prisen er 150 kroner for et årsabonnement. 

mailto:ru@sosialisme.no
http://www.sosialisme.no
http://www.datatilsynet.no
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Erik Kruse er AKPer og 
palestinaaktivist. Han 
er i ledelsen for Boikott 
Israel-aksjonen.
www.boikottisrael.no

akp.no: Hvorfor skal vi boikotte 
Israel? Undertrykkerregimer fin-
nes vel over hele verden? 
 Erik Kruse: Det spesiel-
le med Israel er deres rasistis-
ke politkk og okkupasjon. Israel 
bryter folkeretten, FN-resolu-
sjoner og menneskerettighete-
ne under denne okkupasjonen. 

Israel ødelegger den palestinske 
økonomien og tar livsgrunnla-
get fra palestinerne. Palestinske 
flyktninger nektes å vende til-
bake, mens Israel tar imot hun-
dretusener av immigranter fra 
andre land hvert år! Israel er en 
rasistisk stat.

Jaffa og Carmel
akp.no: Hvilke er de vanligste 
israelske varene i nærbutikken?
 Erik: I jula er det sitrus-
frukter fra merkene Jaffa og 
Carmel. Poteter, avokado og 
selleri eksporterer Israel også 
til Norge. I tillegg til matva-
rer er det også noe vin og en 
del kosmetikkprodukter. Særlig 
hudkremer fra Dødehavet. Et 
vanlig merke er Ahava, som 
ble stoppa i Danmark etter at 
Enhedslisten hadde en boikott-
kampanje i september 2002.

Programvare
akp.no: Hvilke andre viktige 
israelske varer er det som har stor 
omsetning?
 Erik: Israel er store på pro-
gramvare, telefoner og mode-
mer. Israel tjener også store pen-
ger på eksport av våpen. Norge 
kjøpte for 130 millioner kroner i 
militært utstyr fra Israel i 2003. 

Den norske handelen med Israel 
har økt i forhold til i fjor med 
10 prosent. Norge har importert 
varer fra Israel for 305 millioner 
kroner hittil i år. Høyteknologi 
er det viktigste bidraget.

Akademisk boikott
akp.no: Finnes det en organisert 
boikott, som kan jobbe mer sys-
tematisk og med mer tyngde enn 
enkeltkonsumenten?
 Erik: Boikott Israel-aksjo-
nen har støtte fra alt fra 
Senterungdommen til AKP, 
mange fagforeninger og flere 
religiøse organisasjoner. Over 
førti organisasjoner er med.
 Deler av fagbevegelsen er 
aktivt med. I september gikk 
en fagforening på Universitetet 
i Oslo ut i mediene og foreslo 
boikott. Det vil si at man ikke 
skal ha akademisk samarbeid i 
forbindelse med utveksling av 
foredragsholdere og liknende.
 

«Med Israel for fred» har laget 
ei detaljert liste over hva isra-
elvenner bør kjøpe. Vil du støt-
te palestinerne, kan du bruke 
den og se hva du bør unngå: 
www.miff.no.

Boikott Israel, du også! Irak: 

Den norske regjeringa 
– i bresjen for USA
Forsvarsdepartementet har vedtatt å sende offiserer til et 
militærakademi som er oppretta i Bagdad i Irak. De skal 
trene soldatene til quislingregjeringa i Irak. De skal være på 
plass før jul. Det er aktuelt å sende vanlige soldater også – 
for å beskytte offiserene og akademiet. Arnljot Ask, interna-
sjonal sekretær i AKP, kommenterer.
 akp.no: Hvis dette er et Nato-vedtak – har regjeringa noe 
valg?
 Arnljot: De har et valg. De underslår at det er full 
splittelse i Nato om saka. Andre land sier nei. Frankrike, 
Tyskland, Spania, Belgia, Hellas og Luxembourg nekter å 
sende soldater. Det er USA/Storbritannia-fløyen Norge slut-
ter seg til. Norge er dessuten det eneste landet i Vest-Europa 
som har bidratt med trening av irakiske soldater på egen 
jord. Norge tok 19 offiserer og andre tjenestemenn fra den 
irakiske quislinghæren og trente dem på Jåttå ved Stavanger 
i begynnelsen av november. 
 akp.no: Krohn Devold og Petersen får ikke gjort nok for å 
tekkes USA og Storbritannia?
 Arnljot: Den norske regjeringa går i spissen for å få Nato 
inn i Irak, og får Norge til å gli mer og mer inn i okkupa-
sjonen. Forsvarsdepartementet vil i tillegg stille mannska-
per til en EU-tropp, som skal kunne operere hvor som helst 
i verden. Det er snakk om ei nordisk gruppe som skal stå 
under under britisk kommando. 

