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Bravo TV2!
Hvilken

annen TV-kanal
kunne sende et
usminket intervju
med Kristin Halvorsen slik
det ble gjort torsdag? I alle
fall ikke NRK. Halvorsen har
lært av Gahr Støre som ved
et par anledninger har prøvd
å redigere TV2, uten å
lykkes

.
Knut,

Trondheim.

VG, Erna
Solbergs

største talerør,
skriver at etter
avisens siste
meningsmåling,
har de rød-grønne en bratt
vei å gå. Ærlig talt, den
bratteste veien er vel tildelt
Erna Solberg som må gå
sammen med Frp. Den
turen er til å bli svett av!

Gerd,
Akershus

Nå må menn slutte å
jamre over pappapermi-

sjonen som de tror blir
borte. Den forsvinner ikke,
den blir bare mer fleksibel.
Hvis dere virkelig bryr dere
om å være hjemme med de
små så klarer dere det uten
at det skal lovpålegges. Har
virkelig verden gått så lite
fremover? Så kan man jo
lure på hvor godt kjent fedre
blir med sine barn når 50
prosent av mødrene er
hjemme samtidig når pappa-
permisjon avvikles.

Kirsti,
Tromsdalen

Det skal bli dyrere å
være syk, sier Erna. Tja,

med regjeringsskifte går de
syke en blå-blå istid i møte!

Rolf,
Bærum

Erna og Siv kan se
langt etter min stemme

ved valget, hvis søndagsåp-
ne butikker står i deres
valgprogrammer. 

Bjørg,
Ski

Heia til alle dere barn fra
små skoler som gjør det

så bra!  Ikke bry dere om
det ministeren sier. Det hun
har lært har hun hørt på
store seminarer.

Bjørn, Hokksund

Nå har alle partier
snakket frem om alle

gründerfordeler til dagens
unge, uten å nevne alle
ulemper. Hvem har hørt om
Norges offentlige nærings-
liv? Og nå i valgkampen
snakkes det i visse leire i
hvert fall mindre pent om
det private! 

Marry,
Hurum

● Det palestinske senteret
for menneskerettigheter,
PCHR, driver en kampanje
som er et misbruk av Den
internasjonale straffedoms-
tolen (ICC).
● Til tross for at Norge
lenge har benektet det, vir-
ker det som om Oslo nok
er blitt «ført bak lyset» i
denne saken.

Misbruk av straffed

Hjelper Norge en palestinsk
aktivistorganisasjon med å øde-
legge Den internasjonale straffe-
domstolen?

Den internasjonale straffe-
domstolen (ICC) ble etablert
under Romavedtektene i 1998.
Formålet var å stille verdens
verste tyranner og forbrytere mot
menneskerettighetene for retten.
Men en internasjonal institusjon
kan misbrukes til politiske formål,
noe vi ser i de pågående for-
søkene på å bruke ICC i en
politisk krig mot Israel. De siste
fire årene har ICCs sjefsaktor
Luis Moreno-Ocampo omhyggelig
unngått slike kampanjer, vel
vitende om at politisk utnyttelse vil
ødelegge domstolens uavhen-
gighet og troverdighet.

Falske anklager
Det palestinske senteret for men-
neskerettigheter, PCHR, har den
siste tiden drevet en kampanje
som kan føre til at ICCs nye
sjefsaktor kapitulerer i denne
kompliserte saken. PCHR finansi-
eres av Norge. I april 2013 krevde
PCHR offentlig at den palestinske
ledelsen tas opp i ICC med det
ene formålet å rettsforfølge is-
raelske myndighetspersoner. Gir
ICC etter for dette presset og
starter etterforskning mot israelere
ut fra dobbeltmoral og falske
angklager, blir det slutten på
domstolens moralske oppdrag.
Institusjonen vil bli forvandlet til en
politisk slagmark.

Denne politiske prosessen vil
sannsynligvis ødelegge be-
strebelsene på å få i gang nye
fredsforhandlinger mellom
israelere og palestinere, anført
av USAs utenriksminister John
Kerry. Da de nåværende samta-
lene startet, gikk den pale-
stinske lederen Mahmoud
Abbas med på det israelske
kravet om å stanse den politiske
krigføringen i ICC for å bygge
tillit. Og Netanyahus regjering
avbrøt i stillhet byggingen av
israelske bosetninger.

