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Initiativet «Forsvar folkeretten»
Norges holdning til Israels brudd på folkeretten
Introduksjon
På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelser fra det internasjonale samfunnet,
har Israel kunnet fortsette sin undertrykking av palestinerne, sin blokade av og krigføring mot
befolkningen på Gazastripen, sin bosettingspolitikk på okkuperte områder, sin annektering av
palestinsk land og sin neglisjering av beslutninger fra Sikkerhetsrådet i FN. Norske
myndigheter og politikere må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels
langvarige og systematiske brudd på de internasjonale kjørereglene blir møtt med sanksjoner.
År 2019
10. september 2019 la Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, fram sine planer for å
annektere den strategisk viktige palestinske Jordandalen som utgjør 30 prosent av
Vestbredden. Netanyahu har tidligere sagt at han også vil legge de israelske bosetningene på
Vestbredden under israelsk suverenitet. Den norske regjeringen uttalte at en slik ensidig
handling vil være folkerettslig ugyldig og et alvorlig tilbakeslag for en tostatsløsning1.
Anniken Huitfeldt (AP), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, skrev i en
Twittermelding 11. september at «Israels statsminister går til valg på å gjøre okkupasjonen
permanent og annektere store deler av Vestbredden, et endelig dødsstøt for tostatsløsningen.
Her hjemme ble Israels regjering omfavnet i høyreregjeringens Granavollen-plattform. Norge
trenger en ny Midtøsten-politikk».2
Den 22. juli 2019 startet israelske styrker rivningen av 70 palestinske boliger i utkanten av
okkuperte Øst-Jerusalem etter at israelsk høyesterett ga grønt lys til å iverksette en ordre fra
forsvarsdepartementet. Bygningene ligger ved den palestinske landsbyen Sur Baher i
nabolaget Wadi Hummus som er under kontroll av palestinske selvstyremyndigheter.
Rivingen omtales som den mest omfattende på flere år, og de internasjonale reaksjonene har
vært sterke. EU3 og FN erklærte raskt rivningen for å være ulovlig og i strid med folkeretten.
Kirkenes verdensråd som representerer 350 medlemskirker med vel 580 millioner
medlemmer, uttalte at rivningen av boliger må stanses straks, og pekte på
Genèvekonvensjonen som sier at en okkupant ikke kan ødelegge eiendommer på territoriet
man okkuperer4. Også den norske regjeringen beklaget rivningen sterkt og skrev i en
Twittermelding at den er uakseptabel og undergraver tostatsløsningen5.
25. juni 2019 la USA fram sin første del av «Århundrets fredsplan» som ifølge Trumpadministrasjonen skal få Palestina til å slutte fred med Israel. Dette skjedde i Bahrain der USA
rådgiver, Jared Kushner, og viktige aktører møttes for å diskutere en massiv økonomisk støtte
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til palestinerne i form av et investeringsfond på 50 milliarder dollar, eller vel 422 milliarder
kroner. Detaljene i denne planen er til dels ukjent, men det er grunn til å tro at den innebærer
en godkjenning av den israelske gradvis mer omfattende annekteringen av palestinsk land og
et fortsatt okkupasjonsregime fra Israels side i de gjenværende områder med palestinsk
befolkning, slik vi i dag ser det på Vestbredden.
En slik kolonisering og fortsatt undertrykking av det palestinske befolket er etter vår mening
både folkerettsstridig og moralsk forkastelig. Den bidrar til å undergrave den israelske stats
legitimitet og håpet om en stabil fred i området.
Årene 1917, 1947, 1948, 1967, 2007
I 2017 var det 100 år siden britene avga Balfour-erklæringen som innebar at Storbritannia
støttet etableringen av en jødisk stat i Palestina. I 2017 var det 70 år siden FNs
generalforsamling vedtok resolusjonen 181 som la til rette for en deling av Palestina i to
stater, i strid med FN-charterets prinsipp om folkesuverenitet. Suverenitetsprinsippet er det
grunnleggende utgangspunktet for folkeretten og som innebærer at alle land har kontroll og
myndighet over sitt territorium. Det eneste organet som kan gjøre unntak fra
statssuvereniteten er FNs sikkerhetsråd.
I 2017 var det 50 år siden Israel okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem, Golanhøydene,
Gazastripen og Sinaihalvøya. I 1978 undertegnet Egypt og Israel fredsavtale, og Israel trakk
seg ut av Sinai, men fortsatte okkupasjonen av resten av områdene. Israel har nå formelt
annektert både Jerusalem i sin helhet og Golanhøydene.
