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FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Hvorfor historie?

Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet, som forteller om hvordan kristne
palestinere opplever tilstanden i dagens Palestina, og som ber om at det internasjonale samfunnet får
øynene opp for det som skjer. Hvorfor skal vi som kristne bry oss? Fordi «sann kristen teologi handler om
kjærlighet og solidaritet med alle undertrykte, og et kall til rettferdighet og likeverd mellom folk», som det
heter i dokumentet.
Denne første delen av workshopen handler om historie fordi det er nødvendig å forstå hva som har skjedd
før for å forstå hva som har skjer i dag.

Hva vet vi om konflikten fra før?

Brainstorming i plenum: Det som i dag utgjør kjernen av det som kalles «Midtøsten-konflikten», er
et av det mest omstridte og følelsesladde temaene i moderne historie. Derfor hersker det også en del
misforståelser om hva bakgrunnen for konflikten er. Skriv opp deres tanker om hva dere forbinder med
konflikten. I hvilken grad har dere ulike syn på den?
I grupper eller i plenum: Fakta- og feil-runde (se Vedlegg I). Se om dere klarer å plassere de ti vedlagte
påstandene om konflikten i fakta- eller feil-kategorier. Supplér eller bytt gjerne ut påstandene med noen av
deres egne.

Presentasjon om bakgrunnen for konflikten .

Vedlegg II og III er informasjon og power point som et utgangspunkt for en presentasjon om bakteppet for
situasjonen. Bruk gjerne dette materialet i sin helhet, eventuelt tilpass det etter hva deres egen menighet
mener er mest hensiktsmessig. Leder bør sette seg forholdsvis godt inn i dette materialet før gjennomføring
av workshop

Diskusjoner – forslag til temaer

Med informasjonen og tankene dere nå sitter med:
• Er Bibelens ord om «Guds utvalgte folk» motstridende med eksistensen av en palestinsk stat?
• Med to så polariserte fronter, hva vil en realistisk forventning av «fred» innebære?
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• I grupper: Forsvar det israelske og palestinske synspunktet for hverandre. Bytt deretter roller. Hvordan
kjennes det?

Oppsummering

• Hvilke tanker sitter vi igjen med etter denne bolken? Er de annerledes enn i begynnelsen?
• Hvordan tror dere kristne palestinere opplever dagens virkelighet? Det vil bli snakket mer om mer neste
gang, når vi ser på Kairos-dokumentet.

Avslutning

Se eget dokument, ”Avslutning”
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vedlegg I
sør-afrika

sør-afrika og bds-kampanjen
• Slutten på det sørafrikanske apartheidregimet var takket være mobiliseringen fra både den lokale
befolkningen og det internasjonale samfunnet. Sammen sørget de for slutten på et av de mest brutale
regimene i det tjuende århundret.
• I Sør-Afrika mobiliserte aktivister lokalsamfunnene til å streike, slutte å betale husleie, demonstrere
og boikotte.
• Den sørafrikanske apartheid-regjeringen reagerte med brutal vold. Dette ble kringkastet
internasjonalt, og det internasjonale samfunnet måtte reagere.
• Den internasjonale bevegelsen mot apartheid startet først i Storbritannia hvor bevegelsen fikk støtte
fra et landsdekkende nettverk av ulike lokale grupper som arbeidet mot apartheid. Bevegelsen vokste
til den ble stor nok til at Sør-Afrika ble isolert internasjonalt.
• Innsatsen som ble lagt inn for å isolere Sør-Afrika inkluderte kampanjer som boikott av sportslig,
kulturell og akademisk kontakt og kutting av militære forbindelser.
• På grunn av de suksessfulle kampanjene ble Sør-Afrika presset til å gå ut av det britiske samveldet, the
Commonwealth.
• Sør-Afrika ble kastet ut av OL i 1970.
• Ved å inspirere til internasjonale protester og mediadekning, overbeviste bevegelsen et stadig
voksende antall nasjoner til å innføre sanksjoner mot Sør-Afrika.
• Stormakter som USA og land i Europa trakk sin støtte til, og innførte sanksjoner mot, Sør-Afrika.
Nye investeringer og lån til Sør-Afrika ble ikke gjennomført, og importvarer fra landet ble ikke tatt
inn.
• Etter hvert som bevegelsen mot apartheid fikk større internasjonal støtte, fikk den også mer
styrke som følge av en rekke kampanjer: en akademisk boikott av sørafrikanske universiteter og
akademikere, en idrettsboikott som hindret sørafrikanske lag i å delta i fotball-VM og OL, og en
divestment-kampanje som tømte landet for økonomiske verdier.Kilder:
Palestine Campaign

