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AKTUELT INTERNASJONALT

ISRAEL–PALESTINA-
KONFLIKTEN

Det internasjonale samfunnet 
må ta ansvar og komme på 
banen for å løse konflikten i 
Israel og Palestina. «Spesielt 
Europa og USA, som 
bidro til en videreføring 
av Holocaust gjennom 
al-Nakba,» mener Eleonore 
og Eitan Bronstein.

AV MARIUS VON DER FEHR

Gjennom Plan Dalet i 1948 gjennomførte 
Haganah, som senere skulle bli den israel-
ske hæren, en storstilt etnisk rensning av 
Palestina sammen med de andre jødiske 
militsene. Over 700 000 palestinere, altså 
halvparten av den palestinske befolknin-
gen, ble drevet på flukt etter at militsene 
hadde utført flere skrekkinngytende mas-
sakre på sivilbefolkningen og lagt over 500 
landbyer i grus. Disse hendelsene, krigen 
og den påfølgende opprettelsen av en 
jødisk stat på 78 prosent av landområdene 
har senere fått tilnavnet al-Nakba – katas-
trofen.

Men palestinere snakker ikke om al-Nak-
ba isolert fra dagens situasjon. De snakker 
om en stadig pågående Nakba – en Nakba 
uten slutt. Al-Nakba avspeiles i den planlag-
te tvungne deportasjonen av befolkningen 
i landsbyen Susiya i Sør-Hebron-høydene, 
som har fått mye oppmerksomhet i inter-
nasjonale medier de siste ukene. Og den 
avspeiles i mordbrannen på et 18 måneder 
gammelt barn i Duma på Vestbredden – et 
nytt «hevnangrep» utført av fanatiske isra-
elske bosettere. Den etniske rensingen av 
Palestina er ikke over. Volden og krigstil-
standen fortsetter, og nye flyktninger ska-
pes hver dag. Slik holdes også røttene til 
konflikten synlige og oppe i dagen – for de 
som ønsker å legge merke til dem. David 
Ben Gurions påstand i 1947 – før koloni-
seringen av Palestina var et faktum – om 
at bare en stat med 80 prosent jøder er en 
levedyktig stat, skiller seg lite fra dagens 
apologier for etnisk rensning under dekke 
av begreper som «demografi» og «sikker-
het».  Med Netanyahus jevnlige «gressklip-
ping» i Gaza og blokadens ekstremt kyniske 
sultefôring av Gazas innbyggere, bedriver 
Israel det den isralesk-jødiske historikeren 
Ilan Pappe kaller et gradvis folkemord.

Nøkkelen til fred. Ilan Pappes banebry-
tende arbeid Den etniske rensningen av 
Palestina (2006) har bidratt sterkt til å 
gjøre Nakba kjent for et bredere publikum 
også i Israel. Etter å ha vært fullstendig 
ryddet ut av klasserommene og den offent-
lige ordvekslingen har ordet Nakba til slutt 
også entret det israelske vokabularet. I 
boken hevder Pappe at med mindre Israel 

tar på seg sitt ansvar for den etniske rens-
ningen og utarmingen av Palestina, vil alle 
forsøk på å løse Israel-Palestina-konflikten 
være dømt til å mislykkes. Han hevder 
også at Oslo-initiativet brøt sammen nett-
opp over det uløste spørsmålet om de 
palestinske flyktningenes FN-nedfelte rett 
til retur.

I boken nevner Pappe arbeidet til den 
israleske NGO-en Zochrot som en del av 
nøkkelen til en ny og rettferdig prosess 
mot fred og forsoning. Navnet Zochrot 
kommer av den hebraiske feminine for-
men av verbet «å minnes», og bruker et 
nøkkelhull som logo. Nøkkelen til en løs-
ning på konflikten symboliseres av at de 

palestinske flyktningene fortsatt bærer 
på nøklene til husene de selv eller familie-
medlemmene deres ble drevet på flukt fra 
i 1948. Zochrots standpunkt er at det kan 
bli fred først når deres ufravikelige rett til 
retur respekteres.

«Dette er vår historie,» sier israelsk-jø-
diske Eitan Bronstein, initativtakeren til 
Zochrot, når jeg møter ham i Tel Aviv. 
«Hvis vi ikke kjenner den, eller hvis vi for-
nekter den, mangler vi kunnskap om oss 
selv. Dette handler om hvordan Israel ble 
til, hva det betyr å være israelsk, og hva 
det betyr å bo her i Tel Aviv og snakke 
hebraisk. Alt dette har en veldig sterk til-
knytning til det som skjedde i 1948 rundt 
opprettelsen av den jødiske staten,» sier 
Bronstein. Han mener det er umulig for 
israelere å skjønne hvorfor de fortsetter 
å leve i en konstant krigssituasjon – i frykt 
og i konflikt med naboene sine – hvis de 
ikke forstår hva som skjedde i 1948. «Våre 
ledere forteller oss hele tiden at årsakene 
til konflikten er ting som finner sted nå: for 
eksempel at nå kommer det en rakett fra 
Gaza, og at vi må handle på bakgrunn av 
det. Men vi går ikke inn i røttene til kon-
flikten,» mener Bronstein.

Palestinere snakker ikke om 
al-Nakba isolert fra dagens 
situasjon. De snakker om en 
stadig pågående Nakba.

I 1956 holdt den israelske offiseren og 
politikeren Moshe Dayan en berømt tale 
etter mordet på en israelsk sikkerhetsvakt 
i nærheten av Gaza, der han i det minste 
anerkjente årsakene til konflikten, påpeker 
Bronstein. Det han sa, kan oppsummeres 
slik: «Vi kastet dem ut fra landet deres der 

denne kibbutzen nå ligger, og de ser hvor-
dan vi lever på deres landområder. Derfor 
bærer de på et konstant raseri rettet mot 
oss. Selvfølgelig ønsker de å drepe oss. Og 
derfor kan vi også vite at vi alltid må fort-
sette å krige.»1

Eitan Bronstein forteller at mange levde 
i en slags eufori etter Oslo-avtalen. «De 
fleste av oss trodde det ville bli fred. Men 
nå, etter de siste angrepene på Gaza, er det 
som om håpløsheten og desperasjonen 
over at det aldri vil bli fred, har kommet 
for å bli.»

