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Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund

Sionisme er rasisme
«Jedehat» kaller Aftenposten pa lederplass
torsdag demonstrasjonene mot staten Israels
«gjesteforelesere» i Trondheim og Oslo. I lett
tilslerte vendinger sammenlikner avisa venner
av det palestinske folket med nazistene.
Dagbladet fredag bringer den samme hetsen
gjennom et intervju med en av «foreleserne»,
Joel Shanan.
<Det gjer vondt a vaere vitne til de rasefordommer som lever videre i norske universitets
miljeer,» skriver Aftenposten «gratkvalt». Deter
all grunn til a minne avisa om en del fakta, som
viser hvem som er de virkelige rasistene.
10. povember 1975 vedtok FNs hovedforsamling
en resolusjon som fordemmer sionismen «som en
form for rasisme og rasediskriminering».

Aftenposten forvrenger bevisst virkeligheten
og framstiller det palestinske folkets venner som
motstandere av jeder og jededom. Sannheten er
at vi skiller skarpt mellom jededom, en religion
pa ilk linje med andre religioner som for eksempel kristendom, og den sionistiske ideologien.

Denne ideologien, sour staten Israel er grunnlagt pa, er rasistisk og diskriminerende. Alle
jeder som beseker staten blir automatisk
«israelskeu statsborgere etter «loven om
tilbakevending». Alle palestinere i Israel ma
bevise at de kan hebraisk. I nazi-Tyskland ble
identitetskort merka med Davidsstjernen. I
staten Israel i dag merkes palestinernes identitetskort med "araber"
Med Jenne rasiststaten er det Norge har inngatt en kulturavtale. De «gjesteforeleserne» som
er her er offisielle representanter for staten
Israel og propaganderer dens politikk. Ellers
yille de kort og godt ikke v^rt her.
Norge er blant de fa land i verden som styrker
forbindelsene med denne staten — ansvarlig for
fordriving av et belt folk. De andre statene som
har tilsvarende forbindelser med sionistene er
Vorsters Ser-Afrika-regime og Ian Smiths
Rhodesia. VII Aftenposten kalle demonstranter
mot disse regimene for «fanatikere»? Kanskje innerst i sitt hjerte — men de ter ikke gjere det

Uttalelse fra

KULTURAVTALEN MED STATEN ISRAEL:

Skal «fremme

Representanten for
Al - Fatah i NorgJ

fors tàelsen^,
for sionismen
Avtalen fra 1957 er en rammeavtale. Den streker opp hensikten
med
kulturavtalen
mellom de to landa.
«De kontraherende parter
vil i sterst mulig utstrekning utdype forbindelser mellom de to
land nar det gjelder vitenskap,
kultur, universitetsliv og skolevesen og fremme den gjensidige
forstaelse av institusjonene og
av samfunnslivets former i de to
land.» (Varutheving.)

Hvordan kan det a «fremme...
forstaelse av samfunnslivets
former » vaere upolitisk? En
foreleser, musikkgruppe, stipendiat eller andre som kommer
hit, er ifelge avtalen forpliktet til
a «fremme forstaelse for» staten
Israels esamfunnsformn.

Norske anti-imperialister og Palestina-venner har gatt til
militante aksjoner for a hindre sionist-representanter i a slippe til med forelesninger i Norge. Som palestiner vii jeg si at
dette er aksjoner som har gledet oss. Vart folk har hver dag i
flere ti - ar fatt fole den sionistiske rasismen. Som resultat er

Denne esamfunnsformen > er
det som har fordrevet det
palestinske folket fra landet

deres og gar over grensa til
Libanon for a knuse frigjeringsbevegelsen.
Formuleringa i artikkel 1 er
helt klar og viser med all
enskelig tydelighet hva som er
de «upolitiske gjesteforelesernesn oppgave, a propagandere

staten Israels politikk.
Avtalen er inngatt mellom de
to regjeringene og bekrefter dermed at de norske myndighetene
er sionistenes beste venn.
Regjeringa forplikter seg gjennom avtalen for denne perioden
til a betale stipender for
sionistiske studenter i Norge.
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apent.
En brei internasjonal opinion med 3. verdenland i spissen, Organisasjonen for Afrikansk
Enhet og mange andre land har fordemt rasiststaten Israel, og karakterisert regimet, der som
tilsvarende de i Ser-Afrika og Rhodesia. Det er
verdt a understreke at det ikke bare er det palestinske folket som undertrykkes av sionistene.
Jedene i staten Israel — det Aftenposten kaller
edet israelske folk» — bltr' hardt undertrykt og
bor i ghettoer i enorm fattigdom.
De israelske «upolitiske gjesteforeleserne» er
ikke mer «upolitiske» en Hitlers propagandaolympiade var i 1936. Aftenposten har ei svart histone ogsa fra denne tida. Den avisa som ná
skriker opp om «jedehat», er den samme som i 30ara mottok gratulasjonstelegram fra Goebbels. Aftenposten viser i dag de samme sympatier for
rasisten Begin som de i trettiara viste rasisten
Adolf Hitler.
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DNS MOTE
LØRDAG 8110
HVA ER
SIONISME?