The African Activist Archive Project, Michigan State University
http://africanactivist.msu.edu/organization.php?name=Anti-Apartheid+Movement
Tavaana
https://tavaana.org/en/content/struggle-ground-anti-apartheid-movement-south-africa
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hva er bds?
Det palestinske kirkesamfunnet kaller til boikott, divestments og
sanksjoner mot Israel inntil internasjonal rett og palestinernes
menneskerettigheter respekteres.
Kravene er:
• at okkupasjonen oppheves og at muren ødelegges
• at arabiske palestinere blir fullverdige borgere av israel
• at palestinske flyktninger får returnere til sine hjem og eiendommer
Denne kampanjen startet i 2005 og var ledet av det palestinske sivilsamfunnet og inkluderte både kristne
og muslimer. BDS kampanjen var støttet at over 170 palestinske politiske partnere, organisasjoner,
handelsorganisasjoner og bevegelser.

Hvorfor BDS?

• Det kristne palestinske samfunnet oppfordrer andre kirkesamfunn verden over til å støtte kampanjen.
• Det er etisk, ikke-voldelig og effektivt.
• I Sør-Afrika ble denne kampanjen brukt for å få slutt på Apartheid systemet. Det tok over 30 år, men
de klarte det til slutt!
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Kjenner du igjen disse logoene?
Alle nordmenn bidrar økonomisk til Statens Pensjonsfond som investerer
i ulike selskaper verden rundt. Fondet støtter opp om Israels brudd på
menneskerettighetene i Palestina ved å investere i følgende selskaper. Her et
eksempel på 9 av 48 selskaper som Norges Pensjonsfond investerer i og som er med
på å bryte menneskerettighetene til palestinere.
Kjenner du igjen noen av dem? Kan du gjette hva de foretar seg i Palestina?

Coca Cola (USA)

Selskapet eier Tara som subsidierer Meshek ZUriel Dairy og som produserer melk i de okkuperte delene
av Jordan Valley.

General Mills (Pillsbury ) (USA)

En av selskapets fabrikker ligger i Shalgal i Atarot industripark, en bosetting på den okkuperte
vestbredden. Selskapet eksporterer til hele verden herfra. Den israelske delen av selskapet er eid av
General Mills og Bodan Holdings.

VOLVO (Sverige)

Volvogruppen eier 26,5% av det israelske selskapet Merkavim. Merkavim produserer busser som frakter
fanger i det israelske fengselssystemet. Disse bussene brukes for å frakte palestinske politiske fanger
fra det okkuperte området til fengsler i Israel. Denne praksisen er brudd på internasjonal rett. Deler
av Volvo-gruppen produserer også bulldosere og andre kjøretøy som har vært knyttet til ødeleggelsen
av palestinske hjem i Øst- Jerusalem, byggingen av militære checkpoints og israelske bosettinger på
vestbredden.

Motorola (USA)

Motorola Solutions eier Motorola Solutions Israel som sørger for virtuelle blokader til fordel for israelske
bosettere. Dette systemet er også implementert rundt muren på vestbredden, på Gaza stripen og rundt
militærbaser.

Catepillar (USA)

Selskapet har i mange år produsert bulldosere som brukes direkte i ødeleggelsen av palestinske hjem.

Hewlett-Packard (USA)

Er direkte involvert i i okkupasjonen av Palestina ved å levere et biologisk identitetssystem som israel har
installert på checkpoints i militærbaser.

G4S (UK)

Selskapet lager teknisk utstyr til militære checkpoints på den okkuperte vestbredden. I tillegg lager
selskapet sikkerhetssystemer i de israelske fengslene som jevnlig bryter internasjonal rett og som utnytter
og mishandler palestinske innsatte.

Cemex (Mexico)

Cemex er direkte involvert i å hente ut ikke-fornybare naturresurser fra den okkuperte vestbredden.

Kilder:
Norwegian People’s Aid publication Dangerous Liaisons: Norwegian Ties to the Israeli
Occupation, http://www.npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons
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bds: hvordan bidra?
BOIKOTT
Boikott retter seg mot produkter og selskaper (israelske og internasjonale) som tjener på krenkingen av
palestinske rettigheter. Dere kan bidra til boikott simpelthen ved å forsikre dere om at dere eller deres
menighet kjøper disse produktene. Her er en liste over produkter og selskaper:
http://palestinakomiteen.no/boikott-israel/

Dere kan velge et visst antall varer å boikotte og fokusere innsatsen mot å øke bevissthet rundt at disse
produktene er tilknyttet okkupasjonen.
DIVESTMENT
Divestment er godt norsk for det å kutte alle investeringer i selskaper som krenker palestinske rettigheter.
Hvordan kan dere gjøre det?