Ifølge Eitan Bronstein er det ikke nok 
bare å forstå grunnene til volden. «Vi må 
også anerkjenne vårt ansvar for tvangsfor-
flytningene og okkupasjonen som startet 
den. Det blir ikke fred hvis vi ikke bærer 
dette ansvaret. Vi må finne ut hvordan vi 
kan leve sammen. Verken vi eller palesti-
nerne tar for eksempel til orde for at man 
skal tvangsforflytte jøder. Det er på denne 
måten al-Nakba er nøkkelspørsmålet for 
hvordan vi skal forstå fortiden, men også 
for å bygge framtiden,» sier han.

Dyttet på havet. Eleonore Bronstein, 
som har stiftet den nye organisasjonen 
De-colonizer sammen med ektemannen, 
understreker at flyktningenes rett til 
retur er en avgjørende del av løsningen. 
«De som ønsker det, må kunne komme til-
bake,» sier hun. «Og det er ikke bare for 
palestinernes skyld. Også vi som er jøder 
ønsker å leve i fred. Vi lever også i kon-
stant frykt i denne krigssituasjonen, mens 
vi prøver å gi barna våre en god barndom.» 
Hun påpeker at det er mye fokus på polari-
seringen som kan oppstå ved flyktningre-
tur, men mener selv at retur vil være en 
redning og en pådriver for sameksistens 
mer enn noe annet. «Vi er sikre på at vi kan 
leve sammen i fred, men de fleste israelske 
jøder som ikke en gang har snakket med 
en palestiner, tror at palestinerne ønsker 
å kaste dem ut på havet.»

«For å skape fred er man nødt 
til å inngå kompromisser – 
man må være villig til å gi fra 
seg noe.»

I havnebyen Jaffa like ved Tel Aviv var 
det nettopp dette som ble gjort mot pales-
tinerne i 1948. På kaia i gamlebyen ble de 
– gamle, kvinner og barn – regelrettet dyttet 
ut på havet mot de alt for små fiskebåtene 
som skulle frakte dem til Gaza, Egypt og 
Libanon, mens den jødiske militsen skjøt 
over hodene på dem. «Det var ikke plass til 
meg i båten, så jeg ble kastet opp på land 
igjen,» kan vi høre i et lydopptak av nylig 
avdøde Sahfiq al-Hout. Etter samtalen med 
ekteparet Bronstein befinner også jeg meg 
på havet – på en symbolsk ladet båttur 
fra havnen i gamlebyen Jaffa. Båtturen er 
organisert av Zochrot for å minnes Nakba. 
Jeg kommer i snakk med 82 år gamle Abu 
Ahmed Barakeh, som forteller hvor vanske-
lig det var å komme tilbake til byen ett år 
etter den etniske rensningen. Først tok han 
seg ulovlig inn i landet, med fare for å bli 

skutt på stedet. «Da jeg kom tilbake, var alt 
endret. Alle menneskene vi kjente var borte. 
Nå drev jødene absolutt alt,» forteller han.

Før den etniske rensningen var Jaffa 
Palestinas meste befolkede by. Etter at 
den ble bortimot fullstendig rensket for 
palestinere, er Jaffa i dag en populær 
utelivsscene for unge israelske jøder og 
turister. «Jaffa er ikke lenger Jaffa,» sier 
Abu Ahmed Barakeh.

Etter båtturen fortsetter omvisningen i 
bydelen Ajami, der 4000 palestinere som 
militsene ikke hadde kapasitet til å tvangs-
forflytte, ble internert i en innhegnet getto. 
Den historiske ironien forblir ukommen-
tert under en informativ rundtur som 
beskriver bydelens tragiske historie og 
de stadige utkastingene og rivningene som 
baner vei for nye jødiske innflyttinger i 
den snart ikke lenger palestinske bydelen.

Sionisme. En av turorganisatorene, 
Liat Rosenberg, som også er lederen av 
Zochrot, sier til meg at sionismen er det 
sentrale problemet. «Sionisme betyr et 
hjemland bare for jøder definert av sio-
nismens idé om jøder og jødiskhet. Det 
er en rasistisk ideologi,» sier Rosenberg. 
«Sionismen bør kriminaliseres som beve-
gelse, og alle fremtidige løsninger bør av-si-
onifiseres. Jødiskhet kan eksistere uten et 
fysisk hjemland, med privilegier bare for 
jøder,» sier han. Umar al-Ghubari, også han 
turkoordinator, er enig. «Jødene gis rett til 
å komme tilbake til sitt hjemland etter 3000 
år, enhver jøde i verden skal automatisk 
ha krav på statsborgerskap. Det er sju–
åtte millioner jøder i verden. Men det er 
bare 67 år siden palestinerne ble drevet på 
flukt fra sitt hjemland. Hvorfor skal ikke det 
samme landområdet kunne romme sju–åtte 
millioner palestinere?» spør al-Ghubari. 
Rosenberg avslutter: «Vi støtter en hvil-
ken som helst løsning som er av-sionisert, 
av-kolonisert og som inkluderer flyktninge-
nes rett til retur til en stat som ikke bare er 
et demokrati for jødene, men der det er like 
rettigheter for alle.»

Internasjonalt ansvar. Mens Zochrot foku-
serer på et israelsk-jødisk publikum med 
et imponerende spekter av seminarer, 
omvisninger, Nakba-kart, Nakba-apper, 
publikasjoner, demonstrasjoner og utstil-
linger, fokuserer De-colonizer like mye 
på et internasjonalt publikum. Ekteparet 
Bronstein poengterer at jøder verden 
over opplever at Israels regime er med 
på å sette dem i en farlig situasjon – noe 
en ny studie av en israelsktilknyttet tan-
kesmie viser.2 Israels ekstreme voldsbruk 
– spesielt angrepene mot Gaza – gjør 
dessuten at særlig unge jøder ikke iden-
tifiserer seg med Israels sionistiske pro-
sjekt, og at flere og flere jøder begynner 
å delta i den verdensomspennende BDS-
bevegelsen – «Boikott, deinvesteringer og 
sanksjoner mot Israel». I tillegg understre-
ker De-colonizer og Bronstein-paret at det 
internasjonale samfunnet, særlig Europa 
og USA, har et spesielt ansvar for å løse 
konflikten – siden de etter Holocaust for-
søkte å skape en løsning for jødene ved å 
overse det palestinske folkets suverenitet. 

