FORBUNDETS
PALESTINAENGASJEMENT

Norges Kristelige Studentforbund har en lang historie for å være engasjert i palestinernes
situasjon, og har siden 2008 hatt et særlig fokus gjennom Palestinagruppa, et fast utvalg som
ble dannet av medlemmer i Osloforbundet. Høsten 2010 ble det etablert kontakt med vårt
søsterforbund på Vestbredden. Gjennom vårt Palestinaengasjement ønsker vi å bidra til
rettferdighet og fred for alle folk i det Hellige Land.
Konflikten mellom Israel og Palestina engasjerer mange, uansett religion og politisk
standpunkt. Vi ser med beklagelse at mange kristne i møte med denne konflikten promoterer
en teologi som ikke maner til fred og forsoning, men til den sterkestes rett. Da glemmer man
det radikale i Jesu grensesprengende kjærlighet, at alle menneskers fundamentale rettigheter
er hellige, gudgitte og ukrenkelige.
Som en kristen studentorganisasjon har vi et ansvar for å tale tydelig mot urett og
undertrykkelse uansett sted, kontekst og hvem det rammer. På grunn av Forbundets historiske
og nåværende bånd til Palestina og på grunn av konfliktens kompleksitet og aktualitet, vil vi
tydeliggjøre vårt ståsted i dette dokumentet.
Kairos – Et sannhetens øyeblikk
11. desember 2009 ble dokumentet Kairos – Et sannhetens øyeblikk offentliggjort i Betlehem.
Dokumentet er forfattet av teologer, ledere og engasjerte menighetslemmer fra lokale kirker.
15. desember samme år ga alle kirkeledere i Jerusalem sin tilslutning til dokumentet.
Dokumentet er et rop fra Palestinas kristne om at verdenssamfunnet må se deres situasjon, og
at okkupasjonen må ta slutt. Dokumentet erklærer at den militære okkupasjonen av Palestina
er en synd mot Gud. Vi som leser dokumentet blir utfordret til å legge press på israelske
myndigheter, for å få en slutt på okkupasjonen. Kairosdokumentet tar et oppgjør med all
teologi som har blitt brukt og som fortsatt brukes til å legitimere okkupasjonen. En teologi
som legitimerer vold og okkupasjon, er ikke i samsvar med kristen lære.
Okkupasjonen
Med okkupasjon mener vi annekteringen av Vestbredden etter krigen i 1967. Selv om en viss
lokal myndighet er tilbakeført til palestinerne krenker den militære tilstedeværelsen og
checkpointene,
de faste og de mobile, palestinernes råderett over eget land. Fremfor alt gjør den
stadige anneksjonen av land til bosetninger, i strid med internasjonal lov, at en reell
fredsprosess virker fjern. Selv om Gaza formelt ikke er okkupert, gjør Israels effektive
blokade og folkerettsstridige militærbruk mot befolkningen på Gaza-stripen, at disse
menneskene blir fratatt muligheten til å leve et normalt liv og er avskåret fra Vestbredden. Vi
vil gjøre Kairosdokumentets ord om okkupasjonen til våre egne: «Den ødelegger gudsbildet i
israelere som er blitt okkupanter så vel som palestinere som lever under okkupasjon» (punkt
2.5 i Kairos).
Religionens plass i konflikten
Religionenes sterke tilstedeværelse i dette området pålegger trossamfunnene en viktig rolle i
fredsforhandlingene. Vi ser at religionsdialog er en arena hvor israelere og palestinere
kommer sammen og lærer hverandre å kjenne som noe annet enn fiender. Religion må
anerkjennes som en av flere faktorer som kan skape fred og forsoning. Likevel bør det tas

avstand fra bruk av religion som premissleverandør for fordeling av landområder og
rettigheter knyttet til status og statsborgerskap. Kairosdokumentet og vårt palestinske
søsterforbund ber oss sette fokus på at det finnes kristne i Palestina, og at de befinner seg i en
særdeles vanskelig situasjon. Mange kristne palestinere ser ingen annen utvei enn å emigrere,
og det Hellige Land kan være i ferd med å tappes for kristne. Vi ønsker å styrke og støtte våre
kristne brødre og søstre i Palestina, som vi har et særskilt ansvar for.
At de etniske og religiøse skillelinjene i stor grad følger de politiske gjør at en lett kan ty til
forenklinger basert på fordommer. Forbundet vil aktivt ta avstand fra all antisemittisk
retorikk, og understreker at vi ønsker en fred som både israelere og palestinere kan leve med.
Muren
Vi ser at muren Israel har bygget, og fortsatt bygger, med sikkerhetspolitisk grunngiving,
splitter lokalsamfunn og familier og fratar palestinerne i det okkuperte Vestbredden
muligheten til å leve normale liv. I tillegg sementeres konfliktlinjer og fiendebilder. Muren
følger ikke den «grønne linjen», som er den internasjonalt anerkjente grensen etter krigen i
1967. Den blir dermed en del av en stadig oppspising av palestinernes land, og er sammen
med de ulovlige bosetningene et av de største hindrene for en reell fredsprosess.
Vi nekter å godta at det bygges murer der det trengs broer, og støtter all fredelig motstand mot
opprettholdelse og videre utbygging av muren.
Boikott
Vi mener at når diplomatisk press ikke synes å ha noen effek på Israels politikk kaller dette på
andre former for motstand. Norges Kristelige Studentforbund går derfor inn for økonomisk,
kulturell og akademisk boikott av Israel. Vi viser til erfaringene fra boikott mot Sør-Afrika,
og til Kairosdokumentet som kaller boikott en kjærlig handling mot Israel.
Avvisning av vold som middel for å oppnå fred
Som kristne må vi ta avstand fra vold som virkemiddel i alle situasjoner. Vi vil sammen med
forfatterne av Kairosdokumentet tale for en motstand basert på ikkevoldens prinsipper. Det er
viktig å understreke at terror som begås av en statlig hær er like mye terror som den som
begås av grupper uten uniform, og er langt mer dødelig.
Vedtatt første gang av Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund mars 2011.
Sist vedtatt av Landsmøtet mars 2017.