ca. 2 millioner palestinere henvist til landflyktighet, mens ca.
1 million fortsatt bor under sionistisk okkupasjon, som
3. rangs borgere i sitt eget land.
Disse militante aksjonene er en viktig oppmuntring for
oss i var rettferdige kamp. Vi ser at anti-imperialister og
Palestina-venner i Norge ikke vii akseptere representanter
for den sionistiske rasismen i a tre fram, og oppna noen form
for legitimitet.
Aksjonene viser at var kamp - mot rasisme, kolonialisme
og imperialisme - ogsa angar folk i Norge. I stadig storre grad
har var kamp vunnet internasjonal anerkjennelse. Samtidig
er den sionistiske fienden blitt stadig mer isolert.
Noen har Brent det sionistiske flagget. Men hva annet er
dette flagget enn et symbol pa den sionistiske okkupasjonen
av vast land? Hva annet er dette flagget enn et symbol pa
den sionistiske krigsmaskin?
Vi ser dette pa linje med at anti-imperialister og antirasister f.eks. brenner det Smr-Afrikanske flagget, til stotte
for de afrikanske folkenes kamp. Sor-Afrika og Israel - det
er stater av samme slag.
De militante aksjoner som har veert, uttrykker den voksende solidariteten med var rettferdige kamp. De viser folks
aysky mot den sionistiske rasismen. Jeg vii avvise den hets
som enkelte har retta mot disse aksjonene, som for oss er
uttrykk for stmtte og solidaritet.
For ordens skyld vii jeg understreke at det er sionismen,
som politick ideologi, vi vii bekjempe. let har ingen ting
med jodedom, som er en religion. Qgsa mange joder gir
konkret stvtte til var kamp. Vart felles ml er - et fritt og
demokratisk Palestina, med like rettigheter for alle innbyggere.
Oslo 2.10.

Abu lssa. (sign.)

MØT OPP!

Representant for dc,z Palestinske Nasjonale
Frigjaringsbevegelse (al-Fatah) i Norge.
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Borgervem og politi
beskytta sionist-besøk

_

«Universitets-skandale i Oslo og Trondheim —
Israelske laerere grovt sjikanertm Dette er
hovedoppslaget pa forsida i Dagbladet tirsdag.
Hva «skandalen» bestar i? Saka er at studenter
og ansatte ved universitetene i Trondheim og Oslo
har demonstrert mot at offisielle utsendinger fra
sioniststaten Israel skal f$ bruke universitetsauditoriene til sionistreklame og propaganda for
okkupantstaten Israel. Studentene holdt appeller,
ropte slagord og oppfordret til boikott av «forelesningene». Noe som var svaert vellykka. I Oslo satt
det tre studenter igjen etterpa og i Trondheim ble
den siste forelesninga avlyst.
Det er dette Dagbladet kaller sjikane dg

_
_
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SIONIST-STUDENTER PA BLINDERN

Vile ogsà hørt pa gjest fra

Hvem er provokatorene?

trakassering. Men hvem er provokaterene i deli
ne saka?
Det er sionistvennene i regjeringa som tnngar
«kulturavtaler» med en stat som har fordrevet et
helt folk for a opprette sitt rasistiske undertrykkerregime. Det er sionistvennene ved den
norske ambassaden og universitetet som har invitert sionistrepresentantene til a «forelese» i
Norge. Det er ledelsen ved Laererhegskolen som
har trua med represalier overfor to ansatte som
deltok i demonstrasjonen i Trondheim (se
baksida). Og det er Dagbladet sjel. Som gjer sitt
beste for a snu hele saka p a hodet.
«Sma poiitiske grupper» kaller avisa demonstrantene. Sannheten er at norske studenter
fordemmer Israels rasistiske undertrykking av
palestinerne og andre arabiske folk. Det samme
gjer norske arbeidsfolk. De star sammen med det
store flertallet av medlemsland i FN som i en
• -?solus jon skarpt har fordemt sionismen.
De norske myndighetene, universitetsledelsen i
Oslo og Trondheim og Dagbladet derimot star
solid planta pa imperialismens og reaksjonenes
side. Sammen med storterroristen Begins stettespillere Sar-Afrika, Rhodesia og de to imperialistiske st^iermaktene USA og Sovjet.
Bryt med sioniststaten Israel. Ingen «kulturutveksling» mellom Israel og norske universiteter !