Slik, mener Bronstein-paret, bidro de rent 
faktisk til videreføringen av Holocaust 
gjennom al-Nakba. «Når jeg snakker med 
europeere, ber jeg dem om å hjelpe oss å 
endre situasjonen her. Ikke bare på bak-
grunn av det historiske ansvarsforholdet, 
men også hvis de bryr seg om jøder,» sier 
Eitan Bronstein. Ektefellen Eleonore fort-
setter: «I en situasjon der én etnisk grup-
pering har privilegier, er det vanskelig å gi 
dem fra seg og gå med på å dele landom-
rådet, rettighetene og sikkerheten,» sier 
hun. «For å skape fred er man nødt til å 
inngå kompromisser – man må være villig 
til å gi fra seg noe.» Her, mener hun, blir 
det internasjonale presset viktig. «I Sør-
Afrika ville neppe den hvite befolkningen 
ha gitt fra seg noe hvis det ikke var for det 
internasjonale presset. Vi tror ikke at isra-
elere er klare for å gi fra seg noe heller,» 
sier hun. «Situasjonen vi er i kan ikke bare 
endre seg innenfra. Internasjonalt press 
vil sannsynligvis bli nøkkelen til en dypere 
regimeendring i Israel.»

Samspill. Mens både venstre- og høyresi-
den i israelsk politikk – med støtte fra USA 
og deres alliansepartnere – viderefører en 
Nakba tilsynelatende uten slutt mot det 
palestinske folket, er det opp til det inter-
nasjonale samfunnet å reagere. For å oppnå 
dette må sivilsamfunnene gå foran. En vev 
av aktivistiske strategier og bevegelser 
oppnådde nylig et sterkt nok press til at det 
lille samfunnet Susiya foreløpig er beskyt-
tet mot etnisk rensning.3 Dette lille eksem-
pelet viser, sammen med BDS-bevegelsens 
mange små seire og en rekke andre eksem-
pler, at internasjonalt sivilt press kan virke. 
Forutsetningen er at innsatsen er koordi-
nert og målrettet, utført i samarbeid med 
det palestinske sivilsamfunnet og i samspill 
med israelske jøder.

Den politiske kommentatoren og under-
søkende journalisten Chris Hedges gikk 
nylig inn for dette i en flammende appell 
om internasjonal støtte til BDS-bevegelsen.4 
Han skriver: «Palestinernes kamp er vår 
kamp. Hvis palestinerne ikke blir frigjort, 
vil ingen av oss bli det. Vi kan ikke velge 
og vrake mellom hvem av de undertrykte 
det er behagelig eller ubehagelig å støtte. 
Enten tar vi stilling med alle de undertryk-
te, eller ingen av de undertrykte.»

1http://www.haaretz.com/beta/doom-
ed-to-fight-1.360698

2https://electronicintifada.net/blogs/
ali-abunimah/world-jewry-feels-increas-

ingly-endangered-embarrassed-israel-stu-
dy-finds

3http://thelefternwall.com/2015/07/30/
update-susiya-demolition-high-court-discus-
sion-delayed/ http://972mag.com/has-the-

idf-found-a-way-to-climb-down-the-susya-
tree/109302/

4http://www.truthdig.com/report/item/
why_i_support_the_bds_movement_

against_israel_20150726
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Nakba
uten slutt?

Nakba-kartet på hebraisk. Foto: de-colonizer.org Eleonore Bronstein i De-colonizer. Eitan Bronstein, også grunnlegger av Zochrot.

Jaffa 1948: Det ødelagte nabolaget Manshiya

Jaffa 1948: flukten fra bryggen i Gamlebyen

GAZA

Det har vært en tørr sommer 
i Gaza. Og verre skal det 
bli: Myndighetene regner 
med at drikkevannet er helt 
borte innen utgangen av 
2016.

AV AHMED ALKABARITI

Det er nå litt over et år siden det israelske 
militæret avsluttet den siste krigen mot 
folket i Gaza. Befolkningen har ikke rukket 
å glemme krigens redsler. Den trykkende 
heten i slutten av august og tørsten etter 
et glass friskt vann gjør det ikke lettere å 
vaske bort minnene. Sommer og varme 
betyr ikke ferietid for familiene her. Likevel 
trenger de fleste seg sammen for å få en 
liten plass på den smale strandlinjen – 
og en slurk av vannet som ikke lenger er 
koblet til husene i byen. Den allerede neds-
litte infrastrukturen ble fullstendig ødelagt 
under fjorårets angrep.

Salt. Så snart det blir varmt nok i juni, 
strømmer Gazas innbyggere til den smale 
kyststripen, som er det eneste pusterom-
met for 1,8 millioner mennesker som røm-
mer fra mørket i husene. Strømbruddene 
varer ofte i opptil 18 timer om gangen. Ved 
sjøen får man dessuten muligheten til å 
vaske seg i Middelhavets salte, grumsete 
vann – saltinnholdet er forresten like høyt 
i springvannet i boligene.

Under en av parasollene som står spredt 
rundt om på stranden, sitter Osama Abu 
Dali (65). Han betrakter et titalls barn som 
bader i sjøen like før solnedgang. «Når 
himmelen er så blå – hvorfor er vannet så 
grått?» spør han. Han legger til, fortsatt i 
en spørrende tone: «Det ser ut til at ver-
den aldri slutter å endre seg – nå har vi fått 
Svartehavet både i Gaza og Ukraina.»

Nylig traff jeg en gruppe utenlandske 
representanter for internasjonale organisa-
sjoner på Gazastripen. De hevdet at vannet 
her blir mørkere for hver gang de kommer. 
Årsaken er at millioner av liter urenset klo-
akk pumpes ut i sjøen hver dag.

Ifølge statistikk fra vannverket i Gaza 
tilsvarer mengden urenset kloakk som går 
rett i sjøen hver dag, et basseng på 1600 
kubikkmeter.

Det virker som om lokalbefolkningen har 
vent seg til brunfargen og stanken som sjø-
brisen tar med seg innover byen.

Røde flagg. Selv om Gazas kyst er over 40 
kilometer lang, er det ingen som trakter 
etter sjømat på middagstallerknene sine. 
Vannet er rett og slett for forurenset. Det 
er heller ikke mulig å dra lenger ut på 
havet for å fiske. Den israelske marinen 
har ilagt palestinske fartøy forbud mot å 
dra mer enn seks mil fra land. Brudd på 
forbudet fører til at overtredere kan arres-
teres eller skytes på stedet.