Men det norskfinansierte

PCHR driver fram ICC-kampanjen
- om dette er koordinert med PLO
eller ikke. Hvis dette vedvarer, vil
det utløse bråstopp for Kerrys
oppdrag. Selv om verken norske
skattebetalere eller myndighets-
representanter søker å spille en
slik internasjonal rolle, får finansie-
ring av og samarbeid med politis-
ke aktivistorganisasjoner som
PCHR uforutsette konsekvenser,
ikke ulikt «sivile tap» i en væpnet
konflikt. 

Demonisering
Norges representasjonskontor i
Ramallah står oppført som en av
de viktigste finansielle bidrags-
yterne til PCHR. Representanter
for norske myndigheter har jevn-
lige møter med PCHRs ledelse. I
2012 møttes lederne i denne
Gaza-baserte, ikke-statlige organi-
sasjonen med representanter for
norske myndigheter og med med
Flyktningerådet minst sju ganger.
Dette viser et nært samarbeid.
PCHR er en av norske myndig-
heters viktigste palestinske part-
nere. Alle handlinger og initiativer

fra PCHRs side fremmes av
Norge.

Kampanjen som ledes av
PCHR for å politisere Den in-
ternasjonale straffedomstolen, er
viktig fordi den inngår som et ledd
i demoniseringen av Israel. I en
årrekke har PCHR fungert som en
fasade for menneskerettigheter og
ledet an i den internasjonale
kampanjen for å stemple israelere
som «krigsforbrytere». Dette er en
form for «myk maktbruk» eller
politisk krigføring. Denne policyen
ble vedtatt i forumet for ikke-
statlige organisasjoner på FN-
konferansen i Durban i Sør-Afrika
i 2001. Det uttalte formålet var
«fullstendig internasjonal isolering
av Israel».

Lederen av PCHR, Raji Sourani,
deltar aggressivt i dette an-
grepet. Han var en av hovedbi-
dragsyterne til den diskrediterte
rapporten fra 2009 der Israel
feilaktig ble anklaget for over-
grep under gjengjeldelsen av
rakettangrep fra Gaza. Dommer
Richard J. Goldsone som ledet
prosessen, erkjente at beskyld-
ningene i rapporten ikke var
basert på troverdige kjens-
gjerninger. Men dette har ikke

Gerald M. Stein-
berg, professor i
politikk og in-
ternasjonale
relasjoner ved
Bar Ilan-uni-
versitetet, leder
for NGO Monitor,
et forsknings-
institutt i Jerusa-
lem.

NORGE OG
MIDT-ØSTEN stoppet Sourani og PCHR fra å

bruke norsk finansiering for å
presse ICC til å ramme Israel.

PCHRs kampanje startet i 2009
da organisasjonens representan-
ter hadde flere møter med forrige
sjefsaktor ved ICC, Moreno-
Ocampo, for å drøfte «alvoret i
forbrytelsene» og for å kreve
«Den internasjonale straffedoms-
tolens jurisdiksjon» over Israel. I
2010 brukte PCHR ICCs Review-
konferanse i Uganda som enda
en plattform for å ramme Israel.
Her krevde man at ICC starter
«etterforskning» og at FNs sikker-
hetsråd «oversender forholdet til
ICC».

Norge i forlegenhet
Kampanjen ble intensivert i 2011.
Beskyldningene var imidlertid ikke
troverdige og manglet substans.
Sjefsaktor Moreno-Ocampo ved
ICC erkjente at domstolen ville
tape moralsk anseelse inter-
nasjonalt dersom han tillot den
brukt til umoralske politiske kam-
panjer i stedet for å fokusere på
de ansvarlige for folkemord.
Dersom ICC gikk utover sitt
mandat, slik PCHR krevde, ville
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Det er ikke så rart at LO ikke
støtter partier som vil redusere
skattene dramatisk for dem
med store formuer.

Hallvard Bakke (Klassekampen)

omstol

USA, Canada, Australia, Stor-
britannia og andre demokratis-
ke land som er involvert i for-
svaret mot terrorisme, straks
krevd at domstolen skal av-
vikles.

For Sourani og PCHR, med
deres fanatiske fokus på å
demonisere Israel, teller konse-
kvensene av slike handlinger
lite. Men for Norge har det en
viss betydning å bli forbundet
med handlinger som vil kunne
ødelegge både fredsprosessen
og ICC. Norge er allerede stilt i
forlegenhet etter at det ble
avslørt at landet finansierer
palestinske terrorister. I mars
2013 kom det for dagen at
norske midler til Palestina ble
brukt for å subsidiere terrorister
som soner i israelske fengsler
for sine forbrytelser.

