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Nyttige idioter
Opptøyene og den aggressive 
opptreden til pøbelen som ødela 
for millioner i Oslo torsdag, er 
hån mot både palestinere og de 
menneskene som arbeider for 
fred, forsoning og en verdig frem-
tid for folkene i Midtøsten. På 
samme måte som selvmords-
bombere, Røde Armé Fraksjon 
og blitzere opp gjennom årene 
har ødelagt for den politiske ven-
stresiden, undergraver de som 
har deltatt i pøbelstrekene i Oslo, 
den tillit som må være mellom 
politisk aktive og folket i Norge. 
Pøbelen må selv ta ansvar for det 
de gjør. De har ødelagt for mil-
lioner, men viktigere er det at de 
ødelegger mulighetene for å 
vinne frem med palestinernes 
rettferdige sak – et fritt Palestina 
og et samfunn i Midtøsten der 
både jøder og palestinere kan 
leve side om side. De fredelige 
demonstrasjonene og markerin-
gene for fred har vist at det er 
mulig å forenes om 
grunnleggende verdier og poli-
tiske mål på tvers av politiske og 
livssynsmessige barrierer. Siv 
Jensens støtte til israelsk terror og 
usaklige kritikk av legen Mads 
Gilbert, fremstår som et unntak i 
den politiske debatten i Norge. 
Heldigvis! Hennes støtte til Ehud 
Baraks aggressive politikk overfor 
palestinerne må møtes med poli-
tisk motstand og argumentasjon. 
Det må også gjelde den pøbelen 
som gjorde Oslos gater om til en 
krigsskueplass. Slik skal vi ikke ha 
det i Norge! Det er både reaks-
jonært, ødeleggende og i siste 
instans en støtte til Jensen og 
hennes israelske militære helter.

KARL-HENRIK NYGAARD

Branntilsyn
I løpet av 2008 har Bergen bran-
nvesen gjennomført tilsyn i 
tusenvis av boliger. Dette har vist 
seg å være svært nødvendig. Ikke 
minst er det funnet mange 
sperrede rømningsveier. Men hva 
med fremkomstveiene for bran-
nvesenets biler? Bør det ikke fore-
tas tilsyn også her? I mange bo-
ligstrøk er gater og veier så fulle 
av parkerte biler at det iblant er 
vanskelig selv for personbiler å 
ta seg frem. Undertegnede, som 
bor i øvre del av Sandviken, tør 
ikke tenke på hva som kan skje 
hvis det skulle bryte ut brann 
i dette strøket.

BJØRG ERIKSEN,
BERGEN

TORSDAG 8. JANUAR, på side 5 
i del 2, skrev vi at Kongelige Nor-
ske Marines Musikkorps holder til 
i Stavanger. Korpset holder fort-
satt til i Horten, og Marine-
musikken har alltid hatt blå uni-
former. 
PÅ SIDE 3 I DEL 2 kom vi i skade 
for å redusere antall kilometer vei 
kommunen har ansvaret for til en 
tiendedel. Et feilplassert komma 
var alt som skulle til. Kommunen 
har ansvar for 62 mil med veier, 
ikke 6,2 som vi skrev. I tillegg 10 
mil med gang- og sykkelstier og 
26 mil med fortau og gangveier. 
Og altså ni tusen trappetrinn, 
som samferdselsdirektør Ove 
Foldnes fortalte til avisen. 

                BT RETTER
Bergens Tidende retter journalistiske 
feil så raskt som mulig. Er du berørt av, 
eller fi nner journalistiske feil i våre 
spalter, kan du sende epost til 
btretter@bt.no U-864 

Av Erlend Hodneland og Kåre Solberg, 
Forbundet Tenner og Helse, Hordaland

INDUSTRIELLE UTSLIPP av organisk 
kvikksølv på 50- og 60-tallet for-
årsaket Minimata-katastrofen 
i Japan, der kvikksølvet hopet 
seg opp i fi sk som ble spist av 
mennesker. Folk fi kk alvorlige 
nevrologiske symptomer, de falt 
i koma, fl ere tusen døde, og det 
oppsto alvorlige misdannelser og 
hjerneskader hos nyfødte. Derfor 
må problemet U-864, med 67 tonn 
kvikksølv om bord, elimineres for 
all fremtid. 