Smite eller Vorster-reginieb

Klokka 10 1 gar ble det avholdt
en ny sionlstforelesning pa
Universitet i Oslo. For tredje
gang 1 lepet av et par uker fikk vi
se et nytt resultat av den sakalte
akulturavtalen» mellom Norge
og undertrykkerstaten Israel.
En avtale som har som uttrykt
formal, eheyne forstaelsen for
de to lands samfunnssystemer».
Sionistatens spesielle utsending
denne gangen var en fysikk-

professor ved navn Marc
Perach.
For a sikre at «kulturutvekslinga» gikk sin gang hadde
ledelsen for fysikk-instituttet
hlokkert inngangen til auditoriet

sammen med en gjeng kjente
slonisterfra Blindern.
Universitetsrektor
Bjarne
Waaler har i det siste brukt mye
spalteplass i pressa for a hylle
den eakademiske apenhet».
Forelesninga i gar var et utmerket eksempel pa hva dette
betyr i praksis.
Folk som vine inn i auditoriet,
blant dem flere fysikk-studenter
ble nekta adgang med begrunnelsen at dette bare var for
folk som var «genuint interessert i fysikk».
Hvem som vurdert det?
Joda, det var ingen andre enn
den samme sionlstgjenge. De

pekte ut hvem som angivelig var
«genuint Interessert» og hvem
som ikke var det.
De eneste det ble gjort unntak
for var ivrige DKSF-ere som
vine shjelpe til med a stoppe
AKP-erne. De slapp inn.
DKSF hadde for0vrig stabla
pa beina en «bodyguard» som

sto oppmars jert utafor dera til
auditoriet for a forsvare rasiststatens rett til eytringsfrihet».
De uttrykte ogsa at de vine gjere
det samme for representanter
fra bade Smith- og Vorsterregimet hvis de kom for a aforelese».
For ferste gang etter krigen

stilte ogsa politiet opp pa universitetet. De satt mannterke i en
Svarte Maria kiar tila gá til
aksjon hvis ikke sionistene og
DKSFs private borgervern klarte jobben.
Mot denne ultra-reaksjonaere
aliianen demonstrerte 60-70
studenter utenfor auditoriet. Per
Gunnar Gabrielsen, offenulg
talsmann for Norges Kommunistiske Studentforbund holdt
flere appeller mot sionistforelesninga
og
den
d jupl
reaksjonaere
ckulturavtalen>
mellom Norge og staten Israe

DEMONSTRERTE MOT
SIONISTFORELESNING:

Trua med ett
äi's fengsel!
Offisielle representanter for sionist-staten Israel som
er blitt invitert av de norske myndighetene og universi
tetene i Trondheim og Oslo har blitt mett med demonstrasjoner fra studentenes side. Begge steder er
«forelesningene» deres blitt boikotta og i Trondheim
ble den siste «forelesninga» avlyst, Pi den maten har
studenter og ansatte vist sin solidaritet med det pale-

stinske fo*et og sin arsky mot.o upaittstaten Israel.
Sionistvennene i Norge har ikke unnlatt a reagere. P a
bakgrunn av en protest fra den israelske ambassaderen
har myndighetene «bekbget sterkt » det som har
skjedd.

I Trondheim har ledelsen pa laererhegskolen trua to
ansatte som deltok i demonstrasjonen i spisepausa med
ett firs fengsef. «Israelske laerere grovt sjikanert» er
Dagbladets framstilling pi ferstesida tirsdag. Dette er a
snu saka pa hodet.
At den norske regjeringa oppretter «kulturavtaler»
med Staten Israel og at universitetene i Oslo og Trondheim inviterer offisielle representanter til i holde
reklameforelesninger for sionismen, det er det som er
provokasjonen i denne saka.
Full stette til studentenes ayskydemonstrasjoner.
Bryt forbindelsene med sioniststaten Israel.

Forstâelse og sa
sionister og and
Hvem er arasister»: Anti-imperialister soul stetter palestinerne, eller sionister som stetter staten Israel?
Det er sionismen som er rasistisk. Det er flere ganger ogsa saatt
fast internasjonalt, bl.a. ved vedtak i FN. Hva er da mer naturlig
enn at sionister og andre rasister han samarbeide? Historia har
mange eksempler pa det.
FORHANDLINGAR MED
TSAR-DOMMET
Theodor Herzl, den politiske
sionismen skaper, dro til Russland for a komme til enighet
med tsaren innenriksminister
Von Pleve, som var anvarlig
for flere store jsdeforfslgelser.
Herzl ville gjere han til sionist:
Dvs. vinne han for ideen om at
alle jsder burde dra til Palestina. Herzls disippel Jabotinky
— han er forsvrig det store forbildet til Menachem Begin —
forhandla pa samme vis med anti-semitten Patlyura, som ogsa
var anvariig for f sere pogromer
( jsdeforfelgelser).
sAntendige anti-semitter» —
det er slonistenes betegnelse pa
disse rasistene. Bade sionister
og anti-remitter er enige om at
jsder er et afremmedelement».
De santendige» anti-semitter
var de som sionistene kunne
samarbeide med nar det gjaldt
koloniseringsplanene i Palestina.
VILLE SBKE STBTTE
HOS MUSSOLINI
Chaim
Weizmann,
den
lsraelske staten ferste presi-