Oppildner til hat
Til tross for at Norge lenge
har benektet det, virker det
som om Oslo nok er blitt
«ført bak lyset» i denne sa-
ken. Og i februar 2013 viste
den statlige TV-kanalen NRK
at finansieringen også brukes

til å oppildne til hat mot
Israel. Begge eksemplene
viser at gode hensikter har
ført til skadelige handlinger
som nører opp under kon-
flikten.

Norge forsøker å fremme en
moralsk internasjonal agenda.
Dette innbefatter å fremme de
svært forsinkede fredssamtale-
ne mellom israelere og palesti-
nere, og å styrke mekanismene
for å stille folkemordansvarlige
diktatorer for retten. Rollen til
ikke-statlige partnere, som for
eksempel PCHR, er dermed
avgjørende. Det hender at
ikke-statlige organisasjoner
bruker språk om menneskeret-
tigheter og demokrati, mens de
i virkeligheten driver politisk
krigføring med stikk motsatte
virkninger. Agendaene deres er
kontraproduktive. Før det er for
sent og for å hindre uopprette-
lig skade bør representanter for
norske myndigheter og Stortin-
gets medlemmer gå gjennom
Norges overordnede politikk for
å finansiere politiske aktivistor-
ganisasjoner generelt og PCHR
spesielt.

Homofile muslimer er kasteball mellom Arbeiderpartiet og radikale muslim-
ske miljø.

Homofile muslimer sliter

Ap har vært for feig til å ta risiko,
selv om de rødgrønne har hatt-
 flertallsmakt  de siste åtte årene.
De har vært for feige til å sette
disse konservative miljøene på
plass. Vi homofile muslimer sliter i
hverdagen vår. Vi har det ikke
veldig godt.

Vi homofile muslimer vil ha nye
regler og et system som gjør det
letterer å bevege oss fritt på landets
gater. Vi ønsker å slippe at noen
skjeller oss ut eller trakasserer oss
fordi vi er homofile muslimer. Et
borgerlig styre bør være mer be-
stemt enn Ap i deres holdinger mot
disse konservative miljøene. Disse
miljøene har stor kontroll og har i
stor grad i realiteten fått deres rett
fremfor de av oss som kjemper for
demokratiske holdninger. Dette selv
om vi homofile har de juridiske
rettighetene.

Homofile muslimer har ikke fått
tilstrekkelig støtte under Ap sine åt-
te år med makt i landet. SV var
enda verre i sin forsiktighet, men
har heldigvis etter hvert vist mer
tøffe holdinger mot vold mot homo-
file mennesker. Skeiv Verden har
hatt møter med flere partier, og jeg
har personlig fortalt partiledere om-
 den brutale trakasseringen, kritikk-

en og mobbingen vi homofile musli-
mer opplever. Ap har i særlig
grad drevet naivt diplomati.

De kan virke redde for å miste
stemmer fra innvandrermiljøene.
Resultatet blir at homofile muslimer
nedprioritert. Men vi aksepterer ikke
å bli offer for islamistiske miljø. Vi
homofile muslimer har en lang vei å

gå, og vi trenger selvsagt politisk
støtte. Vi klarer ikke dette helt
alene. Vi truer ikke samfunnet med
diskriminerende holdinger, som
konservative muslimske miljøe gjør. 

 
Kaltham Alexander Lie,

Styremedlem Skeiv Verden

Fattige barn
Både gjennom aviser og TV blir vi
gjort oppmerksomme på at det er
mange fattige barn i Norge. Som
sosialsjef i to kommuner med til
sammen 18 års tjeneste, erfarte jeg
at det var kommunens ansvar å
hjelpe fattige barn som trengte
hjelp. Av dagens fattige barn er det
mange som oppholder seg i Oslo.
Det blir derfor Oslo kommunes
ansvar å hjelpe disse. Ansvaret for
politikken i Oslo ligger på Høyre og
Fremskrittspartiet, godt støttet av
Venstre og Kristelig Folkeparti.
Kritikken om fattige barn må derfor
rettes til dem som har ansvar for
dette.

Willy Røed, sosionom

Rød og blå
skatt

Under valgkampen i 2001 lovte
de borgerlige store skattelettelser
dersom det norske folket stemte på
dem. De fikk et knepent flertall,
Per-Kristian Foss som finansminis-
ter. Og så var det valgløftet med
lavere skattetrykk da. I mitt tilfelle
som pensjonist økte skattetrykket.
Riktignok bare med 0.18 prosent,
men det var i hvert fall ingen skatte-
lettelse. Under valgkampen høsten
2005 fortalte jeg dette til Jan Tore
Sanner, noe han mente var feil, og
lovte at han skulle finne ut av det.
Jeg lot ham få en utskrift av inntekt
og skatt betalt, men jeg hadde nok
rett, for jeg har ikke hørt noen ting
på alle disse årene. Så skatteletten
som Erna Solberg har lovet, den tar
i hvert fall jeg med en klype salt. Vil
også opplyse at for 2009 hadde jeg