Abu Dalis kone Nadira (60) har ikke spist 
fisk på år og dag, forteller hun. «Hvis vi ste-
ker fisken, lukter den død og fordervelse. Vi 
har jo ikke akkurat lyst til å forgifte oss selv 
heller,» sier hun. Det gamle ekteparet sitter 
bare 1500 meter fra et av de gigantiske røre-
ne som uavbrutt pumper kloakk ut i havet.

De lokale myndighetene sier at de ikke 
har nok drivstoff til å holde renseanlegge-
ne i gang, siden Israel har forbudt import 
av drivstoff til Gaza. De små mengdene 
som kommer inn på området, blir brukt til 
offentlig transport og husholdningsbehov.

Nadira fortsetter: «Jeg husker godt 1962. 
Da var sjøen like klar som bølgene på 
Hawaii. Det var ikke så mange folk her, og 
havet duftet frisk og herlig. I dag er havet 
grått og mørkt, akkurat som fremtiden til 
de guttene som bader der ute. Jeg er redd 
for at vi snart ikke vil ha mer mat å spise, 
siden israelerne er fast bestemte på å for-
urense alt.»

Den smale strandstripen gir rom til 
tusenvis av ferierende Gaza-boere. De fles-
te er barn under 13. De bader side om side 
med røde flagg som indikerer svømmefor-
bud på grunn av den høye graden av foru-
rensning i vannet.

Familiene her eier omkring 400 fiskebå-
ter til sammen, som kan skaffe cirka 2000 
tonn fisk i året. Til 1,8 millioner mennesker, 
hvorav halvparten allerede er avhengige av 
internasjonal nødhjelp for å klare seg.

Fiskebåtkaptein Nizar Ayash forteller at 
fiskeindustrien er i ferd med å gå under. 
«Fiskerne blir jaktet på av den israelske 
marinen, og kloakken fortsetter å forurense 
havet. Kloakksystemet i Gaza er gammelt 
og nedslitt. Det ble bygget for å betjene 400 
000 innbyggere – ikke to millioner.»

Ødelegger naturen. I fjor ble det fanget 
halvparten så mye fisk i Gaza som for ti 
år siden. Årsakene til nedgangen er tra-
kassering fra den israelske marinen, samt 
at tillatt fiskesone ble redusert fra 20 til 
6 mil, kan flere av fiskebåtkapteinene på 
stranden fortelle. Ifølge statistikk fra FN 
er fiskerne i Gaza områdets fattigste yrkes-
gruppe. Over 95 prosent av dem er avhen-
gige av nødhjelp.

På Gazastripen, som har vært beleiret i 
åtte år, finnes det ingen planer for hvordan 
det grå havet skal kunne renses igjen. Det 
finnes kun ett lite renseanlegg, og det er 
bare sporadisk i drift – når det kan få noe 
av drivstoffet som må smugles gjennom 

Israels blokade.

Antall barn på Gazastripen 
som behandles for diaré, har 
fordoblet seg de siste fem 
årene på grunn av salt og 
forurenset drikkevann.

Atteya al-Bursh fra Gazas miljøverninsti-
tutt forteller Ny Tid at 50 prosent av sjø-
vannet er fullstendig forurenset på grunn 
av de kontinuerlige kloakkutslippene. Folk 
har ikke rent vann. 

«Det finnes ingen kjøpesentre i Gaza, 
eller kinoer med kjøleanlegg. Gaza er et lite 
land som ikke har noe annet enn dette grå 
havet,» forteller han. «De israelske myndig-
hetene går bevisst inn for å ødelegge alt liv 
i Gaza. De tillater kun nok drivstoff til at vi 
kan drive det ene renseanlegget helt nord 
på Gazastripen. Og det er kun for å beskyt-
te strendene i Ashdod, byen som grenser 
tettest opp mot Gazastripen. Så egoistisk 
ødelegger de altså naturen,» sier han. «Er 
ikke landene i verden interessert i å bevare 
livet i havet? Hvorfor stopper ingen Israel 
fra å ødelegge naturen på denne måten? 
Ikke engang fisk og alger slipper unna lidel-
sene de påfører andre,» sier al-Bursh.

I Zeitun-området. Øst for havet domine-
res horisonten av grå sementbygninger. 
Vi kjører innover mot husene, men må 
snart skru av bilmotoren og gå videre til 
fots. Flere av bygningene står så tett inntil 

hverandre at det ikke er plass til en bil 
mellom dem. Vi får beskjed om ikke å bli 
overrasket hvis det kommer en ubehage-
lig stank fra balkongene og de halvmørke 
rommene innenfor.

Samaa Natour sitter utenfor huset 
sammen med naboene og et dusin barn 
som tydelig lever i ekstrem fattigdom. Hun 
forteller at det er umulig å drikke vannet i 
springen uten å få alvorlige nyresykdom-
mer. Livet her i Zeitoun-området vest i Gaza 
likner de fleste andre nabolagene i landet. 
Det hender at familiene mangler tilgang til 
vann flere dager om gangen. Når vannet til 
slutt kommer, ligger det alltid igjen et lag 
salt på kroppen hvis man tar et bad.

Myndighetene regner med at befolknin-
gen innen utgangen av 2016 ikke lenger vil 
ha tilgang til noe vann som kan benyttes av 
mennesker. En viktig faktor i denne bereg-
ningen er at den israelske krigen mot Gaza 
har forårsaket skader for om lag 34 milli-
oner dollar på vannrelatert infrastruktur.

Sand og støv. Ifølge Mundhir Shublaq, 
direktør for Coastal Municipalities Water 
Utility (CMWU) som er ansvarlig for vann- 
og sanitærtjenester på Gazastripen, bru-
ker befolkningen vannet fire ganger ras-
kere enn grunnvannet rekker å fylles opp. 
Befolkningen vil være tom for vann om 15 
måneder. Etter dette vil de ikke få annet 
enn sandkorn og støv i springen.

Shublaq forteller at befolkningen nå er 
avhengig av 98 prosent grunnvann, og at 
dette er forurenset med svært høye nivåer 
av nitritt og klor.

Tilgjengelig vannmengde per innbygger i 
Gaza er blant verdens laveste, i tillegg til at 
vannet som finnes, er sterkt forurenset og 
ikke egner seg til bruk for mennesker. Folk 
i Gaza er stort sett avhengige av å ha tele-
fonkontakt med sjåførene i vanntankbilene, 
som leverer vann til husholdningene. Ingen 
kontrollerer hvor rent dette vannet er.

