
 

 

Konferanse 5. april 2022, Litteraturhuset, Oslo 

 

Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett 
 

Mens andre lands forbrytelser blir straffet med tunge sanksjoner, møtes Israels brudd på 

internasjonal rett kun med verbal kritikk. Den israelske okkupasjonen av palestinske 

områder har nå vart i 55 år, og blokaden av Gazastripen er inne i sitt 15. år. Den 23. desember 

2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som krever respekt for 1967-grensene og en 

øyeblikkelig byggestans av de israelske bosettingene. Likevel fortsetter israelske myndigheter 

sin rettsstridige politikk uten å bli ansvarliggjort. Hvorfor eksisterer det en slik 

forskjellsbehandling, hvordan og på hvilket grunnlag kommer sanksjoner i stand? Hvilken 

effekt har de?  

 

PROGRAM  
 

Konferansier: Marit Lomundal Sæther, advokat og Josef Adam Younes, advokatfullmektig 

 

09.00 Åpning. Ved Marit Lomundal Sæther, advokat, initiativet Forsvar folkeretten  

 

Sanksjoner som utenrikspolitisk virkemiddel 
 

09.10 Hva er sanksjoner? På hvilket grunnlag bestemmes og iverksettes disse? 

Og hvilken effekt har de? Ved Sverre Lodgaard, forsker ved NUPI  

 

09.50 Norge deltar for tiden i 26 sanksjonsregimer. Eksempler på bruk av 

sanksjoner, og gjennomgang av konkrete begrunnelser for gjeldende 

sanksjoner. Ved Terje Einarsen, jusprofessor og leder av ICJ-Norge 

 

Israels brudd på internasjonal rett 
 

10.30 Israel and the 55-Year-Old Occupation of Palestine: Has the International 

Community Given Israel Permission to Deepen its Occupation? By 

Michael Lynk, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the 

Palestinian Territory occupied since 1967 

   

11.15 International Protections for Human Rights and Civil Society 

Organizations. The designating of six Palestinian human rights and civil 

society organizations as terrorist organizations. The Shrinking Space for 

Human Rights Organizations in Palestine and Israel. By Dr. Susan Power, 

Head of Legal Research and Advocacy at Al-Haq (på Zoom ettersom hun ikke 

kan delta fysisk på grunn av israelske myndigheters reiserestriksjoner)  

 

11.45 Lunsj 

 

 

 



 

 

 

12.30 Hvordan arbeider Norge i FNs sikkerhetsråd for å forsvare folkeretten? 

Ved Åsmund Aukrust, første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 

 

12.45 Hva er fagbevegelsens svar på Israels brudd på internasjonal rett? Ved 

Kathrine Fauske, nestleder, Internasjonal avdeling, Landsorganisasjonen i 

Norge (LO Norge) 

 

12.55 Den norske kirke vil bidra til en rettferdig fred og forsoning i Palestina og 

Israel. Hvordan? Ved Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme 

 

13.05 Anerkjenning av Palestina som selvstendig stat. Ved Astrid Willa Eide 

Hoem, leder av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 

 

13.15 Hva er grunnen til at Israel går straffefri for sine alvorlige og vedvarende 

brudd på internasjonal rett? Ved Ingrid Fiskaa, medlem av Stortingets 

utenriks- og forsvarskomite 

 

13.30 Pause 

 

13.40 Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast.  Dette 

har også vært gjeldende for Israel og Palestina. Er det 

behov for en ny politikk? 
 

Paneldebatt med: Åsmund Aukrust/Stortingets utenriks- og forsvarskomite, 

Ingrid Fiskaa/Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Kathrine Fauske/LOs 

internasjonale avdeling, Kari Veiteberg/Oslo bispedømme og Astrid Willa Eide 

Hoem/AUF 

 

Moderator: Mads Harlem, advokat og folkerettsrådgiver hos Advokatfirmaet 

Nordhus & Aarø   

 

14.20 Diskusjon i plenum.  

 

15.15 Oppsummering av seks års virke som FNs spesialrapportør. Hvilke 

anbefalinger har Michael Lynk til norske myndigheter og sivilsamfunn?  

 Samtale mellom Michael Lynk og Kjell Brygfjeld, advokat og initiativtaker til 

Forsvar folkeretten 

 

15.30 Hva nå? Ved Kjell Brygfjeld, advokat, Initiativet Forsvar folkeretten 

 

15.45 Slutt 

 

Arrangør: Forsvar folkeretten 
Forsvarfolkeretten.no 