dent, dro til Italia for a fa stette
fra Mussolini for sionismen. Og
sionistene samarbeida ogsa med
nazis tone.
Detta samarbeldet ble inngatt
ditsielt 1 1833. Henikten var a
fremme overflytting av jeder UI
Palestina. Og bakgrunnen var
det identiske synet om at tntegrering av jeder ikke er mulig.
SIONISTENE SABOTERTE
KAMPEN MOT NAZISTENE
Anti-sionistiske jeder opprordra til boikott av nazistene.
De krevde kamp mot anti3emittismen. Men slonistene
gikk mot. De kalte det susionistisk». De anti-sionistiske jsdenes

organisasjon ble forbudt, mens
samarbeidet mellom sionister og
nazlster fortsatte.
Adolf Eichmann hadde stor
forstAelse for sionismen, og
sionistene inviterte ham UI Palestina for a studere den sionistiske koloniseringa.
Hitlerokkuperte 0sterrlke. Og
aionistene sendte utsendinger —
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Ikke is kamp—da (a► n6yn)
di, til hets i borgerpressa
SVs avdeling pa Universitetet

I Oslo — USV — liar I sak pa sak

statt tram som svorne fiender av
alt som kan lukte av progressive
tiltak og kamper. Men sjelden
har de ' slttet pa borgerskapets
tang med sa iallende - entusiasme
som na. I en veggavis pa universitetet gjer de alt for a felge opp
Den Konsetvative Studentforening og borgerpressas verste hets mot anti-lmperialisters
rettferdige og viktlge demonstrasjoner mot den norske
kulturavtalen med staten Israel.
USV cdorstar » ogsa borgerpressa;
demonstrasjonene
etungerer polltlsk reaksjona^rt
ved a innby til a framstilles som
terror mot ytringsfriheten, antisemittisme og lignende.»

Hvordan det USV, hvordan'
kan disse demonstrasjonene
«lnnby » til floe sllkt? Er det ikke
beller sane, at det er USV som
innbyr borgerpressa til a kom
me med mer hets, som stetter
opp

om

borgerpressas

iegnaktige framstlliinger og
direkte Injurierende anklager?
Veggavisa til USV apner med
a kalle AKP(m-1) for evillige
politiske klovner for borgerpressa ». Er det noen som tramstar som klovn I denne sammenhengen, sa er det USV sjel.
Pa den ene sida pastar de at de
stetter det palestinske folkets
kamp for frigjering av , det
okkuperte Palestlna, sier at de
er imot den rasistiske staten
Israel. Pa den andre sida hevder

de at nar folk som er imot
rasteme og sionisme demonstrerer mot at representanter
for staten Israel skal fa sta tram
pa universltetet, sa er dette det

samme som a e Innby» borgerpressa til a framstille disse
demonstrasjonene som «terror
mot ytringsfriheten » og «antisemittisme».
Borgerskapet og deres presse
bar i den siste tida Batt mye Inn
pa a to folk til a tro at de som
demonstrerer mot den norske
kulturavtalen med Staten Israel,
er anti - semltter. Det heter at
slonistprofessorerne er her jo
bare for a forelese om fag. Ifelge
kulturavtalen mellom Norge og
den rasistiske okkupantstaten,

heter det uttrykkelig at denne dan man egentlig burde demonavtalen er kommet i stand for a strere mot kulturavtalen. Der«heyne forstaelsen for de to som man hadde haft set politick
lands samfunnssystem »! Repre- seriest siktemal e, vll si. Det bar
sentanter som er utsendt fra apenbart ikke USV, for de bar?
sioniststaten befinner seg altsa ikke lefts en finger for a
pa norske universlteter som ledd protestere mot kulturavtalen
I staten Israels propaganda. A med den raslstiske staten
hevde at det « bare » dreier seg Israel! Pa spersmal orn hvorfor,
om fag, er like uholdbart som a svarte SVerne pa Blindern, at de
si at idrettefoik kan dra til Ser• matte etenkee ferst:
Afrika fordi det e bare » dreier
TIl slutt konkluderer USV med
seg om idrettl
at «den rolle AKP spiller i denne
I tiilegg har pro - sionletene saka som kombinasjon av
gjort det til et poeng at sionist poiitisk klovn og busemann for
professor Perakh som foreleste I borgerskapet, virker til a skade
fysikk ved universltetet I Oslo det politiske stettearbeidet for
list mandag, var her pa privat den palestinske revolusjonens
besek. Dette forandrer ikke det sak.» Men hvem er det som
deyt pa at han representerer skader
palestinske
den
staten Israel, hvilket ogsa revolusjonens sak — de som konIntertydellg kom tram i et VG sekvent miser kampen mot de
vju der han roste denne sionistiske okkupantene, eller de
rasistiske Staten I vilden sky. som sitter hjemme I salongen og
Likevel betant hen seg ikke pa strer
med
seg
om
universltetet etter et «privat» c revolusjoneere» fraser mens de
initiativ. Han var invitert tii a offentlig gar ut med harde
forelese av rektor Bastiamen og angrep pa dem som gar i spissen
ledelsen ved Fysisk Institutt.
for kampen mot sionlsmen?
Men USV mener tydeligvis at Svaret glr seg sjel. Borgerman skal sitte hjemme pa kam- skapet bar mange mater a formerset og forbanne kultur- svare sionismen pa. Men
avtalen, og Ia sionistpro- metodene deres bar det til feller
fessorene fa holde sine fore- at de agent eller Iordekt
lesninger I fred. Ellers vii man anklager dem som reiser kamjo rlsikere a padra seg Borger- pen mot den rasistiske polltiske
presses vrede. Og se det vii ikke ideologien sionismen, for anti•
USV!
remitter og rasister. Akkurat
I veggavisa kommer USV silk som USV gjer.
videre med gode red om hvor-
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VANLIG A BRENNE ISRAELS FLAGG>