Vannekspert Ahmed Yacoubi antar at 
Gaza trenger 180 millioner kubikkmeter 
vann per år for å imøtekomme hushold-
ningenes og landbrukets behov. Slik situ-
asjonen er i dag, har landet 100 millioner 
kubikkmeter for lite - derav økningen i salt- 
innhold.

Antall barn på Gazastripen som behand-
les for diaré, har fordoblet seg de siste fem 
årene på grunn av salt og forurenset vann. 
Ifølge en rapport fra Redd Barna er saltinn-
holdet fem ganger høyere enn hva som er 
anbefalt for drikkevann.

Radioaktivitet. Vannet er heller ikke 
det eneste livsnødvendige elementet 
som har blitt bevisst angrepet i Gaza. 
Jordbruksministeriet har klassifisert 3500 
millioner kubikkmeter jord som ubrukelig 
til matproduksjon på grunn av radioakti-
vitet. Det radioaktive avfallet kommer fra 
4,8 millioner avfyrte skudd og 82 000 gra-
nater den israelske hæren har rapportert 
å ha skutt ut over Gaza i løpet av den siste 
krigen, som varte i 51 dager.

Verdensbanken har nylig prosjektert et 
vannrenseanlegg i Gaza som kan sørge for 
drikkevann til 600 000 personer.

Paragraf 52 i Den universelle mennekeret-
tighetserklæringen sier at retten til tilfreds-
stillende levestandard, med minimumskrav 
til mat, klær og husly, er etablert som en 
grunnleggende menneskerettighet. Leser 
du denne paragrafen for palestinerne, inn-
ser de ikke annet enn at verden behandler 
dem umenneskelig – deres grunnleggende 
menneskerettigheter er ikke tilgjengelige. 
Ingen stiller heller opp for dem, med min-
dre det er i Israels interesse.

Tilbake på stranden i Gaza rister Nadira 
Dali på hodet. «Jeg tror Verdensbanken 
kunne startet opp så mange prosjekter i 
Gaza at vi hadde blitt et lite Dubai, eller 
kanskje et Washington i miniatyr,» sier hun. 
«Det er bare ikke noe ønske om at vi skal 
kunne leve stabilt som andre mennesker. 
Økonomisk støtte til det bortskjemte isra-
elske militæret, derimot, er det ikke noe 
problem å skaffe.»

Oversatt fra arabisk av Vibeke Koehler.

Alkabariti er korrespondent i Ny Tid. hia-
hmad600@yahoo.com.

Blå himmel over brunt vann
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Norsk innsats kan bøte på 
Gazas vannmangel og redde 
liv – men gidder vi?

Det er en evig ond sirkel, som til syvende 
og sist alltid finner sitt utspring i Israels 
blokade. Så lenge israelerne vokter døren, 
har palestinerne på Gazastripen ingen 
sjanse til å forbedre situasjonen sin, fordi 
de frarøves alle midler og anledninger til 
å foreta seg noe som helst.

Under krigen i 2014 ble avgjørende 
deler av infrastrukturen i Gaza ødelagt 
av israelske angrep. Det internasjonale 
samfunn gikk sammen om donasjoner for 
at palestinerne kunne bøte på den fortvil-
te situasjonen, men Israel holder tilbake 
bygningsmaterialene. I mellomtiden lider 
den allerede desperate befolkningen i 
Gaza under verre forhold enn vanlig. Sam-
tidig som det er mangel på drivstoff, er 
det daglig timelange strømbrudd, og sam-
tidig som det er mangel på vann, bryter 
kloakksystemet sammen og forverrer det 
allerede forurensede vannet som finnes. 
Igjen og igjen blir hvert eneste forsøk på 
å gjøre noe med den umulige situasjonen 
lagt i grus av Israels administrative be-
geistring. Alt avhenger av israelerne, noe 
de er fullt klar over.

Kysten utenfor Gaza oversvømmes av søp-
pel, vannet har skiftet farge på grunn av 
all forurensingen, og er fullt av giftstoffer 
fra kloakken. I mangel på vann hjemme 
drar folk til stranden i håp om å kunne 
avkjøle seg og ta et bad som erstatning 
for den dusjen de må klare seg uten – men 
det som møter dem, er avfallsrester og 
stinkende vann. Fiskesektoren i Gaza er i 
ferd med å kollapse. Enda alvorligere er 
det at grunnvannsstanden synker.

Det haster med å finne nye ressurser. 
Det lille de har av ferskvann i Gaza, er 
allerede svært forurenset, og det minker. 
De lokale avsaltingsanleggene forstyrres 
stadig av mangel på elektrisitet, og som 
resultat får befolkningen i seg bekym-
ringsverdige mengder av forurenset vann.

På verdensbasis dør allerede millioner 
av mennesker hvert år fordi det ikke 

finnes tilstrekkelig drikkevann. Dette 
problemet avtar ikke – det øker. Og det 
gjelder ikke bare i krigsherjede områder; 
også California ser dystre tider komme. 
Mon tro hvor lang tid det tar før vi i Norge 
slutter å importere de billige mandlene 
fra California, som er en av de største 
årsakene til tørken i den amerikanske 
regionen? Imens finnes det steder der så-
kalt grønn teknologi kan gi bedre utsikter 
både for fremtiden og for dagens prekære 
tilstand. I Midtøsten koster omdannelsen 
av saltvann til drikkevann enorme oljeres-
surser, med tilhørende negative effekter 
på miljøet.

En mer bærekraftig fremgangsmåte er 
imidlertid innen rekkevidde.

Norske DNV GL har utført eksperimen-
ter innen bølgekraftteknologi i Egerhavet, 
som har liknende forhold som Gazas 
kyststrøk. Ved å bruke energien fra bøl-
gekraft kan man ved hjelp av omvendt 
osmose omdanne saltvann til ferskvann 
på et flytende anlegg, og på den måten 
forsyne palestinerne direkte med sårt 
tiltrengt drikkbart drikkevann. Foreløpig 
saboterer både strømbrudd og oljeman-
gel metodene de har til rådighet for å 
rense vannet sitt i Gaza, og resultatene 
er fatale.