Kystverket kom med en rapport 
i 2008 der de utreder en mulig til-

dekking eller heving av ubåten. 
I denne rapporten presenteres 
også en risikoanalyse som kon-
kluderer med at hevingsalterna-
tivet gir større miljørisiko enn 
tildekning med sand. 

EN SVAKHET VED tildekking er at 
sterke havstrømmer kombinert 
med den bratte havbunnen kan 
resultere i en utvasking eller 
utglidning av sanden ettersom 
tiden går. Kvikksølvet er tungt 
(13,5 kg/l) og vil etter hvert fi nne 
veier ut under sanden i den bratte 
skråningen opp mot 16 grader og 
spre seg over store områder. 

Kystverket støtter seg til ca. 
30 større tildekkingsprosjekter 
av kvikksølvforurensede masser 

de siste 20 årene. Tildekkings-
operasjonene det blir referert til 
er stort sett på fl ate områder med 
lite strøm og med kvikksølv fra 
industrivirksomhet, jevnt fordelt 
i bunnsedimenter. De handler 
altså ikke om skipsvrak med store 
mengder kvikksølv konsentrert 
på små områder, og skiller seg 
dermed kraftig fra U-864 som lig-
ger i en bratt skråning.

EN TILDEKNING vil utgjøre en stør-
re risiko på lang sikt med små 
muligheter for å få opp kvikksøl-
vet. Bakterier vil omdanne kvikk-
sølvet til organisk kvikksølv som 
er enda giftigere og vil enkelt tas 
opp i marine dyr. Det vil således 
oppstå en langvarig usikker-

het om fi sken langs vestkysten 
er spiselig eller ikke. De nevnte 
usikkerhetsmomentene tilsier at 
tildekningsalternativet kun er en 
midlertidig løsning.

Kystverket konkluderer i sin 
rapport at vraket er i en slik for-
fatning at det er mulig å heve det. 
Hevingsaktørene har skissert en 
god måte å heve vraket på som 
ivaretar både personellsikkerhet 
og miljøaspektet. Det stemmer 
at en heving gir en kortsiktig 
økt risiko for å spre kvikksølv til 
miljøet, men er det eneste som 
bidrar til en god løsning på len-
gre sikt. Vraket bør heves, og de 
forurensede bunnsedimentene 
dekkes til.

Kvikksølvet finner sine veier ut av sanden

EINAR AARRE gir et ufortjent nega-
tivt og unyansert bilde av Hamas 
og deres politikk i BT 08.01. 

Hamas oppsto som en direk-
te konsekvens av det folkelige 
palestinske opprøret (intifada-
en) i 1987 mot årelang israelsk 
undertrykking og okkupasjon. 
Hamas har siden moderert både 
sin retorikk, strategi og politiske 
mål, men ikke kravet om å aner-
kjenne Israel. 

ISRAEL HAR i samme periode ikke 
moderert noen av sine målset-
tinger, men fortsatt med nye 
bosettinger på Vestbredden, bygd 
sikkerhetsmur rundt Vestbred-
den og gradvis ekspandert den 
jødiske bosettingen i Jerusalem, 
alt klare brudd på internasjonal 
lovgivning. 

I tillegg kommer systematisk 
likvidering av mer enn 300 sentra-
le Hamas-medlemmer og fl ere av 
de viktigste lederne som Sheikh 
Yassin og Abdel A. Rantissi. 

PÅ TROSS AV DETTE har Hamas fl ere 
ganger gjennomført både ensidi-
ge og gjensidige våpenhviler, slik 
som den foreløpig siste våpen-
hvilen som ble avsluttet med nye 
raketter mot Israel i desember og 
førte til den israelske invasjonen. 
Israel ser på dette som et legitimt 
svar på Hamas mange rakettan-
grep og en kamp mot terror. En 
økende verdensopinion ser på 
dette som et overgrep mot en 
vergeløs sivilbefolkning.    