I 2017 var det 10 år siden Israel iverksatte blokaden av Gazastripen som holder nær to
millioner mennesker innesperret i det som ofte nevnes som «verdens største fengsel». I
perioden 2008/2009 til 2014 har Gazastripens befolkning opplevd tre kriger, der FN har slått
fast at virkningen av blokaden og krigene vil gjøre området ulevelig i 2020.
Lanseringen av FNs delingsplan utløste den første, største og viktigste krigen i Palestinakonflikten, 1948-krigen. Krigen førte til ødeleggelsen av det palestinske samfunnet,
begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet, og opprettelsen av staten Israel.
Som en følge av krigen mistet rundt 750 000 palestinere sine hjem. Samme år, i 1948, ble FNs
hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) opprettet som en midlertidig
ordning siden verdenssamfunnet skulle finne en snarlig løsning på det palestinske
flyktningproblemet. I dag har UNRWA registrert 5,15 millioner palestinere som bor på
Vestbredden, Gazastripen, Øst-Jerusalem, og i Libanon, Jordan og Syria. Som den største
enkeltbidragsyteren, vedtok USA i 2018 å avslutte all økonomisk støtte til UNWRA6.
Den rådgivende uttalelsen til Den internasjonale domstolen av 9. juli 2004
I 2002 vedtok Israel å bygge en grensemur på okkupert palestinsk jord7. Den internasjonale
domstolen la fram en rådgivende uttalelse om de folkerettslige sidene ved muren og pekte på
at muren er brudd på blant annet FN-pakten, Haagkonvensjonen, Den fjerde
Genèvekonvensjonen og FN-konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
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og sivile og politiske rettigheter. Svært lite eller ingenting av domstolens rådgivende uttalelse
som var rettet mot Israel, FN og det internasjonale samfunnet, er per dags dato fulgt opp.
Langvarige brudd på folkeretten og menneskerettighetene
I over 70 år har Israel nektet å etterkomme FN-resolusjon 194 som erklærer at palestinske
flyktninger har rett til å vende hjem, og/eller motta kompensasjon for tapt eller ødelagt
eiendom. Israel har i over 50 år heller ikke etterkommet FNs resolusjon 242 om å trekke seg
tilbake fra områdene Israel okkuperte i 1967, eller rette seg etter resolusjon 478 som erklærer
Israels annektering av Jerusalem som ugyldig og ulovlig. I stadig økende omfang bryter Israel
ved sin bosettingspolitikk på Vestbredden, artikkel 49 i den fjerde Genève-konvensjonen, som
forbyr en okkupantmakt å overføre egne borgere til okkuperte områder. Israels arrestasjoner
og fengsling av barn og unge, ofte uten lov og dom, er alvorlige brudd på FNs
barnekonvensjon.
23. desember 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjonen 23348 som sier at israelske
bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er ulovlige og utgjør et klart brudd på
folkeretten. Sikkerhetsrådet påla Israel å stanse all byggeaktivitet straks. Resolusjonen ble
vedtatt med 14 stemmer for, ingen stemte imot, mens USA avsto fra å stemme.
Også Den internasjonale domstolen, EU, Amnesty International og Human Rights Watch
påpeker at bosettingene er brudd på internasjonal rett. I Norge har skiftende regjeringer flere
ganger, sist i februar 20199, uttalt at bosettingene er et hinder for å få til en varig fredsløsning
mellom israelere og palestinere. Ifølge FN-rapport fra 201310 «kan bosetting av sivile på
andre staters territorium være en krigsforbrytelse som faller under Den internasjonale
straffedomstolens jurisdiksjon»11. I dag bor over 700 000 bosettere på Vestbredden, i
Jerusalem og på Golanhøydene.
Israels svar
Israels svar på FN-resolusjoner og konvensjoner om brudd på internasjonal lov, er å fortsette
byggingen av muren, utvide bosettingene og påføre Gazas befolkning en ødeleggende
kollektiv avstraffelse. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykte senest i 2018 bekymring
overfor israelske myndigheter om «brudd på folkeretten, overdreven maktbruk og brudd på
menneskerettighetene».
I juli 2018 vedtok det israelske parlamentet, Knesset, loven som definerer landet som «en
nasjonalstat for det jødiske folk», der kun jøder gis en eksklusiv rett til nasjonal selvråderett i
landet. Den fastslår også at hebraisk er landets nasjonalspråk, mens dette ikke lenger skal
være tilfelle for arabisk. Loven ble vedtatt med 62 mot 55 stemmer. Kritikerne mener at loven
svekker demokratiet og gjør både palestinske israelere og andre minoriteter til annenrangs
borgere.
