
 

Uttalelse fra Norsk Tjenestemannslags 17. landsmøte, 5. november 2010 
 
NTL ber Norge legge press på Israel 

Norge må kreve at Israel opphever blokaden mot Gaza. En letting av blokaden er ikke nok. 
Blokaden hindrer økonomisk vekst og Gazas befolkning i å gjenoppbygge sine liv. 

I Gaza er situasjonen desperat etter at området har vært nær hermetisk lukket gjennom snart to 
år, for så å bli rammet av en brutal krig. 

NTL ser med dyp bekymring på situasjonen i Palestina etter 40 års okkupasjon, og spesielt 
etter det israelske angrepet mot Gaza i årsskiftet 2008/09. Halvparten av Gazas befolkning er 
barn under 18 år. Israel som okkupasjonsmakt bryter internasjonal rett og tvinger Gazas 
befolkning til å leve i fattigdom. Blokaden undergraver håpet for en endelig løsning på 
konflikten. Situasjonen på Vestbredden er også ille. Ulovlige israelske bosetninger må 
stoppes.  

Byggingen av den ulovlige muren og de 5-600 militære sjekkpunktene lammer palestinernes 
mulighet for økonomisk og sosial utvikling.  

Samtidig må Israel få gjennomføre legitime sikkerhetsklareringer av mennesker og varer som 
krysser den internasjonalt anerkjente landegrensen. NTL støtter EUs forslag om å plassere 
internasjonale observatører ved grenseovergangen. Dette må skje i forbindelse med en 
opphevelse av blokaden. 

Norge må legge vekt på forsoning og samarbeid mellom steile palestinske fronter. Bare en 
felles palestinsk innsats kan legge grunnlaget for en mer normal økonomisk utvikling.  Det må 
nå legges til rette for palestinsk samling som gjør at det er mulig å drive offentlig forvaltning 
og planlegging også på palestinsk side.  

Det internasjonale samfunn har et ansvar for å inkludere Hamas i forsoningsarbeidet. Vi håper 
Norge går foran og gjenåpner kontakten med flere av partene på palestinsk side.  

Landsmøtet krever at: 

• Israel må oppheve blokaden av Gaza umiddelbart 
• Norge arbeider for en internasjonal våpenembargo mot Israel og sørger for at ingen norske 

våpen havner i Israel 
• folk må kunne bevege seg fritt inn og ut av Gaza 
• Israel må sikre god kapasitet og effektivitet ved grenseovergangene 
• palestinerne må sikres tilgang til Gazas fiske- og jordbruksområder 
• Statens pensjonsfond utland må trekke ut sine investeringer av israelske bedrifter og 

statsobligasjoner 
• kravet om at alle nye israelske statsborgere som ikke er jødiske må avlegge lojalitetsløfte til 

den jødiske staten Israel må avvises 