Jødisk professor
stutter aksjoner
og undertrykkende.
ytringsfrihet. Jeg stetter demonDen jediske professoren Uri Davis
Videre vii jeg fordemme for- strasjonene mot den norsksekene pa a koble sammen antisom nylig har vaert i Norge, avga Jenisraelske kulturavtalen. Jeg
sionisme med anti-semittisme.
stetter ikke den fysiske forne uttalelsen overfor Klassekampen.
At
disse
forsekene
faktisk
er
latstyrrelsen av forelesninger i
Vi mener at uttalelsen fra den jediske
terlige og poiitisk kriminelle,
fordi
jeg
universitetsfora,
professoren er positiv, ikke minst forkan illustreres ved det faktum at
mener at dette er et tveegget
di den viser hva hetspropagandaen
ortodokse anti-sionistiske jeder i
sverd som snart kan bli rettet
Jerusalem (Neturei Karta)
mot radikale og revolusjonare
«anti-semittismen»
og
om
regelmessig
brenner
det
talere i universitetsfora.
«rasisme» mot de anti-sionistiske
israelske flagget pa Israels uavTil slutt vii jeg understreke
demonstrasjonene er verdt. Som
hengighetsdag, og, pa den annen
den uhyre store betydningen av
kommentar til de punkter der Davis
side, av tendensen til at antisolidaritetskampanjer til stette
semitter uttrykker sterke symfor frihet og rettferdighet i Palekritiserer aksjonene som har vaert
patier
med
sionismen
(jfr.
Adolf
stina for alle Palestinaarabere
viser vi til lederplass.
Eichmann, se Hannah Arendt,
som bor i landet, og mot sionisI egenskap av anti-sionistisk
«Eichmann in Jerusalem»).
tisk og israelsk diskriminering
israelsk jade, foreleser jeg i fordrivinga, diskrimineringa og
min
vii
uttrykke
Jeg
ogundertrykking, fordrivelse og
fredsstudier ved Bradford- edeleggelsen av det palestinsk- bekiagelse over at de anti-sionistortur, og for full likhet med
universitetet, men for tida med arabiske samfunn under dets tiske demonstrasjoner som
menneskerett og borgerlige retto ars forskningspermisjon, herredemme. Blant de sank- Palestina-komiteen i Norge
tigheter for alle. Deres bidrag til
ensker jeg a uttrykke min ube- sjoner som er nedvendige er av- nylig har avholdt, ble utfert pa
kampen for a frigjere Palestina
tingede stette til kravet om a skaffelsen av og annullering av en mate som kunne blande
fra sionismen og israelsk styre
iverksette boikott og sanksjoner alle kulturelle avtaler med spersmalet om sionismen og om
STATEN ISRAELS SAMAR
er av uvurderlig betydning.
-' mot staten Israel i betraktning staten Israel, som er en offisiell motstand mot den norskBEID MED SSR-AFRIKA
av denne stats koloniale politikk jedisk stat, basert pa sionismen israelske kulturavtalen sammen
Uri Davis (Dr.) (Sign.)
Ogsa i Jag samarbeider
I Palestina og den systematiske og dermed konsekvent rasistisk med saken om akademisk
96/9-77
sonister med andre rasister.
Det gjelder ikke minst rasistene
I Ser-Afrika. Kontaktene mellom
Israel og Ser-Afrika er i dag
gode og nare. Det er et samalliansen som er frekk nok til kalle dei som star
arbeid pa det militare, politiske
det palestinske folket og demonstrerer mot
og kulturelle plan. Ser-Afrika er
en av Israels aller vlktigsts hanprofessorane, for t<rasistaro og ejedehatarar».
delspartnere. •
Samarbeidet
«Gjeste»-forelesarane som har y ore i TrondIsrael—Ser - Afrika
er flere
heim, gjorde det etter em n norsk-israelsk «kultur»ganger butt fordemt — ogsa i
FN.
— Vi ville ogsa hart pa gjester fra Smiths avtale som skal «heyne forstaelsen for de to lands
samfunnssystemer», som med andre ord skal
Rhodesia eller Vorsters Ser-Afrika.
«Eksperter » fra staten Israel
eheyne forstaelsen» for em n rasist-stat. I gar gjortrener ser-afrtkanere i antiDette var program-frasegna fra em klikk kjende
gerilja-teknikk. Den israelske
de borgarpressa det til eit stjernepoeng at fysikkreaksjonaere og pro-sionistiske studentar som pa
staten selger Ser-Afrika vapen:
forelesaren Marc Perach var invitert «privat».
Universitetet i Oslo i gar blokkerte inngangen til
Gevurer, mortere, kanonbater,
eat auditorium, for at sionist-professoren Marc
Men den «privat»-inviterte professoren var sa
stridsvogner. Det er et n&rt
Perach skulle fa halde forelesninga si i fred. Det
god sionist-talsmann som nokon offisiell senvitenskapelig samarbeid. Det
blir hevda at Ser-Afrika og Isdemann. eJeg lever blant mine naboer, ogsa
var alliansen Smith, Vorster og Begin sine mest
rael ná sammen har utvikla
aktive talsmenn pa Universitet i Oslo som i g r
arabiske, i et fritt Israel», sa han til VG i gar om
atomvapen. (Newsweek . 12/9vart hylla .i metervits i. bprgarpressa. Det er emn emn stat der palestinarar far spesielle merke i
1977) .