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Konfiskering og ekspropriering av palestinsk land forbindes vanligvis med den okkuperte
Vestbredden. Diskriminering av eierskap og tilgang til jord for den palestinske minoriteten
inne i Israel er mindre kjent. Deres tilgang til ressurser og mulighet til å påvirke politikken i
staten de er borgere av begrenses på grunnlag av deres etnisitet.12
Det palestinske BDS-oppropet av 9. juli 2005
Den 9. juli 2005, ett år etter at Den internasjonale domstolen erklærte muren for å være
ulovlig, oppfordret 170 palestinske organisasjoner i et opprop det internasjonale samfunnet til
å boikotte, deinvestere og sanksjonere Israel (BDS)13. Kampanjen for BDS bygger på
ikkevold og krever at Israel skal avslutte okkupasjonen og kolonisering av alt arabisk land
okkupert i juni 1967, at Israel river muren, at Israel anerkjenner de grunnleggende rettighetene
til de palestinske borgerne i Israel, og at Israel anerkjenner de palestinske flyktningene sin rett
til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som fastsatt i FN-resolusjonen 194. Etter hvert
som den israelske regjeringen fører en stadig hardere okkupasjons- og ekspansjonspolitikk, er
det en voksende støtte til den palestinske ikkevoldelige strategien som ledes av BDS
Movement.
Innreisenekt og kriminalisering av legitim kritikk
For å stoppe den økende kritikken fra det internasjonale sivilsamfunnet, vedtok Knesset den
6.mars 2017 et tillegg til innreiseloven som innebærer innreisenekt av personer og
organisasjoner som støtter BDS14. Lovtillegget gjør det samtidig vanskelig for palestinerne å
opprettholde personlige, faglige og sosiale relasjoner til familiemedlemmer, venner og
kollegaer om disse skulle oppfordre til boikott av Israel eller av de ulovlige bosettingene.
Målet med denne lovgivingen er å isolere palestinerne ytterligere og marginalisere dem som
arbeider for å verne om menneskerettighetene, og sikre likeverdighet og rettferdighet.
57 norske organisasjoner støttet i et opprop fra 18. februar 2017 retten til å drive BDS, og til å
kjempe for menneskerettighetene og folkeretten med fredelige midler15.
Israels koordinerte kampanje for å fjerne all motstand mot og kritikk av okkupasjonen og
diskrimineringen, er ikke avgrenset til innreisenekt. Kampanjen retter seg også mot norske
solidaritets- og humanitære organisasjoner, og manifesterer seg i tiltak som søksmål, trusler
om søksmål, og svartmaling. Både Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen
har vært gjenstand for dette.16/17
I juli 2018 angrep israelske militære det norske og internasjonale mannskapet på båten
Kårstein, som seilet under norsk flagg. Båten var på vei til Gazastripen med hjelpeutstyr og
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ble bordet i internasjonalt farvann. I august samme år ble en norsk menneskerettighetsaktivist
skutt på to ganger av israelske soldater på palestinsk jord18.
I januar 2018 publiserte Israels strategidepartement (Ministry of Strategic Affairs) svarteliste
over 20 internasjonale organisasjoner fra land som USA, Frankrike, Storbritannia og Norge.
Ifølge departementet kan medlemmer fra disse organisasjonene nektes innreise til Israel og
Palestina på grunn av støtte til BDS. «Vi har skiftet fra forsvar til angrep.
Boikottorganisasjonene trenger å vite at den israelske staten vil handle mot dem og ikke tillate
dem å entre statens territorium for å skade dets innbyggere», sa strategiminister Gilad Erdan.
På listen står blant annet kvekerorganisasjonen American Friends Service Committee som i
1947 fikk Nobels fredspris for hjelpearbeidet blant jødiske flyktninger19.
Personer og organisasjoner som åpent kritiserer Israel, blir i mange tilfeller stemplet som
antisemitter. Israels kampanje blir dermed ikke bare et angrep på ytringsfriheten, men også et
forsøk på å kriminalisere enkeltpersoner og institusjoner som støtter palestinernes
grunnleggende rettigheter. Som et ledd i denne kampanjen, har flere land vedtatt eller forsøkt
å få vedtatt lover som straffer personer, organisasjoner og selskaper som avstår fra handel og
samarbeid med Israel20. Som den første EU-staten, vedtok det tyske parlamentet,
Forbundsdagen, den 17. mai 2019 en uttalelse som erklærte BDS-bevegelsen for å være
antisemittisk21.