Siste nytt fra FNs hjelpeorganisasjon 
for palestinske flyktninger i Midtøsten 
(UNRWA) er at spedbarnsdødeligheten i 
Gaza har eksplodert de siste årene. For 
første gang på fem tiår har statistikken 
steget, og både leger og forskere spør 
seg selv om hvorfor. Fravær av medisinsk 
utstyr som følge av Israels blokade er 
sannsynligvis en faktor, samtidig som 
dette ikke er noe nytt. Tross i all krigingen 
som har funnet sted i området siden 
1950-tallet, er det først de siste årene 
spedbarnsdødeligheten har økt. Fra 127 
per 1000 fødte i 1962, gikk antall barn som 
dør før første fylte leveår konsekvent ned 
– frem til 2008, da det lå på 20,2. Fra da og 
frem til 2013, som er det siste årstallet det 
finnes statistikk for, økte plutselig raten til 
22,4 per 1000 levendefødte.

Spedbarnsdødelighet er et symptom. Det 
betyr at befolkningen generelt sett har 
fått verre helse – i dette tilfellet gjaldt 
studien utført av UNR-WA palestinske  
flyktninger i Gaza. Mangel på rent drikke- 
vann kan være én av årsakene. Det finnes 
mange potensielle grunner til hvorfor 
befolkningen nå er skralere enn den 
har vært siste 50 årene, men bortsett 
fra de åpenbare skadene folk får under 

krigføring og utilstrekkelig helsepleie, 
tyder en økt spedbarnsdødelighet på 
mer dyptgående og langvarige helsep-
roblemer, som det tar tid å rette opp i. 
Tilgang på rent drikkevann er alfa og 
omega for en fungerende organisme. 
Hvis vannet du drikker, gjør mer skade 
for kroppen din enn det gjør godt, vil 
det si at kroppen allerede har et svek-
ket utgangspunkt for å tåle ytterligere 
utfordringer – som krig, psykisk og 
fysisk utmattelse samt dårlig ernæring. 
Lidelser som nyrestein og hjerteinfarkt 
er de mest akutte konsekvensene av 
dehydrering.

Miljøpolitiske problemer andre 
steder vil en dag ramme oss 
her hjemme.

I Norge er den gjengse oppfatning at vi 
lever i et likestilt samfunn der alle fort-
jener en sjanse. Det holder ikke å inns-
nevre denne tankegangen til kun å gjelde 
oss selv – da mister den sin mening og 
legitimitet. Denne ideen må nødven-
digvis eksporteres for å være gyldig. Vi 
trenger en mer helhetlig dagsorden som 
tar høyde for at alt er knyttet sammen. 
Miljøpolitiske problemer andre steder 
vil en dag ramme oss her hjemme. Om 
vi løfter en finger for å bistå situasjonen 
der, vil det få positive konsekvenser 
for oss her. Selv i stunder med tilgang 
på elektrisitet, har ikke behandlingsan-
leggene i Gaza kapasiteten som trengs 
for et så tett befolket område – et av de 
tettest befolkede i verden. Selv om EU og 
Verdensbanken har besluttet å finansiere 
nye anlegg for å rense og avsalte vannet 
i Gaza, trenger innbyggerne strømtilgang 
som unngår Israels strupetak – for eksem-
pel via bølgekraftverk som kan monteres 
utenfor deres egen kyst, og dermed gi 
dem direkte tilgang til strøm i tillegg til å 
omdanne saltvannet på stedet. Her kan 
norsk teknologi lede an, men økonomisk 
støtte må til. DNV GL har ekspertisen, 
og med et støtteapparat i ryggen fra 
det offentlige, er mulighetene store. 
Beregninger fra vannmyndighetene i Gaza 
antyder at kun fem prosent av vannet er 
drikkbart i dag – og at det i 2016 vil være 
tomt. Det er ingen tid å miste.

Bakkevik er frilansskribent. 
emmabakkevik@gmail.com.

Ingen tid å miste
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Røttene til  
den syriske krisen
Historie. «Konflikten i Syria beskrives ofte 
som den største humanitære katastrofen 
i det 21. århundre. Halvparten av Syrias 
befolkning på 24 millioner mennesker har 
blitt fordrevet enten internt eller eksternt. 
Et uvisst antall flyktninger søker sikkerhet 
i Europa. Dette inkluderer både kristne og 
muslimer. Mange av dem er velutdannede 
og fagpersoner med overførbare ferdig-
heter, og med kunnskaper innen engelsk 
og fransk. Men det er også titusenvis av 
fattige mennesker fra landet, som vil få 
det vanskeligere med å tilpasse seg et nytt 
samfunn. Deres ferd til Europa viser at de 
også ønsker seg livet europeerne lever: et 
liv i frihet, demokrati og en sjanse til å klare 
seg økonomisk i et miljø som ikke er kvalt 
av korrupsjon.

Uansett – ved å rette oppmerksomhet 
mot omfanget av denne tragedien, risike-
rer kommentatorer å strippe den for kon-
tekst. Dette er en av de seneste – kanskje 
også den største – av flere flyktningkriser 
etter den britisk- og franskstyrte vilkårlige 
delingen av de arabisktalende provinsene 
til Det osmanske riket etter første verdens-
krig. Delingen førte med seg urettferdig-
heter tett sammenvevd med ustabilitet, 
noe som har spilt sin rolle i fremveksten av 
den syriske krisen. Før Syria forfalt til kaos 
i 2011, hadde landet – i likhet med Jordan 
og Libanon – blitt tvunget til å imøtekomme 
suksessive bølger av mennesker på flukt fra 
sine hjemland.»

Teksten er hentet fra en artikkel i avisen Al 
Jazeera, og er skrevet av John McHugo.

Søppelprotester – en 
forsinket arabisk vår?
Libanon. «De vakre gjennomfartsårene i 
Libanons hovedstad Beirut har den siste 
tiden blitt begravd i et stadig voksende fjell 
av ukontrollert søppel. Mens søppelet vok-
ser, rakner illusjonene om landets politiske 
system. Libanon har vært uten president 
siden midten av 2014.

Bevegelsen «Du stinker» vokste frem på 
grunn av søppelstanken, men ble snart 
rettet mot landets aldrende politikere, 
som alle hevder å representere landets 19 
religiøse sekter. Med det libanesiske flag-
get rundt skuldrene skrek demonstrantene 
etter en oppløsning av landets foreldede 
politiske system. «Våre fedre stemte på 
dere. Vi er her for å få dere vekk,» ropte de. 