Julegave til akp.no
Vil du gi en julegave? Avisa akp.no, som du leser nå,  er 
en suksess. Antallet abonnenter øker jevnt, og det er ekstra 
gledelig at en stor del er ungdom. Avisa deles ut på gater og 
torg flere steder i landet. Det synes vi er trivelig, og vi job-
ber stadig med å gjøre avisa bedre.
 Du mottar avisa gratis. Det kan skje fordi produksjon 
og administrasjon skjer på dugnad. Men trykkeriet og pos-
ten må nok ha penger. De betales med AKP-medlemmenes 
kontingentpenger og gaver fra gode venner. Kanskje du vil 
bidra med en julegave til avisa. Vi er veldig takknemlige for 
ethvert bidrag. Du kan bruke konto 7874.05.56478.
 

Vil du bli en fast støttespiller?

Vi har satt i gang ei kampanje der venner av avisa gir et fast 
beløp i måneden. Hittil har vi kommet opp i over 60 pro-
sent av målet på 120 000 kroner i året. Abonnentene får 
med dette nummeret et avtaleskjema de kan bruke. Ellers 
finner du det på www.akp.no/avis/avtalegiro-akpno.rtf eller 
kontakt redaksjonen@akp.no.

Østutvidelsen og kvinnene
Yasir Arafat 
EU-grunnloven 
Det nye EU
Rusgifter og snøblindhet 
Frustrasjon og alternativer 
Brukervalg 

PKK / Algerie / Irak
Matvaresikkerhet på Cuba 

Bestill prøvenummer fra 
eness@online.no
eller se på nettet: 
www.akp.no/rfane/
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Nytt hefte fra AKP

Iran – mullahkapital og geopolitikk 
Les om: Reformbevegelsens sammenbrudd, mullahenes kapitalinteresser, Statoils hemmelige 
kontakt i Iran, arbeiderklassens situasjon og motsetningene mellom EU og USA.
Bestill fra AKP, Osterhausgata 27, 0183 Oslo, akp@akp.no – pris 40 kroner pluss porto

Støttekonsert 4.12
Arr: Blitz
Til inntekt for busser til demon-
strasjonene mot nazimarsjen i 
Salem i Sverige

Folkestyrekonferanse 3.–5.12
Arr: Ungdom mot EU
www.umeu.no

Åpent møte 6.12 
Arr: Oslo AKP
Tema: «Tredje venstre»
Innledere: Magnus Engen 
Marsdal og Ingrid Baltzersen
Sted: Bydelshuset Grønland, 
Oslo

2005
Trondheimskonferansen 28.–30.01 
Arr: LO Trondheim
 
Landsmøte 25.–27.02
Arr: Rød Valgallianse
Sted: Oslo
www.rv.no

8. mars
Den internasjonale kvinnedagen!

Landsmøte 10.–12.03
Arr: Kvinnefronten
Sted: Oslo
www.kvinnefronten.no

Konferanse 10.–12.03
Arr: Nei til EU
www.neitileu.no

Revolusjonskonferanse 15.–17.04 
Arr: AKP
Sted: Hellerud videreg skole, Oslo

Komiteen
for et fritt Irak

www.frittirak.blogspot.com
Meld deg inn
eller få mer informasjon

http://www.rv.no
http://www.kvinnefronten.no