Ingen nødnett
Den manglende satsingen på
vei/tunneler blir avdekket gjennom to
 ganske oppsiktsvekkende avslørin-
ger etter den dramatiske brannen i
Gudvangatunnelen på E 16 mellom
Oslo og Bergen: 1) Mer enn 200
tunneler er dekket med brannfarlig
stoff i veggene. 2) Over 400 tunneler
på Vestlandet vil stå uten nødnett når
det nye nødnettet blir satt i drift neste
år. Brannsjef Sigvald Kvinge i Gulen/
Masfjorden kaller det en «skandale
for staten Norge» når han får vite at
nødnett uteblir i de lange tunnelene
(NRK 6/8). Da det tok fyr i vogntoget
fire kilometer inn i tunnelen, var
nødnetter helt dødt, ifølge brannsje-
fen i Aurland (NRK). Veier har ikke
vært førsteprioritet de siste  årene.
Tall fra finansdepartementet viser at
bevilgninger til riksveier over stats-
budsjettene, målt i realkroner, har gått
ned etter 2009. En tunnelpendler

Jeg bestilte en flybillett fra Rygge til
Las Palmas pr. tlf. da jeg ikke kom
igjennom på internett. Jeg fikk reise-
dokument på sms og mail. Alt OK.
Jeg har alltid reist med Norwegian
inntil nå. En ukes tid etter fikk jeg en
lang e-post på engelsk. Jeg forstår
svært lite engelsk. Men ordet change
mente jeg betydde forandre. Jeg
ringte inn og forklarte problemet, og
vedkommende lovet å sende meg
det på norsk innen 15 minutter. In-
genting skjedde. En uke senere ring-
te jeg inn igjen. Vedkommende sa at
beskjeden jeg hadde fått ikke var så
viktig. At det hadde med flygetiden å
gjøre. Men jeg sa at jeg vil ha det
skriftlig på norsk. Han lovet å sende
beskjeden videre og at jeg skulle få
det på norsk. Skal vi som ikke kan
engelsk være prisgitt å famle i været
ved reiser? 

Kvinne 71 år

Takk for i sommer!
Det er mange som klager på at
NRK bruker penger på å sende en
gammel hurtigrute
langs den norske
kyst i sommer.
Personlig synes
jeg dette har vært
et meget godt
program, og ikke
minst en fin rekla-
me for landet vårt.
På anløpsstedene
langs kysten var
det mange fine
intervjuer, fin
musikk og sang
og folk som var
interessert fikk
innblikk i hva
menneskene 
stelte med. Det er
klart at det koster penger, men det
er da sikkert mange programmer
som sendes både i radio og TV
som er like dyre for oss lisensbeta-
lere. Det betyr veldig mye for slike

steder som f. eks. Træna. Frøya og
Henningsvær, å få et slikt besøk.

Og vi som liker programmet,
er overveldet av hva men-
neskene på disse stedene
har fått til, når vi fikk høre
hva de hadde å starte opp
med. Vi fikk også en fin
informasjon om oljebyen
Stavanger som var veldig
interessant å høre på. Vi
som har levd en stund,
husker sikkert Leif B. Lille-
gaard, som jobbet i NRK
reiseradio en stund. Han
likte godt å ligge nede i
fjersteinene og intervjue
mennesker, og laget mange
trivelige programmer.

Jeg takker NRK for at de
lager slike programmer, og

jeg takker også de flinke program-
lederne som har gjort et utmerket
arbeide på denne turen.

Kristian Edvard Kibsgaard,
Trondheim

● Alle innlegg blir vurdert 
og alle får svar. 

● Vi forbeholder oss rett til 
å kutte i manuskriptene.

● Hovedkronikk: 4000 tegn. 
● Replikk: 1500 tegn.

● All kommunikasjon med redaksjonen 
må foregå skriftlig via vår epostadresse.

Frp fører en helt forvirret religionspolitikk. De
fronter i det ene øyeblikket religionsfrihet.
Men hver eneste gang det dukker opp noe som
rp er veldig opptatt av, så skal Frp overstyre.

Marianne Aasen (Vårt Land)

Norsk, 
Norwegian!

 1,34 prosent mindre skatt enn i
2004. Og nå etter åtte år med de
rødgrønne har den gått kraftig ned
for mitt vedkommende.

Magne Fjellstad, Lillestrøm