narbeid me/%m

e rasister
Pino Ginsberg til Berlin, og
Moshe Bar-Gilad til Wien — for
3lnnga nye avtaler. Det er ingen
toil om at nazistene i de ferste
era hadde stor sympati for
sionismen, og arsaken er at ogsa
sionismen er rasistisk.

1 pro fessorkappe

eller med

a

gevr

a

3ILDET: Den ser - afrlkansge
tat&ninisteren Johannes Vorster
order sitt besek i staten
srael I apr11 1978. Flere lama
rbeidsavtaler mellom de to
aslstregimene ble undertegnet
nder beseket

Handelen mellom disse rasistiske statene her ekt fra 30 mill.
dollar 1 1973 ill 100 mill. I dag.
Det er ogsa e kulturavtaler»
mellom disse statene - av samme type som den den norske
regjeringa har inngatt med
staten Israel.
— Vi trenger hverandre. Dette
sier en ser-afrikanek minister
om staten Israel. Krake seker
make! Ser-Afrika og Israel —
det er begge stater som er
bygget pa rasisme.

allianse. som tkk je berre inngar kultur-avtalar.
Det er em n v:3epna allianse, dei forsyner kvarandre
med vapen. Nest etter USA-imperialismen er dei
rasistiske regima i Rhodesia og Ser-Afrika staten
Israel sine naeraste og mest trufaste vapenbrer.
Det er tre regime som ogsa har dette til felles :
Rasistisk undertrykking, av dei svarte i Afrika,
av palestinarar og andre arabarar i staten Israel.
Hovudforsamlinga i FN har fordemt sionismen
esom emn
form for rasisme og rase3lskriminering».
Det er talsmenn for denne staten som i desse
dagar krev «ytringsfridom» i Noreg. Borgar,
vernet er studentar som seier at dei like koni kvent ville forsvare talsmenn for Vorster og
Smith. Og det er denne Smith-Vorster-Begin-

identitetskorta sine, pa line med dei passlovene
rasist-regimet nyttar mot dei svarte i Ser-Afrika.
I dagsrevyen mandag fekk han fritt armslag til a
kalle - demonstrantane pa Blindern for'
«fascistar».
Staten Israel freistar seg i desse dagar med emn
fly offensiv i Libanon. Med den eine handa leverer
dei vapen til falangistane, til drapsmennene bak
Tel Al Zataar. Med den andre handlar dei vapen
med Smith og Vorster. Det er kampen mot denne
alliansen, og mot em n rasistisk stat som har drive
sit heilt folk fra landet sitt, kampen gjeld. Utsende talsmenn for denne staten har ikk je krav pa
«ytringsfridom», anten dei kjem i professorkappe
eller for a skyte arabarar pa Lillehammer, anten
dei er offisielt eller «privat» inviterte.
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Studentrepresentanter
i
Radet for Norges Laerarhegskole i Trondheim har sendt ut
felgende pressemelding:
Del som har fylgt med i
pressa etter aksjonen mot dr.
Eden si ferelesing pa Universitetet pa Lade, ma ha fatt det
inntrykket at det store fleirtalet av studentane fordemer
aksjonen. Dette inntrykket er
heilt feilaktig. Pa den staden
der aksjonen gjekk fare seg, pa
Universitetet/Lade, har ikkje
eit einaste studentorgan gait
mot aksjonen. Overalt der
saka er blitt teke opp, har
studentrepresentantane
fra
Lade konsekvent reysta mot
all kritikk av aksjonen. Det er
derimot fatty vedtak til stette
for palestinarane. Dette kan
dokumenterast:
Alt dagen etter demonstrasjonen, tysdag 13/9 fatta
studentallmetet pa Nordisk Institutt eit vedtak som skarpt
kritiserte Adressavisen si
dekning av aksjonen for a vere
einsidig og feilaktig og slo fast
at invitasjonen tit Eden var ei
klar politisk handling som innebar stette til Staten Israel.
Fellesallmetet for alle institutta pa Lade vart halde ei
veke seinare, tysdag 20/9. Her
vart det ikkje reist eit einaste
framlegg om a fordeme eller
kritisere aksjonen. Det wart
reist tre andre framlegg, som
alle vart vedtekne med stort
fleirtal:
Det fyrste relate krav om at
leii:iga ved Universitetet pa
Lade skule invitere emn
representant for den palestinske frigjeringsrersla, PLO, til
a halde gjesteferelseing pa
Lade mandag 28/9 (71 for, 13
mot).