«Du stinker»-kampanjen har fått som for-
mål å avsløre korrupte politikere som dri-
ver skitten politikk. Kampanjen får støtte 
fra to rivaliserende politiske grupperinger i 
Libanon – Hizbollah og Fremtidsbevegelsen 
– hvorav den første er dominert av sjiamus-
limer og den andre av sunnimuslimer. 
Men denne politiske delingen basert på 
sekteriske forskjeller er akkurat det «Du 
stinker»- kampanjen tar sikte på å ende. Å 
ende sekterisme er den neste store trenden 
i libanesisk politikk. En viss resignasjon er 
å spore etter den fryktelige situasjonen i 
Syria, og holder libaneserne på gjerdet. 
Tross alt var Libanon en del av Syria frem 
til franske kolonialister scoret seg et land 
med kristen majoritet i Levanten. En gang 
i tiden besto halvparten av den libanesiske 
befolkningen av kristne. I dag utgjør krist-
ne litt over en tredjedel av den libanesiske 
befolkningen. Demografi teller.»

Utdraget er hentet fra en kronikk som ble 
publisert i den egyptiske avisen Al Ahram 

den 5. oktober. Kronikken er skrevet av 
Gamal Nkrumah.

Flyktningkrise  
utviklende for Europa
Flyktninger. «Europa har aldri hatt det så 
ille, er det mange som sier. Selvfølgelig 
er ting ille. Flyktningkrisen har ført til et 
spektakulært show av kaos og uenighet. 
Hjelpeløshet ser ut til å være den eneste 
tingen de europeiske statene virkelig deler. 
Ledere har kranglet om kvoter, kulturell 
identitet (i den betydning at kristne flykt-
ninger er mer velkomne enn muslimske) 
og til og med moralsk imperialisme (for å 
sitere Ungarske Viktor Orban sin beskrivel-
se av Angela Merkel sin flyktningpolitikk). 

Politikerne har vært raskere med å 
trekke fordeler av populistsentimentalitet 
hjemme enn de har vært til å søke humane, 
kollektive løsninger. Frykt og nasjonalistre-
flekser er på full fart tilbake.»

Utdraget er hentet fra en kronikk som 
sto på trykk i avisen The Guardian den 
25. september. Kronikken er skrevet av 

Natialie Nougayrède. 

carima@nytid.no

SYRIA

USA har lenge bombet 
terrororganisasjonen ISIS’ 
baser i Syria, men reagerer 
kraftig når Russland nå har 
begynt å gjøre det samme.

AV ASLAK STORAKER

Amerikanerne hevder at russerne ikke bare 
bomber ISIS, men også sivilister og mode-
rate opprørsgrupper som har fått trening 
fra CIA. Russlands utenriksminister Sergej 
Lavrov hevder på sin side at Russland bare 
bomber ISIS, al-Nusra (som er al-Qaidas 
filial i Syria) og «andre grupper som FN og 
Russland har utpekt som terrorgrupper». 
Syrias president Bashar al-Assad har på 
sin side oppfordret kurderne og de mode-
rate opprørerne om å slå seg sammen med 
den syriske hæren i kampen mot ISIS og 
al-Nusra.

Ulikheter mellom ISIS og Nusra. Ny Tid har 
spurt Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit 
om det vil være mulig å danne en slik 
allianse mot ISIS og al-Nusra. Hellestveit 
mener at både al-Nusra og regimet må 
inkluderes i en fremtidig fredsløsning.

«IS og Nusra er forskjellige,» sier hun. 
«Mens ISIS har en regional ambisjon 
og ingen interesse av Syria som stat, 
slåss Nusrafronten for å velte regimet i 
Damaskus, og for et nytt islamsk regime 
i Syria. De består også primært av syre-
re. Nusra og ISIS kan derfor ikke behan-
dles på like fot i dette spørsmålet,» 
mener Hellestveit. «Å ekskludere alle 
sunnimuslimske arabiske grupper med 
ulike former og grader av radikaliserte 
ideologier, anser jeg for å være et slag i 
luften dersom det er våpenhviler og freds-
prosesser man ønsker seg.»

I et intervju med avisen Al-Monitor 2. 
oktober sier imidlertid kurderlederen 
Salih Muslim følgende: «Al-Nusra og Ahrar 
al-Sham skiller seg ikke fra ISIS. De er ter-
roristorganisasjoner, alle sammen, og de 
har den samme ekstreme mentaliteten.» 
Muslim beklager seg over Russlands støtte 
til regimet, men sier at de er villige til å 
slåss sammen med alle som kjemper mot 
ISIS, og at han kan akseptere at Assad fort-
setter som president i en overgangsperi-
ode. Han legger også til: «Russland er den 
viktigste støttespilleren for fredsplanen 
til FNs Syria-utsending Steffan de Mistura. 
Men Qatar, Saudi-Arabia og Tyrkia motset-
ter seg fredsplanen. Hvis USA vil arbeide 
for en løsning, må de legge press på disse 
statene.»

Qatar og Saudi-Arabia har vært de viktig-
ste leverandørene av våpen til opprørerne 
i Syria siden 2012, mens Tyrkia har latt 
opprørerne etablere baser i landet og fritt 
krysse den syrisk-tyrkiske grensa. Regimet 
har på sin side mottatt militær støtte fra 
Russland, Iran og den libanesiske sjiamil-
itsen Hizbollah.

Uenighet om Russlands støtte til regi-
met. Storbritannias statsminister David 
Cameron anklager Russland for å «støtte 
opp om menneskeslakteren Assad». Det 
er utvilsomt riktig at Russland helt siden 
opprøret begynte har gitt våpenstøtte til 
Syria, og lagt ned veto mot sikkerhetsråds-
resolusjoner som åpnet for at USA kunne 
intervenere militært på opprørernes side. 
Allerede på en pressekonferanse i desem-
ber 2012 hevdet imidlertid Vladimir Putin 
at Russland «ikke er bekymret for hva som 
skjer med Assad-regimet». Russland var 
ifølge Putin snarere bekymret for hva som 
skulle skje etterpå: «Vi er tilhengere av en 
løsning som vil redde landet og regionen 
fra å falle fra hverandre, fra en borgerkrig 
som aldri tar slutt.»

