
ET FRITT PALESTINA  

NTL mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. For at 

forhandlinger skal lede til fred og stabilitet må kjernen i konflikten løses, nemlig Israels ulovlige 

okkupasjon av Palestina. NTL krever at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og avvikler 

bosettingspolitikken som innebærer en folkerettsstridig annektering av okkuperte områder.  

 

NTL krever at norske myndigheter fører en internasjonal politikk som bidrar til:  

- at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av okkuperte områder  

- at Sikkerhetsrådsresolusjonen av 1967 med en tostatsløsning gjennomføres  

- internasjonal boikott av handel av varer og investeringer fra de okkuperte områdene  

- at blokaden av Gaza oppheves  

- at FN gransker anklagene om krigsforbrytelser og brudd på folkeretten  

 

En tostatsløsning er nødvendig  

NTL støtter en tostatsløsning i tråd med sikkerhetsrådsresolusjonen av 1967. Det er bare en 

tostatsløsning som kan løse konflikten og garantere så vel palestinernes som israelernes legitime 

krav på nasjonal selvbestemmelse og nasjonal sikkerhet. Dette forutsetter en gjensidig 

erkjennelse og vilje til fredelig sameksistens. Israel fører en politikk som er i ferd med å 

umuliggjøre en slik løsning. Det lever nå over en halv million bosettere på den okkuperte 

Vestbredden. Gitt Israels kontinuerlige ekspansjonspolitikk siden Oslo-avtalen er det vanskelig å 

se for seg at dette reverseres uten betydelig internasjonalt press.  

 

Stopp okkupasjonsøkonomien!  

Okkupasjonsøkonomien er blitt en integrert del av Israels økonomi. Israel må skille egen økonomi 

fra okkupasjonsøkonomien. Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på 

Vestbredden må forbys. Norske myndigheter må ta et initiativ til internasjonal boikott av slike 

varer. NTL oppfordrer dessuten norske forbrukere til å handle palestinske varer slik at dette kan 

bidra til økonomisk utvikling i Palestina. Norske myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og 

norske selskaper ikke bidrar til okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper 

som har eller bidrar til aktiviteter på okkuperte områder.  

 

Gaza-stripen  

Den siste krigen er en del av et mønster som bunner i Israels okkupasjon og isolasjon av Gaza-

stripen. Israel har rett til selvforsvar, men må følge internasjonal rett og unngå sivile ofre. Som 

okkupasjonsmakt og som den sterkeste parten har Israel også et særskilt ansvar i konflikten. De 

israelske krigshandlingene tidligere i år førte til en humanitær katastrofe med kritisk mangel på 

vann, mat og medisiner. NTL tar klar avstand fra aggresjonen mot uskyldige sivile. De aller fleste 

av ofrene var uskyldige sivile palestinere som ikke kunne flykte fra stridighetene i et lukket Gaza.  

 

FN må gjennomføre en grundig granskning av alle anklager om krigsforbrytelser og brudd på 

folkeretten under krigen på Gazastripen. Det er et viktig prinsipp at de som begår krigsforbrytelser 

skal stilles til ansvar. Norske myndigheter må sikre at forbudet mot våpeneksport fra Norge til 

Israel blir ivaretatt i lovgivningen om norsk våpeneksport og kontroll.  

 

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført 

store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. NTL krever at blokaden av 

Gaza oppheves. Gazas grenser må åpnes for humanitær hjelp, personer og handel.  

 



Internasjonalt press  

Det internasjonale samfunn må bli villige til å føre en politikk som legger nødvendig press på 

Israel slik at en tostatsløsning blir et realistisk alternativ. Norge må som de fleste EU-land 

etablere retningslinjer som gjør at norske midler ikke støtter opp om israelske bosettinger. Norge 

må også følge toneangivende EU-land og advare næringslivet mot økonomisk samkvem med 

bosettinger. Det må svi økonomisk for Israel å bryte folkeretten.  

 

Norge må anerkjenne Palestina som egen stat. Det må arbeides for at det internasjonalt føres en 

politikk som ender i at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap. Så lenge okkupasjonen 

fortsetter og bosettingen opprettholdes og utvides, må vi oppfordre internasjonalt til større og mer 

målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel. 

 