Hamas blir av Israel (og USA og 
EU) karakterisert som en ren ter-
rororganisasjon. Det er viktig å 
minne om at den politiske fl øyen 
av Hamas vant parlamentsvalget 
i januar 2006 med klar margin på 
et program for politisk «Reform 
og Endring». 

HAMAS VANT VALGET fordi de var 
bedre organisert, ville reformere 
den palestinske selvstyremyndig-

heten og bekjempe korrupsjon. 
Hamas var derfor et troverdig 
alternativ til PLO og Fateh som sto 
svekket igjen etter Yassir Arafats 
død og uten politiske resultater 
etter den mislykte Oslo-avtalen. 

Likevel ville ingen vestlige 
regjeringer anerkjenne Hamas’ 
valgseier og ble kort etter utsatt 
for en internasjonal økonomisk 
boikott. Norge gjorde som eneste 
land et politisk fremstøt i kon-
takt med Hamas da statssekretær 
Raymond Johansen møtte Hamas’ 
statsminister Ismael Haniyeh i 
mars 2007. Kravet var imidlertid 
fortsatt betingelsesløs anerkjen-
nelse av Israel. 

MED HAMAS PARKERT på Gaza ble 
alle bistandspengene kanalisert 
gjennom presidentembetet til 
Mahmoud Abbas, på tross av at 
den palestinske selvstyremyn-
dighetene var gjennomsyret 
av korrupsjon. Dette førte til at 

Vestbredden, og særlig Ramallah, 
fortsatt mottok bistandspenger, 
mens Gaza sank ned i fattigdom 
og isolasjon og, etter hvert, en 
blodig intern krig mellom Hamas 
og Fatah. 

I tillegg til dette 
holdt Israel tilbake 
palestinernes skat-
tepenger og stengte 
grensene. Slik ble 
Gaza fullstendig iso-
lert frem omverden 
og de som bor der 
overlatt til seg selv. 
Slik sett har Israel 
rett i at krigføringen 
ikke har skapt enn 
humanitær krise i Gaza – den var 
på plass allerede før invasjonen.

HAMAS KAN IKKE innfri kravet om 
anerkjennelse av Israel – ikke 
fordi de er ekstremister – men 
fordi dette er det eneste forhand-
lingskortet de har overfor en mye 

sterkere motpart. Husk at ingen 
anerkjenner Israels okkupasjon 
av Vestbredden og Gaza. Hamas 
har fl ere ganger sagt at de vil 
akseptere en stat basert på nett-

opp 1967-grensene. 
Et entydig funn fra 

forskning er at isola-
sjon av islamistiske 
bevegelser fører til 
radikalisering. Det 
er også tilfellet med 
Hamas. Det som nå er 
viktig, er at man ikke 
tilnærmer seg Hamas 
ved å isolere bevegel-
sen og avkreve bevis: 
«hvis dere anerkjen-

ner Israel skal dere få forhandle 
…» I stedet må det internasjonale 
samfunnet tilby Hamas (og PLO) 
direkte forhandlinger uten slike 
betingelser og gå i gang med å 
realisere et minimum av en pales-
tinsk stat.  

Hamas kan ikke anerkjenne Israel

UNDERTRYKKING: Israel har systematisk likvidert mer enn 300 sentrale Hamas-medlemmer. På bildet palestinske fanger fra Gaza 
i en israelsk militærbase.                                                                                                                               ARKIVFOTO: AMIR COHEN, REUTERS/SCANPIX

KRIGEN I GAZA
Av Are Knudsen, 
forskningsleder
Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Å nekte å anerkjenne Israel er det eneste forhandlingskortet Hamas har overfor en mye sterkere motpart. 

Israel holdt 
tilbake 

palestinernes 
skattepenger 

og stengte 
grensene


