Støtt palestinerne

På initiativ fra Palestinakomiteen i Haalogaland, (dvs. Narvik, Harstad og Sortland) arrangerte
Narviksenteret og Harstad bibliotek åpent møte om Israels apartheid mot palestinerne både
i Narvik og i Harstad.
Politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge orienterte om rapport. "Israel's apartheid
against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity". Rapporten
ble lagt frem i vår og kommer med klare bevis for at Israel systematisk diskriminerer og
undertrykker palestinerne. Forskjellbehandlinga myndighetene driver rettferdiggjør
begrepet apartheid.
Gerald Folkvord var klar på at kritikken går mot myndighetene i Israel, ikke landet. Det er
dagens myndigheter som står for systematisk undertrykkelse av palestinerne, særlig på
Vestbredden og i Gaza. 20% av Israels befolkning er palestinerne. Heller ikke i Israel har
palestinerne de samme rettighetene som jødene. Palestinerne blir konsentrert på områder,
har dårligere skole og får ikke bygge seg hus. Han viste bilder der bulldosere og
gravemaskiner fra Skandinavia, merket Volvo og Caterpillar, raserte palestinske landsbyer.
70 ganger er palestinernes landsbyer blitt revet siden 2010.
Jødene har rett til å vende tilbake, men palestinerne har det ikke. Diskrimineringa er nedfelt i
dagens lovverk. Loven skiller mellom jøder og palestinere, og det er et av de viktigste
kriteriene på en apartheid-stat. Trussel om fengsling, utkastelse og trakassering, gjør livet til
palestinerne til annen rangs borgere.

I de okkuperte delene av Palestina, tar staten seg til rette. Viktig matjord blir brukt til eksport
av israelske varer til Europa. Julestjerne og andre planter tar mye vann som palestinske
bønder kunne trenge til sin matproduksjon.
Amnesty ved Gerald Folkvord, la stor vekt på staten Israel har ansvar for alle mennesker
innenfor sitt land og innenfor de områdene de okkuperer. I pandemien var Israel rask med å
vaksinere jødene, men palestinerne ble definert bort. Det mente myndighetene var
palestinske myndigheter sitt ansvar. Med okkupasjon medfører det et ansvar for
okkupasjonsmakten å beskytte alle innbyggere. Dette ansvaret tok ikke myndighetene i
Israel, tvert om de hindrer og saboterer alt arbeidet til den palestinske staten.
Når staten Israel angripes, så svarer de med beskyldninger om antisemittisme. Når kritikken
blir sterk, starter myndighetene med svertekampanjer av budbærerne. Terrorstempelet mot
palestinerne og kritikerne sitter da løst. De gjør alt de kan for å kneble kritikk. Det har også
ført til at få vestlige politikere våger å si noe om overgrepene. Den vegringa ser vi og hos
norske politikere. Men palestinernes menneskerettigheter er like mye verdt som for andre
folk.
Amnesty sin kritikk er ikke på noen punkt blitt imøtegått, den er bare avvist. Og det kan
Israel gjøre så lenge våre politikere har berøringsangst for hva som skjer i Palestina.
På onsdag 21. september møtte det knapt 12 mennesker og hørte på. Møtet var annonsert
og gjort kjent. Både LO Sør-Troms, Norsk Folkehjelp og partiene på venstresida var spesielt
invitert. Likevel møtte ingen av dem. Det i seg selv sier noe om at palestinakonflikten er
allerede kommet i den globale skyggen av krig og konflikter. Men foredragsholderen og
samtalen etterpå mellom forsker Joakim Arnøy fra Narviksenteret og rådgiver Gerald
Folkvord fra Amnesty stimulerte til solidaritetsarbeid. En viktig oppgave vil være å boikotte
israelske produkter i Norge og protestere for at Norge handler med Israel. Det er Vesten som
sitter med ansvaret, for Israel er spesielt følsomt for hva Vesten godtar av overgrep mot
palestinerne.

Joakim Arnøy fra Narviksenteret til venstre og foredragsholderen fra Amnesty Norge til
høyre.
Rapporten fra Amnesty kan lastes ned: Israels apartheid mot palestinere - Amnesty International
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