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Er det mulig bare i kraft av 
seg selv å gi forsikringer 
om at vi ikke har noe å 
frykte rundt bygging og 
drift av Lambda, slik 
gledessprederen Bjørn 
Cappelen gjør i Klassekam
pen 31. desember? Samti
dig avfeies motpartens 
ankepunkter om dårlig 
logistikk og tilkomstmulig
heter, elendig byggegrunn 
og raskt stigende omkost
ninger som «for lengst 
tilbakeviste myter». Hvem 
tar ansvar når luftslottets 
svakheter åpenbares i sum 
– Bjørn Cappelen, Harald 
Nissen, Hallstein Bjercke, 
Stein Olav Henrichsen, 
Rina Mariann Hansen eller 
Marianne Borgen? Bare i 
fjor høst ble utgiftene til 
byggingen justert opp fra 
1,63 til 2,05 milliarder.

Henrichsen påsto i Aften
posten 2. desember at 
Oslofolk var henvist til å 
dra til New York, London 
og Paris for å se kunst. 
Rekordhøye besøkstall i 
2015 vitner vel om at 
trafikknutepunktet Tøyen 
ikke er så usivilisert? Løse 
anslag om dobbelt besøk 
og ditto billettinntekter i 
Bjørvika tjener alene 
forsøket på å redusere 
driftsutgiftene til 344 
millioner årlig, et beløp 
som heller ikke levner håp 
om at bystyret i fremtiden 
kan budsjettere mange 
kroner til andre kulturtil
bud i hovedstaden.

Å bite seg selv i halen 
vekker latter i dyrenes 
verden. Det burde det også 
i menneskeverdenen. Av 
vanskelig ankomst og intet 
kjellermottak, vil det være 
fysisk umulig å sluse så 
mye mennesker, gjenstan
der, varer og tjenester ut til 
Paulsenkaia, og gjennom 
de samme dørene og 
rulletrappene. Slike 
problemer vil en være 
spart for ved en utvidelse 
på Tøyen.

Erik Henning Edvardsen, 
Oslo

erik.edvardsen@ norskfolkemuseum.no
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De siste månedene har 
palestinerne på Vestbreden 
ført en ny type kamp mot 
den israelske okkupasjonen. 
Barn og unge kvinner og 
menn har stukket israelere 
med kniv. Uansett utfall har 
de sjøl blitt skutt. På denne 
måten ble 113 palestinere og 
17 israelere drept mellom 1. 
oktober og 15. desember. 

Det er forferdelig depri
merende. De unge palesti
nerne øyner åpenbart ingen 
løsning og går til det dras
tiske skritt i virkeligheten å 
begå sjølmord, sjøl om de vil 
ha en represen
tant eller flere fra 
fienden med seg. 
Det synes for meg 
som om palesti
nerne er kommet 
til et punkt hvor 
de har gitt 
fullstendig opp å 
få tilbake noe av 
landet sitt. Det 
ser ganske enkelt 
ut som om det 
ikke kan finnes 
noen annen slutt 
på dette enn at 
israelske soldater og andre 
dreper eller fortrenger 
resten av de palestinerne 
som bor på Vestbredden, i 
tillegg til de tidligere 
fordrevne.

Hvis situasjonen er så 
dramatisk som jeg tror, 
samtidig som den palestinske 
regjeringen og resten av 
statsapparatet omtrent ikke 
fungerer lenger, kunne det 
kanskje være mulig å tenke 
seg en løsning som snur alt 
på hodet. En løsning som 
gjør at palestinerne i alle fall 
får beholde de menneskene 
og områdene som de frem
deles har litt kontroll over  
– pluss litt til.

Da jødene fra Europa 
begynte å komme til landet 
fra tidlig på 1900tallet, var de 
opptatt av å bygge en nasjon. 

Joseph Roth har i boka 
«Jøder på vandring» fra 1927 
et avsnitt om hvor viktig det 
den gangen var å bygge 
nasjoner – noe som var helt 
særskilt for Europa. I Midt
østen, Asia og Afrika hadde 
man ikke nasjoner. Og vi så 
jo hva som hendte da jødene 
begynte å komme til Pales
tina. «Den jødiske nasjonen» 
– som jødene hadde «skapt» i 
Europa på bakgrunn av 
nasjonsbyggingen der (uten 
egen jord) – fikk med nasjo
nen Israel et jordisk feste i 
Palestina.

Grensene i Midtøsten var 
ikke trukket på bakgrunn av 
den typen nasjonsbygging. 
Tvert imot – det var europe
ere som under og etter 1. 
verdenskrig trakk grensene 
etter sine egne interesser. 

Israels grenser ble 
også i utgangspunk
tet skapt av andre.
 Palestinernes 
nåværende sterke 
nasjonstilknytning 
har derfor kommet 
med kampene for å 
beholde eller gjener
obre det landområ
det de bodde og 
levde i, som gradvis 
ble tatt fra dem. 

På bakgrunn av 
dette vedtok FN en 
avtale om at alle som 

ble fordrevet fra landområ
det, skulle ha rett til å vende 
tilbake. Det gjelder de 
7800.000 som den gang ble 
drevet på flukt og deres 
etterkommere: «FNs resolu
sjon 194, punkt 11 fra 1948 
beslutter at flyktninger som 
ønsker å vende tilbake til 
sine hjem og leve i fred med 
sine naboer skal ha adgang 
til å gjøre dette så raskt som 
praktisk mulig og at erstat
ning skal betales for eien
dommen til dem som velger 
å ikke vende tilbake og for 
tap av eller skade på eiendom 
… og at dette skal godtgjøres 
av regjeringene eller ansvar
lige myndigheter». Denne 
resolusjonen har aldri blitt 
etterlevd, og Israel bruker 
den fremdeles som et argu
ment mot både én og 
tostatsløsningen, fordi de er 

redde for å bli i markant 
mindretall.

Jeg tenker at hvis palestiner
ne innser nederlaget – som jo 
skinner en i øynene uansett 
hvor forferdelig det er – kun
ne man komme fram til en 
avtale som gjorde at det ble 
fred: 
1. Den palestinske regjerin
gen får flertallet i folket med 
seg på at det er bedre å 
stoppe nå og gi opp, enn å 
vente på at resten skal bli 
fordrevet eller drept.
2. Verdenssamfunnet – og FN 
– må trekkes inn, og det må 

utarbeides en fredsavtale 
som sier at alle folkegrupper/
nasjoner innenfor nåværende 
grenser (Israel og Palestina) 
skal behandles likeverdig, 
både når det gjelder kultur, 
språk og andre rettigheter. 
Man må deretter ha store 
internasjonale styrker over 
hele landet for å sikre freden, 
samtidig som barrikader 
(murer og andre sperringer) 
rives ned og veier etc. kan 
brukes av alle. Man må 
forenes om eventuelt nytt 
navn på staten, og Golanhøy
dene må leveres tilbake til 
Syria.

Hvis palestinerne ønsker seg en fredsavtale som virker, må de først se nederlaget i øynene: De har tapt.

Gi opp kampen, gå videre

DAVID MOT GOLIAT: Palestinske ungdommer ble i høst stadig mer desperate. Her kaster en demonstrant en flaske med maling på en israelsk bulldoser på Vestbredden.  
  FOTO: JAAFAR ASHTIYEH, AFP PHOTO/NTB SCANPIX

Retten til 
tilbake
vending 
må vike.
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