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MIFFs forventninger til 
giverkonferansen i Kairo
Innledning
Med Israel for fred (MIFF) ønsker uten
riksminister Børge Brende lykke til med  
oppgaven som arrangør for giver
konferansen for Gaza i Kairo 12. oktober 
2014. 

Vi støtter målsettingen om at palestinerne 
på Gazastripen får gjenoppbygd boliger 
og infrastruktur som ble ødelagt i den siste 
tragiske krigen. 

Samtidig er det forhold i det palestinske 
samfunnet som reiser alvorlige moralske 
dilemma og gir store utfordringer til Norge 
som bistandsgiver og leder for giverlands
gruppen.

Hatindoktrinering
Palestinske selvstyremyndigheter (PA) 
fortsetter å bruke offisielle medier og 
offentlige skoler og kulturarrangement 
til å formidle budskap som demoniserer 
israelere og motarbeider målet om en 
løsning med to stater for to folk. Det kan 
for eksempel være oppfordring til vold, 
hyllest av terrorister, skoler og sportsan
legg som blir oppkalt etter barnemordere 
eller geografioppgaver som presenterer 
israelske byer som palestinske. Terrorister 
blir framstilt som rollemodeller i skole og 
barneprogrammer på TV.

Når disse kommunikasjonskanalene og in
stitusjonene blir finansiert av PAs generelle 
budsjett, er hatindoktrineringen direkte 
finansiert av norske skattepenger.

Belønningssystem for terrorister
PA har et skalert belønningssystem for pal
estinere dømt i israelsk rett for terrorisme. 
Menn og kvinner som med stolthet for
teller hvordan de drepte israelske barn og 
kvinner og som sier de gjerne skulle gjenta 
sin udåd, får månedlige utbetalinger som 
er mange ganger større enn palestinske 
lærere og politifolk. 6. februar kom det 
melding i AlHayat AlJadida om at PA øker 
bevilgningene til belønningssystemet med 
280 millioner kroner i inneværende år.

PA hevder dette belønningssystemet ikke 
blir finansiert av internasjonal bistand. 
Likevel bidrar norske skattepenger indirek
te til å opprettholde dette belønningssys
temet for terror. Det PA/PLO gjør er å flytte 
på pengene mellom sine ulike budsjetter.

Hamas’ rolle på Gaza
Vi har ikke grunn til å hevde at den norske 
regjering gir midler som direkte ender 
opp som frie budsjettmidler hos Hamas 
eller andre terrorgrupper på Gazastripen. 
Likevel er det åpenbart at internasjonal 
bistand til Gaza har frigjort midler som de 
får fra andre kanaler (eksempelvis beskat
ning av smuglergods gjennom tunneler 
og gaver fra Iran), til innkjøp av raketter og 
bygging av angrepstunneler inn i Israel. 
Tunnelene er bygget med flere hundre 
tusen tonn sement som skulle vært brukt 
til gjenoppbygging etter forrige krig. 
Det er åpenbart at situasjonen med hva 
penger og bygningsmaterialer blir brukt til 
har vært og er ute av kontroll.
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Derfor forventer MIFF at regjeringen 
under giverkonferansen 

Fordømmer PAs indoktrinering til hat og 
hyllest av drap på sivile i skoler og myn
dighetsstyrte medier og krever innføring 
av tiltak for at dette opphører.

Krever at PA avvikler belønningssyste
met for dømte terrorister og deres familier. 
Det må settes økonomisk makt bak dette 
kravet.

Gjør avvæpning av Hamas og de andre 
terrororganisasjonene på Gazastripen til 
en ufravikelig betingelse før ny bistand blir 
gitt.

Disse tiltakene fra Norges side vil kunne 
bringe en ekte fred mellom israelere og 
palestinere mange skritt nærmere. 

Med vennlig hilsen,
Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF
BengtOve Nordgård, nestleder MIFF
Conrad Myrland, daglig leder MIFF
Oslo, 9. oktober 2014
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MIFFs andre forventninger
til regjeringen Solberg
Vi minner om MIFFs forventninger som ble 
presentert i et 16 siders notat til utenriks
ministeren og i et møte med statssekretær 
Bård Glad Pedersen 12. februar 2014.

Her følger forventningene i kortform.