Humanitærretten
Humanitærretten eller «krigens folkerett» som er blant de viktigste temaene innen folkeretten,
skal hindre at sivile i krig og konflikt ikke skal lide, at de får beskyttelse og ikke skal være
mål for angrep.
Siden seksdagerskrigen i 1967 har 850 000 palestinere sittet i israelsk fangenskap. I arbeidet
for å fjerne all motstand mot okkupasjonen på et tidlig stadium er særlig barn og unge hardt
rammet. Flere hundre tusen mindreårige helt ned i tolvårsalderen har vært i israelske fengsler
på grunn av protester, steinkasting og innlegg på Facebook22. Ved utgangen av mai 2019, var
det 5 350 palestinere i israelske fengsler, 480 uten lov og dom. Av disse var 210 mindreårige
(26 under 16 år)23. Israelske soldater utsetter barna for unødvendig maktbruk, til tider med
døden til følge. Overgrepene er godt dokumenterte av UNICEF24, og israelske, palestinske og
internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Også FNs komité for overvåking av
barnekonvensjonen, som Israel har ratifisert uten forbehold og som dermed gjelder i de
okkuperte områdene, har kritisert Israel for denne mishandlingen av barn25.
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I 2018 registrerte FNs nødhjelpskontor (OCHA) 265 hendelser, der israelske bosettere drepte
eller såret palestinere eller ødela palestinsk eiendom på Vestbredden, Det var en økning på 69
prosent fra året før. Ei palestinsk kvinne ble drept og 115 palestinere ble såret i angrepene.
7900 oliventre ble påtente eller kappet ned. Rundt 540 kjøretøyer ble vandaliserte26.
Den 30. mars 2018 innledet palestinerne på Gazastripen de ukentlige protestmarsjene nær
grensegjerdet. Demonstrantene har siden da krevd slutt på blokaden av Gazastripen og
fastholdt palestineres rett til å vende tilbake til sine hjem i Israel som familiene deres i sin tid
ble fordrevet fra. Rapport fra FNs menneskerettsråd av 26. februar 2019 dokumenterer at
israelske militære fram til 2019 har drept over 180 palestinere (den yngste var fire år), over
6 000 har livsvarige skader og over 23 000 såret av skarpe skudd.27 Rapporten dokumenterer
at israelske soldater med overlegg drepte palestinske barn, journalister og helsearbeidere
under demonstrasjonene28. Kommisjonen konkluderer med at det er rimelig grunn til å tro at
israelske militære har krenket menneskerettighetene og folkeretten, og at noen av disse
krenkelsene kan være krigsforbrytelser eller brudd mot menneskeheten. Siden 30. mars 2018
og frem til 30. september 2019 har israelske soldater drept 309 palestinere i disse
protestmarsjene29.
På spørsmål om Norge stiller seg bak konklusjonene i FN-rapporten, uttalte utenriksminister
Ine Eriksen Søreide seg bare i helt generelle ordelag til Stortinget 4. mars 2019: "Sivile skal
beskyttes under væpnet konflikt. Vi oppfordrer alle parter til å respektere humanitærretten og
unngå tap av flere liv.»30
Granavolden-plattformen og Israel som særstatus
Som overordnet prinsipp for land som bryter internasjonal lov, sier den norske regjeringen i
Granavoldenplattfomen at regjeringen vil «Samarbeide med andre land for å gjennomføre
økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten».
Dette gjelder imidlertid ikke Israel.
I plattformen som ble lagt fram 17. januar 201931, er Israel gitt en særstatus ved at regjeringen
skal «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og
kulturutveksling med Israel». Regjeringen skal samtidig «legge til grunn en balansert
holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater
innenfor sikre og anerkjente grenser, og støtte opp under en demokratisk utvikling i
Midtøsten».
Den 19. juli 2015 vedtok EU en næringslivsanbefaling som fraråder EU-statene økonomisk
samkvem som støtter opp om ulovlige bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og
menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. 21 EU-stater følger denne
anbefalingen. Norge har imidlertid ikke vært villig til å innføre en tilsvarende ordning.
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Den 14. juni 2019 stemte Stortinget ned følgende forslag (92 mot ni stemmer): «Stortinget ber
regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte
palestinske områder i strid med folkeretten». Også forslaget «Stortinget ber regjeringen
utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med
folkeretten» ble nedstemt med 67 mot 35 stemmer32.