Det andre framlegget tok
skarpt a y stand fra alle
disiplinaertiltak overfor dei to
tilsette som var med pa fyste
del av aksjonen. Det vart siege
fast at dei tilsette ma ha full
rett til a nytte matpausa etter
eige ynskje, og det vart kravd
at leiinga for universitetetet
matte dementere ei feilaktig
melding i Adresseavisen laurdag 17/9. Her vart det hevda at
del to tilsette deltok i aksjonen
inne tauditoriet (89for, 5 mot).
Det siste framlegget reiste
kritikk av Adresseavisen si
dekning av saka og kravde at

representantar for det andre
synet matte fa kome tit i
spaltene. Det vart reist eit
konkret krav om at eit innlegg,
som Palestinakomiteen i Trondheim hadde sent tit avisa,
matte bli teke inn. Ogsa dette
vart vedteke med stort fleirtal.
Vi vll presisere at dette
allmetet er den sterste forsamlinga som tit dags date har
_ tek^ opp sake pa Lade.

3) Torsdag 22/9 var det mete
I Radet for Laerarhegskuiei
som er det evste organet for'
del delane av Universitetet
som ligg pa Lade og Rosenborg. Av dei 13 som hadde
reysterett, var det 4 som gjekk
mot a fordeme Aks jonen,
mellom
dei alle studentrepresentanane. (Ein var ute
under reystinga). Studentrepresentantane i Radet reiste
ei rad motforslag: Det fyrste
slo fast at ved a invitere dr.
Eden som gjesteforelesar hadde dei ansvarlege instansane
take stilling tit eit omstrldt
politisk spersmal. Forslaget
viste at staten Israel vart oppretta stikk i strid med viljen til
dei som utgjorde fleirtalet i
omradet i 1948, palestinarane.
Av desse matte 3/4 million
flykte fra heimane sine dá
sionistane okkpperte landet.
Forslaget refererer tit FNvedtaket fra 1975 som stemplar
sionismen som em n rasistisk
ideologi. Forslaget stutter silk:
aRadet ved NLHT vii overfor
det palestiske folket og frigjeringsorganisasjonen deira
PLO, seie seg djupt leie for at
skulen gjennom invitasjonen
har akseptert
Eden
Ill
okkupantstaten Israel, noko
som er ei apen politisk stette tit
sionismen». Fleirtalet i Radet,
som skryt av at dei forsvarar
demokratiet, fekk vedteke at
forslaget mest ikkje skulle
diskuterast! Det wart forkasta
mot 4 reyster, trass i at det ikkje kom eit einaste argument
mot forslaget.
Studentrepresentantane
gjorde sin klare plikt da dei tok
opp alle allmetevedtaka fra
20/9 (tidlegare referert i
pressemeldinga). Gong pa
gong synte fleirtalet i Radet at
dei ikkje vile diskutere studenlane sine kra y . Sjely ikkje opp
lagde
fell ville
fleirtalet
dementere f pressa...
Fleirtalet reysta ikkje berre
ned sjelvsagde og demokratiske kra y . Del gjekk og
mot open debatt om desse
spars m ala.
Dette syner kor mykje pratet
deira om demokrati er verdt.
Dette kom og tram pa andre
mater. Ved starten av punktet
kravde rektor at em n av
studentrepresentantane skulle
stemplast som inhabil. Det
vart hevda at ho sjelv hadde
y ore med pa aksjonen, men det
vart ikkje iagt tram noko prov
pa dette. Likevel reysta dei ni
for inhabilitet. Studentrepresentane kravde da at rektor
Sivertsen skulle vere inhabll
fords ho var medansvarleg for
handsaming av saka med del
tilsette. Ho hadde og uttalt seg
tit pressa. Det fanst solefs

rikelegJped prov for at`hO van
part i saka. Likevel reysta del
ni mot at ho skulle stemplast
inhabit, noko som berre kan
tolkast som em n open maktdemonstrasjon.
Endeleg sa kan emn oppsummere at sakspapira til dette punktet var skandalese. Det
var plukka ut avisklipp berre
fra ei avis — Adresseavisen.
Dette var sa grovt at storparten av dei ni matte ga med
pa a trekke presseklippa som
sakspapir.
4) Metet i Studenttinget fatta vedtak om a fordeme
aksjonen, med kven var det
som reysta for framlegget?
TKSFsett
stort
Jau,
sympatiserar fra NTH. Alle
representantane fra Lade
reysta mot.
Alt det som er sagt her,
syner at det TKSF-dominerte
fleirtalet ikkjehar dekning for
a forsikre prof. Eden som at
disse metoder ikke er akseptert av det store flertallet av
norske studenters,
Vi vonar at denne meldinga
vii vere med pa a rette opp den
heilt einsidige framstillinga av
saka som pressa og leiinga for
universitetet har kome med til
no.