MIFF FORVENTER AT REGJERINGEN
Avviser palestinernes krav til  
såkalt ”rett til å vende tilbake”              

Bevisstgjør om jødiske flyktninger og 
Israel som nødhavn   

Støtter Israel som et nasjonalt hjemland 
for jøder                                                      

Fordømmer PAs indoktrinering til hat og 
hyllest av drap på sivile i skole og myndig
hetsstyrte medier                                    

Legger press på PA til å avvikle deres  
skalerte belønningssystem for dømte  
terrorister                                                  

Likebehandler Israel når det gjelder 
overvåkning og kritikk i konflikts og krigs
situasjoner                                                

Står ved sitt løfte om utvikling av  
bilaterale forbindelser med Israel  
uavhengig av politisk uenighet        

Balanserer støtten til grupper som  
formidler palestineres og israeleres  
argumenter                                              

Likebehandler Israel med andre land når 
det gjelder våpenhandel                    



5

Vi er Med Israel for fred
Med Israel for fred (MIFF) er en av de  
største utenrikspolitiske interesse gruppene 
i Norge og en av de største proisraelske 
gruppene i Europa.

Vi er med Israel, og for fred. MIFF håper 
Israel en dag vil bli anerkjent av alle sine 
naboer. Vi drømmer om en fremtid der  
israelere, palestinere og andre arabere vil 
kunne leve i godt naboskap til felles nytte.

MIFF ble formelt stiftet i 1978. Helt siden 
starten har vi hatt følgende formål og 
grunnlag.

I dag har MIFF omkring 8.600 medlemmer, 
omlag to tusen flere enn da vi leverte  
forrige notat til utenriksministeren i februar 
2014.  

MIFF samler Israelvenner med ulikt  
politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har 
også ulikt syn på israelsk politikk. Når det 
gjelder saker som er omstridt internt i det 
israelske samfunnet, formidler vi de ulike 
hovedsyn til de store gruppene, uten som 
organisasjon å ta stilling til spørsmålene.

MIFFs hovedkanal for informasjon er nett
stedet www.miff.no, hvor det gis daglige 
oppdateringer fra Israel og Midtøsten. Vi 
mener dette gir et viktig komplement og 
korrektiv til den snevre historiefortellingen 
til NRK, NTB og andre norske medier.
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Diagrammet viser utviklingen i antall medlemmer i 

MIFF fra sommeren 2000 til oktober 2015. 

MIFFs FORMÅL OG GRUNNLAG
Gjennom saklig og allsidig informasjon om 
Midtøstenkonflikten, det jødiske folk og dets 
historie ønsker MIFF å skape en dypere og 
større sympati for Israel og det jødiske folk.

1. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et 
nasjonalt hjemland i Erez Israel.

2. MIFF støtter en løsning av flyktninge
problemene som ikke innebærer en trussel 
mot Israels eksistens.

3. MIFF mener at konflikten mellom Israel og 
dets naboer bør løses ved direkte forhandlin
ger mellom partene.

4. MIFF tar avstand fra organisasjoner som 
ikke vil anerkjenne staten Israel.

5. MIFF er partipolitisk uavhengig.
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Kontaktinformasjon
Daglig leder Conrad Myrland
mob. 41 17 67 80
post@miff.no

Styreleder Morten Fjell Rasmussen
mob. 92 24 39 63
morten@miff.no

Nestleder Bengt-Ove Nordgård
mob. 95 09 22 26
bengt.nordgard@gmail.com

Noen av MIFFs kanaler og aktiviteter
MIFFs nettsted www.miff.no inneholder 
over 20.000 artikler med bakgrunn og 
nyheter om Israel og Midtøsten fra helt 
tilbake til 2001. Vi kjenner ikke noe tilsva
rende proisraelsk nettsted i Europa.

MIFF har 24 lokallag, fra Tromsø i nord til 
Kristiansand i sør. Lokallagene avholder 
åpne møter med foredrag relatert til Israel 
og Midtøsten.

MIFFs Facebook-side har over 19.400  
følgere. 

MIFFs informasjonsavis Midtøsten i fokus 
er utgitt jevnlig siden 1975. Den kommer 
nå ut seks ganger i året.

MIFF publiserer på nettsiden ukentlige 
radiokommentarer som også benyttes av 
noen lokalradiostasjoner.

MIFFs YouTube-kanal (medisraelforfred) 
har til sammen over 337.000 visninger.

MIFFs Twitter-konto (@miffno) har over 
5.900 følgere.

På MIFFs nett-torg (torget.miff.no) selger 
uavhengige forhandlere Israelrelatert film 
og litteratur, samt et stort utvalg israelske 
varer.

MIFF avholder årlig landsmøte i mai/ juni 
og nasjonalt seminar i slutten av septem
ber.

MIFF har siden 2010 utgitt et 24 siders  
spesialmagasin med Israels beste argu
menter til ni fylker. Oslo fikk magasinet i 
januar 2014. I 2015 går magasinet til Trøn
delag.

MIFF har minst én årlig bokutgivelse.

Representanter for MIFF deltar aktivt i den 
norske Midtøstendebatten i mediene og 
holder foredrag på ulike møter.