• Finn ut hvilke investeringer dere har. Har menigheten en investeringsportefølje? Har du noen private
investeringer? Dere kan også se på Statens pensjonsfonds investeringer.
• Se på listen over investeringer. Eier du/dere investeringer i selskaper knyttet til okkupasjonen? Her er
en liste dere kan sjekke opp mot, på slutten av rapporten:
http://www.npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons
• Finn ut hva fremgangsmåten er for å kutte investeringer
• Feir divestment!
DIVESTMENT FRA STATENS PENSJONSFOND
Alle arbeidere og pensjonerte i Norge investerer i Statens pensjonsfond, og Pensjonsfondet har
investeringer i 48 selskaper med aktiviteter som kan knyttes til okkupasjonen. Dette kan dere gjøre:

• Ring og skriv til Pensjonsfondet og be dem kutte investeringene til disse selskapene. Gjør gjerne
dette sammen og regelmessig.
• Lag en avtale med de som administrerer Pensjonsfondet og dra som en gruppe for å møte dem og
diskutere investeringene.
• Skriv en uttalelse mot disse investeringene som Pensjonsfondet har, og send til andre menigheter og/
eller legg det ut på nettsidene deres.
• Skriv et leserinnlegg til en avis eller skriv en pressemelding om deres standpunkt i saken. Prøv å
samkjøre dette med andre aksjoner som blir gjort av andre organisasjoner, eller med lignende saker i
media.
• Dangerous Liaisons. Norwegian People’s Aid.
www.npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons

SANKSJONER
Ved å kreve sanksjoner mot Israel kan dere opplyse og informere samfunnet om bruddene på
internasjonal lov, og prøve å få en slutt på andre lands medvirkning til disse bruddene.

Det finnes tre områder hvor sanksjoner kan bli innført; militære forbindelser, økonomiske forbindelser
(handel, samarbeid, forumer, avtaler, felles prosjekter), diplomatiske forbindelser (offisielle kontakter,
deltakelse i internasjonale institusjoner, forum og nettvek, og møter mellom statsoverhoder og/eller
ministere).
Dette kan gjøres:
• Krev av politikerne, da særlig utenriksministeren, at de innfører sanksjoner mot Israel.
• Arranger en kveld hvor folk fra hele lokalsamfunnet skriver brev til politikere hvor dere krever
sanksjoner.
• Ring eller skriv til enkelte regjeringsmedlemmer om denne saken.
• Skriv en uttalelse som legges ut på menighetens nettsider og del den også med andre menigheter.
• Skriv et leserinnlegg til en avis eller skriv en pressemelding om deres standpunkt i saken. Prøv å
samkjøre dette med andre aksjoner som blir gjort av andre organisasjoner, eller med lignende saker i
media.
Se mer: http://goo.gl/7ZV5rW
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eksempler på at BDS-kampanjen lykkes
• Statens pensjonsfond bestemte i januar 2014 at det ikke lenger skulle investere i to israelske bedrifter
(Africa Israeli Investments og Danya Cebus).
• Sveriges største pensjonsfond, Första APFonden, har stoppet Elbit System fra å få tilgang på deres
investeringer og portefølje. Elbit system produserer israelske våpen.
• Danske Bank (den største finansielle institusjonen i Danmark) og PKA investerer ikke lenger i Africa
Israeli Investments og Danya Cebus som begge har vært knyttet til ødeleggelsen av palestinske hjem.
• To av Europas største finansielle institusjoner, Nordea og Danske Bank, har annonsert at de boikotter
israelske banker som fastholder okkupasjonen på vestbredden.
• Den Presbyterianske Kirken har besluttet å kuttet støtten til tre amerikanske selskaper som alle er
linket til okkupasjonen av Palestina; Catepillar, Hewlett-Packyard og Motorola Solutions.

Suksess i boikott-kampanjen:

• Et av det største israelske selskapene som produserer varer til bosettingene, Carmel-Agrexco, gikk i
2011 konkurs som følge av en langvarig kampanje mot dem.
• Skjønnhetsmerket Ahava måtte stenge sin butikk i Covent Garden etter protester mot produktenes
ulovlige opphav.
• I 2013 kuttet det nederlandske vannselskapet Vitens alle forbindelser til Israel med den begrunnelse
at Israel bryter internasjonal rett.
• KFUK-KFUM Norge tilsluttet seg i 2014 kampanjen om fullstendig økonomisk boikott og boikott av
israelske varer og merker.

Kilder:

Palestine Campaign
www.palestinecampaign.org/wp-content/uploads/2012/12/boycott-factsheet-2014-PRINT-final.pdf
Israel in a fix as Israel gathers pace
www.arabnews.com/news/590726
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/2/israel-jittery-overramificationsofglobalboycotts.html