Anti-imperialister og venner av det palestinske folket
blir i disse tider hengt ut som
rasister, fascister og fanatiske
ekstremister, for a nevne noe
av vokubularet. Borgerpressa
kjorer leder pa leder om fanatiske ekstremister som odelegger ytringsfriheten pa universitetene, og NRK har hengt
seg pa galoppen.
Sionistene og deres venner
har et klart mat: Alle som statter palestinerne og frigjaringskampen skal stemplessom kriminelle og i bas med nazistene.
Borgerpressa vil skape del
det inntrykket i folket at Palestina-venner knyttes til royk-

Et slonistflagg blel brent

Studentrepresentantane
IRadet for NLHT

en fra Hitters konsentrasjonsleir, slik en ledende AUF-tillitsmann sa det, og i spissen i
denne hetsen gar Dagbledet.
Dette skjer etter at FN har
stempla sionismen som en rasistisk llere og etter at staten
Israel har blitt den mest fordomte staten i FN.
Denne hetsen er et krampaktig forsok pa $ demme opp
for den stadig voksende solidariteten med palestinerne.
Borgerpressa forsaker a fram-

stille Palestina-venner som en
liten sekterisk og fascistisk
sekt.
Sannheten er at stort flertall av verdens folk i dag statter den palstinske frigjoringskampen og fordommer sioniststaten Israel. Det samme gjor
stadig Here her i landet.
Det er sionismen som i dag
er isolert, med venner i et fatall stater, som Sor-Afrika og
Chile.
Samtidig med denne rabia
te hetsen kjores det ut med at
disse demonstrasjonene mot
kulturavtalen og norske vennskapsforbindelser skader sym
patien med palestinerne.
Ingen bar beskylde borgerpressa for a bekymre seg med
palestinernes velferd. Tvert
om stiles disse angrepene i
sitt rette lys av uttalelsen fra

representanten til AL Fatah i
Palestinakomiteen
Norge.
som har drevet solidaritetesarbeid for det palestinske folket
i ei arrekke, har slutta varmt
opp om alle aksjonene mot
disse vennskapsforbindelsene
og har sjol gjennomfort flere
demonstrasjoner mot kulturaytalen.

_
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Antsionistergâr 61
injuriesak mot NRK

Pa en pressekonferanse ons
dag, opplyste formannen for
Palestinakomiteen, Trond Linstad, og en av talsmennene for
Norges Kommunistiske Studentforbund (NKS), Per Gunnar Gabrielsen, at de vii ga til
injurieseksmal mot NRK/Dagsrevyen. Anmeldelsen vii bli le
vert i dag.
Anmeldelsen er et resultat av
NRKs formidling av pAstander
om at anti-sionistiske demonstranter skulle vaere anti-

semitter, «jedehatere» og fascister. Dette samtidig som
NRK nekter demonstrantene a
fa slippe til for a imetegfi og
tilbakevise disse grove anklagene. Seinere har Odd Eidem,
Jahn Otto Johansen og Jan 0.
Henriksen i henholdsvis Aftenposten, Dagbladet og Adresseavisen o1hnt1iggjort artikler og
tegninger som direkte og indi-

rekte stempler demonstrasjo•
nen som anti-jadisk.

Pa pressekonferansen Ia
Trend Linstad og Per Gunnar
Gabrielsen fram dokumentasjon
som visor hvem det er som star
for rasisme og knebling av
ytringsfrihe n Det ble bl.a.
henvist tit FNs resolusjon som
star fast at sionisme er en form
for rasisme. Trond Linstad sitorte ogsa uttalelser mot sionismen fra en rekke antisionistiske jeder.
— Jeg har her et konkret eksempel pa at ogsa jeder star

tram og fordemmer sionismen
som en rasistisk ideologi. Del er
en uttalelse fra anti-sionistiske
jeder som protesterer mot sionismen og peker pa at denne ra-

1

sistiske ideologien har fart ti
brudd pa de menneskelige rettighetene, som har fert til fordrivning av majoriteten av det
palestinske folket og beslag
leggelse av palestineres eiendom, sa Trond Linstad. Han presiserte at det or absurd a sammenligne anti-sionisme og antisemittisme, og at dette under.strekes av uttalelser fra antisionistiske jeder.
Pa pressekonferansen ble det
ogsa iagt tram en uttalelse fra
en representant for den palestinske organisasjonen Al Fatah,
den sterste organisasjonen t