I april 2012 var Haytham Manna, leder for 
den ikke-voldelige Koordinasjonskomiteen 
for demokratisk endring, på besøk i 
Moskva. Han uttalte da til Al Arabiya at den 
russiske regjeringen ikke hadde som mål å 
opprettholde diktaturet i Syria: «De snakker 
om nødvendigheten av demokratiske foran-
dringer, og det er viktig for oss.» Så sent 
som august i år uttrykte også Khaled Khoja 
fra den vestligstøttede Nasjonalkoalisjonen 
at Russlands hovedfokus ikke var å bevare 
regimet, men Syrias statsstruktur og terri-
torielle integritet. Etter bombetoktene mot 
opprørskontrollerte områder sier imidler-
tid Khoja at Russland har «intervenert for å 
støtte regimet, for å sørge for at drepingen 
fortsetter».

Cecilie Hellestveit uttrykker på sin side 
håp om at den økte russiske militære til-
stedeværelsen kan bidra til å realisere en 
akseptabel fredsløsning. «Russisk nærvær 
er det eneste som kan redusere tungt 
iransk nærvær, som er noe av det som 
har gjort det svært krevende for Tyrkia 
og Saudi-Arabia å akseptere noen løsning 
i Syria så langt,» mener hun.

USAs våpenstøtte mislykket. En nylig 
deklassifisert rapport fra USAs militære 

etterretning viser at amerikanerne alle-
rede i 2012 visste at salafistene, Det 
muslimske brorskap og al-Qaida var «de 
ledende kreftene bak opprøret i Syria». 
Likevel har CIA-agenter siden 2012 deltatt 
i å dirigere våpentransporter fra Qatar 
og Saudi-Arabia inn i Syria, og siden 2013 
har USA både trent og levert våpen til 
syriske opprørere. I et intervju med The 
Telegraph i fjor tryglet den syriske prest-
en Elias Hanout Vesten om å «slutte å gi 
våpen til terrorister». Avisen viste til da 
byen Ghassaniyeh falt til opprørsstyrker 
i 2012: Et par uker etter at de sekulære 
opprørerne hadde inntatt byen, kom 
deres islamistiske allierte etter. De kid-
nappet og utviste kristne menn, ødela 
kirken og drepte den lokale presten. 
Al-Nusra og andre islamistiske opprørs-
grupper har begått flere massakrer på 
religiøse minoriteter i Syria. I juni 2013 
drepte opprørere 60 shiamuslimer i Hatla, 
i november 2013 ble 45 kristne drept i 
Sadad, i august 2013 ble 190 alawitter 
drept i Latakia, og i juni 2015 ble 20 drus-
ere drept i Idlib.

I et intervju i fjor tryglet den 
syriske presten Elias Hanout 
Vesten om å «slutte å gi våpen 
til terrorister».

USAs forsøk på å bygge opp sekulære 
opprørsgrupper har vært mislykkede. I 
oktober 2014 valgte den CIA-finansierte 
Hazzembrigaden å oppløse seg selv og 
slutte seg til Levantfronten, som ledes av 
islamister fra Ahrar al-Sham. Ved flere til-
feller har betydelige mengder amerikanske 
våpen blitt erobret av al-Nusra. Under en 
høring i Kongressen i september beskrev 
den republikanske senatoren Jeff Sessions 
USAs forsøk på å bygge opp en moderat 
opprørshær i Syria som «en total fiasko».

Forhandlingene tilbake til start? Russland 
har offisielt avvist USAs krav om at Assad 
må gå av. Men ifølge den tidligere fin-
ske presidenten Martti Ahtisaari foreslo 
Russlands FN-ambassadør i februar 2012 
en fredsplan som innebar tre ting:

1) Ikke gi våpen til opposisjonen. 2) Skap 
dialog mellom regimet og opposisjonen. 3) 
Finn en «elegant» måte for Assad å gå av på 
etter at fredsforhandlingene har kommet 
i gang.

Ahtisaari har fortalt at forslaget ble 
avvist av USA, Storbritannia og Frankrike 
«fordi de var overbevist om at Assad ville 
bli kastet ut av regjeringskontorene i løpet 
av noen uker», skriver The Guardian.

I en artikkel i Carnegie Endowment fra 
2014 skriver Robert Mood, tidligere leder 
for FNs observatørstyrker i Syria, at hans 
inntrykk og erfaring fra Syria er at krisen 
kunne vært løst dersom det internasjonale 
samfunnet hadde tilbudt presidenten og 
regjeringen hans en «ærerik vei fremover 
sommeren 2012». Han skriver videre: «Når 
de politiske lederne i USA, Storbritannia 
og Frankrike kom med harde offentlige 
uttalelser som fordømte handlingene til 
president Bashar al-Assad, førte disse 
offentlige fornærmelsene effektivt til at 
diplomatiets og dialogens dører ble luk-
ket. Så utenlandsk press, implisitte trusler 
og verbal fordømmelse eskalerte antakelig 
voldsnivået, samtidig som Kofi Annan job-
bet for å skape en politisk løsning.»

Når Ny Tid spør Cecilie Hellestveit om 
krigen ville ha blitt like brutal og langvarig 
dersom ikke utenforstående land hadde 
støttet de væpnede opprørerne i Syria, og 
insistert på president Assads avgang som 
forutsetning for en forhandlingsløsning, 
er svaret et klart og tydelig «nei». «Det var 
særlig utenforståendes signal til syrerne 
om at de ville støtte dem til siste slutt som 
bidro til at blodbadet utviklet seg i Syria,» 
sier Hellestveit. «Syrerne sto opp mot et 
brutalt og militarisert regime, og de kunne 
bare gjort det dersom de trodde på støtte 
utenfra. Det ble de lovet. Og den støtten 
kom aldri.»

Den 17. august i år vedtok Sikkerhets- 
rådet for første gang en enstemmig resolus-
jon som gikk inn for at det skal etableres 
en overgangsregjering med representan-
ter fra både regimet og opposisjonen. 
Resolusjonen inneholdt ingen krav om 
Bashar al-Assads avgang.

Storaker er medlem av Internasjonalt utvalg i 
Rødt og fast bidragsyter i Ny Tid.

USA og Russlands 
spill om Syria

Røyk stiger fra Druze-området i Hadar i Syria. 
Al-Nusra skal utføre offensive operasjoner i områ-

det. Foto: AFP PHOTP / JALAA MAREY


