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Brev fra Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighets-

situasjonen i de palestinske områdene okkupert siden 1967.  

Ref.: Re: Norway – Foreign Policy – Israeli Occupation of Palestine. 
 

Undertegnede organisasjoner er kjent med brev av 16. juni 2021 fra Michael Lynk, FNs 

spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de palestinske områdene okkupert siden 

1967, ref.: Re: Norway – Foreign Policy – Israeli Occupation of Palestine. 

 

I brevet fremholder Lynk prinsippet ansvarliggjøring som selve kjernen i etterlevelse av 

moderne internasjonal rett. Om ikke dette prinsippet følges, vil internasjonal rett være for luft 

å regne til fordel for dem som vil ha straffefrihet og unntak:  

 

- Accountability is the principle which lies at the very heart of modern international 

law. Without it, international law becomes lighter than air. Throughout modern 

history, the enemies of accountability have been impunity and exceptionalism. And 

throughout the five decade long Israeli occupation, it has been sorely missing. In my 

statements to the United Nations, I have stated that accountability is the key to 

unlocking the titanium cage that is the occupation. 

 

Lynk gjør også spesielt oppmerksom på vedtak i den irske regjeringen forrige måned som 

erkjenner at annektering av okkupert land de facto er ifølge internasjonal lov, like ulovlig som 

annektering de jure. Lynk ber Norge om å vedta den samme forståelsen av internasjonal 

humanitær rett. 

 

Med hensyn til Israels okkupasjon, konkluderer Lynk med å oppfordre regjeringen til å 

iverksette følgende tiltak: 

 

• Stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de ulovlige israelske bosettingene. 

• Erkjenne at Israel de facto har annektert mye av Vestbredden, som er like ulovlig i 

henhold til folkeretten som anneksjon de jure. 

• Bruke Norges stemme i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemsstatene til å ta 

praktiske grep, i de aktuelle sammenhenger, for å skille mellom territoriet til staten 

Israel og territoriene okkupert siden 1967, i samsvar med FNs 

Sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016). 

• Sikre at Statens Pensjonsfond Utland selger sine eierandeler i ethvert selskap, norsk 

eller utenlandsk, som er registrert i FNs database over selskaper med virksomhet i de 

israelske bosettingene, publisert i februar 2020. 

 



Dette er forhold og problemstillinger vi har tatt opp med norske myndigheter i flere 

sammenhenger og som er helt sentrale elementer i relasjon til Israels systematiske og 

alvorlige undergraving av respekten for internasjonal rett. Den manglende respekten for 

internasjonal rett har brakt mulighetene for en rettferdig løsning på det palestinske folkets 

situasjon til et kritisk punkt – en situasjon som det internasjonale samfunn må bære et stort 

ansvar for. 

 

Med dette som bakgrunn ber vi utenriksministeren svare på hva regjeringen vil gjøre og på 

hvilken måte for å etterkomme oppfordringene til FNs spesialrapportør for 

menneskerettighetssituasjonen i de palestinske områdene okkupert siden 1967. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fagforbundet ved forbundsleder Mette Nord/s 

Forsvar folkeretten ved advokat Kjell M. Brygfjeld/s 

Norsk Folkehjelp ved generalsekretær Henriette Westhrin/s 

Palestinakomiteen i Norge ved leder Line Khateeb/s 
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