Norge har et ansvar og en plikt til å forsvare folkeretten og menneskerettighetene
Som en del av vår utenrikspolitiske identitet, legger Norge avgjørende vekt på vern av
folkeretten, demokrati og menneskerettighetene. I regjeringens kampanje for å bli medlem av
FNs sikkerhetsråd for årene 2021–2022, sa utenriksministeren dette i Stortinget 5. mars 2019:
«Norge stiller som kandidat for å fremme både nasjonale og globale interesser. Vi stiller for å
fremme folkeretten og den multilaterale ordenen som styrker Norges sikkerhet og suverenitet.
Vi stiller som kandidat for å ta ansvar og styrke våre forbindelser til land i og utenfor rådet»33.
Hvis Norge skal kunne fylle en slik rolle på en troverdig måte, må norske myndigheter
reagere sterkt og utvetydig overfor Israels brudd på folkeretten og menneskerettighetene.
På skriftlig spørsmål fra Stortinget om hvorfor Norge ikke innfører sanksjoner mot den
israelske staten, til tross for alvorlige, gjentatte og langvarige brudd på folkeretten, svarte
utenriksministeren blant annet dette 26. november 201834:
«Regjeringen er imot sanksjoner og boikott av Israel. Dialog, samarbeid og tillitsbygging
er bedre egnet for å løse konflikter. Norge har heller ikke tradisjon for å innføre
unilaterale sanksjoner mot andre stater. Vår holdning er at sanksjoner og restriktive
tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Norge gjennomfører
folkerettslig bindende sanksjonsvedtak fattet av FNs sikkerhetsråd i norsk rett. Norge kan
eventuelt også slutte opp om EUs restriktive tiltak. Hverken FNs sikkerhetsråd eller EU
har vedtatt sanksjoner eller restriktive tiltak mot Israel.
Regjeringen er tydelig overfor Israel om at de israelske bosettingene på okkupert område
er folkerettsstridige og utgjør et hinder for fred. Dette synet er forankret i en rekke
resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, og vurderinger fra
den internasjonale domstolen i Haag. Norge uttrykker også bekymring overfor israelske
myndigheter om brudd på folkeretten, overdreven maktbruk og brudd på
menneskerettighetene.
Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape varig fred mellom israelerne og
palestinerne. Erfaringen fra den langvarige norske innsatsen med å bidra til å bygge et
institusjonelt og økonomisk fundament for en palestinsk stat er at økonomisk samarbeid
mellom partene gir resultater og bedre levekår for den palestinske befolkningen.
Eventuelle sanksjoner mot Israel vil bidra til å forverre levekårene også for det
palestinske folket.»
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Måten dette forståes på, bunner i en forestilling om at det er tale om forhandlinger mellom to
likeverdige parter i en konflikt som skal vinnes fram med dialog, og der Israel fortsatt er villig
til å inngå en avtale om en to-statsløsning med etablering av en selvstendig og uavhengig
palestinsk stat.

Til forsvar for folkeretten og menneskerettighetene
Norske myndigheter må ta konsekvensen av at «dialog og forståelse» ikke har vist seg som et
tilstrekkelig virkemiddel for å få til en rettferdig og fredelig løsning mellom Israel og
Palestina.
Den unnfallende holdning til Israels krenkelser av folkerett og menneskerettigheter har bidratt
til å legitimere israelsk politikk basert på ekspansjon og kolonisering av palestinsk jord, med
nye bosettinger, utvidelse av muren og anneksjon av palestinsk land. Den daglige
diskrimineringen av palestinerne har ikke avtatt, men økt med nye lover og regler. På denne
måten støtter den norske regjeringen opp under Israels politikk som baseres på undertrykkelse
og diskriminering av den palestinske befolkning, i stedet for å støtte opp under de
demokratiske kreftene blant palestinerne og israelerne som arbeider med ikkevoldelige midler
for å få til en rettferdig og bærekraftig løsning.
Når et land bryter internasjonale regler gjennom okkupasjon og brudd på folkeretten og
menneskerettighetene, må det få konsekvenser. Norske myndigheter må gjenreise respekten
for folkeretten og arbeide for at Israels langvarige og systematiske brudd på de internasjonale
kjørereglene blir møtt med sanksjoner som gjør det klart at den politikk som nå føres, ikke
kan aksepteres av det internasjonale samfunnet.

