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Palestina
✱✱ «Det finnes en økende er-

kjennelse av at ekstremistene 
på palestinsk side vil gå av med 
seieren dersom de moderate 
kreftene aldri oppnår noe.»
Aftenposten støtter oppgrade-
ringen av palestinsk status i FN 
på lederplass.

Palestina II
✱✱ «Skal palestinernes seier i 

FN ha annet enn symbolverdi, 
må forhandlinger følge. Målet 
er det samme som før, en løs-
ning med to stater som kan le-
ve i fred og med sikre grenser.»
VG støtter også oppgraderin-
gen av palestinsk status i FN på 
lederplass.

Palestina III
✱✱ «Det eneste som skjer med 

FN-vedtaket, er at Abbas kan 
få litt forbedret status.»
Vårt Land på lederplass.

Ufred
✱✱ «Jeg mener det er feil å til-

dele prisen til EU og derfor 
har jeg ikke prioritert så høyt 
å delta ved denne tildelingen, 
i motsetning til andre tildelin-
ger som har vært viktige. (...) 
Fredsprisen skal tildeles per-
soner som har gjort et bane-
brytende arbeid for fred. Nå er 
det ufred eller urolighet i store 
deler av Europa nettopp på 
grunn av den politikken som 
EU har ført.»
Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Ufred II
✱✱ «Dette er provinsielt. Men 

det overrasker meg ikke.»
Direktør ved Nobelinstituttet 
Geir Lundestad til Dagens  
Næringsliv

Ny status: President Mahmoud 
Abbas.  FOTO: NTb SCANPIX
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«Vi vil vise at det nytter! At det går 
an å gjøre verden til et litt bedre 
sted», heter det i forordet. Ok, 
tenker du. Det nærmer seg jul. 
Køen foran din dårlige samvittig-
het blir lengre og lengre. 

Hvorfor skal en kulturhistoriker 
befatte seg med zulubarn? Hva 
er det som gjør at fargerike kvin-
ner i en grøftekant appellerer til 
en arkeolog? Er blikkvekslingen 
mellom en hvit middelaldrende 
kvinne og en zulugutt virkelig 
noe å feste seg ved? Ja, fordi kul-
turarv alltid handler om mennes-
ker, om grunnleggende verdier, 
om nærvær, etikk og moral, om å 
få sammenheng i det fragmenta-
riske. Det handler om respekt og 
ydmykhet, om sannhet og løgn, 
om strategier og egennytte, om 
seierherrer og om de som gled ut 
av historien med halen mellom 
beina. 

Zuluene i Sør-Afrika står oss like 
nært, eller like fjernt som men-
neskene i vår egen fortid. Nylig 
slapp skuespilleren Mari Maur-
stad, forfatteren Helene Uri og 
fotografen Eva Brænd boken om 
prosjektet Zulufadder. Den bør 
bli obligatorisk lesning for alle 
med støv på hjernen.

«Alt startet da jeg var på safari 
i Sør-Afrika i desember 2004», 
skriver Maurstad. I februar året 
etter var organisasjonen Zu-
lufadder et faktum. Det startet 
med venner og bekjente, men 
i dag har hennes engasjement 
resultert i 900 faddere som hjel-
per like mange barn med mat og 
utdannelse. De har bygget bar-
nehage og flere hus, skapt et titall 
arbeidsplasser, sørget for trygd til 
bestemødre uten pensjon, startet 
zuludansegruppe, HIV-testing 
og medisinering.«Man merker 
det knapt», sier forfatterne. «De 
fleste har det så bra at 200 kroner 
måneden ikke betyr så mye fra el-
ler til.» 

Visst er det lett å fortape seg i hyt-
ter som er bygget av småstein, 
jord og grener og i barn på kvin-
ners fang. Her er beskrivelser 
av livet i en grønnsakshage, av 
møtet mellom nord og sør og en 
endeløs rekke av stirrende, må-
pende, smilende og tenkende 
ansikter. 

Men viktigst er fortellingene, de 
små historiene om bagateller som 
er store nok til å gjøre en forskjell. 
Som den om Nelisiwe, kjøkken-
sjefen med ansvar for å bespise 
200 barn. Hun arbeider fra kl. 
06.00 til kl. 17.00 hver dag. Før 
hadde hun bare 30 tallerkener. 

Gule, blå, rosa og hvite plasttal-
lerkener som måtte vaskes opp i 
kaldt vann mellom hver pulje. Nå 
er det lettere, for nå har Nelisiwe 
fått 150 nye tallerkener, og barna 
kan spise sammen i stedet for å 
vente på tur. 

Det finnes mange bøker om nød. 
Det er skrevet endeløse rekker av 
artikler og kommentarer om ver-
dens elendighet. I motsetning til 
disse handler ikke denne boken 
om ofrene, men om fadderne, 
om giverne, om Personalhuset 
og Sana Pharma, om Rotary og 
Gullsmed Heyerdahl. Det er en 
bok om engasjement som ikke 
lar seg stoppe og som lett smit-
ter over på dem som kommer i 
kontakt med en dame som Mari 
Maurstad. 

Mens Norge har passert fem mil-
lioner innbyggere, mens gate-
bildet blir mer og mer fargerikt, 
mens finanskrisen herjer Europa 
og journalistene her hjemme set-
tes på porten, fortsetter det nor-
ske kulturminnevernet sitt liv på 
tilskuerplass. Det er derfor du 
skal vite at zulu betyr himmel og 
at kulturarv egentlig handler om 
mennesker.

Zulu betyr himmel

sammenheng
«Kulturarv handler alltid 
om mennesker, om grunn-
leggende verdier, om  
nærvær, etikk og moral, 
om å få sammenheng  
i det fragmentariske.»

sjur 
harby
Sjur Harby 
er arkeolog og skribent

Riktig FN-vedtak
noe skal endres, vil Netanyahu 
ha rett.

Det pågår i dag ikke noen 
fredsforhandlinger mellom 
israelerne og palestinerne. Ut-
siktene for en snarlig gjenopp-
takelse av slike forhandlinger 
er dårlige. På palestinsk side er 
splittelsen stor. Og viljen til å 
forhandle med palestinske re-
presentanter, hvor Hamas har 
reell inflytelse, er fra israelsk 
side liten.

En av Norges viktigste grunner 
til å støtte FN-beslutningen 
om å gi palestinerne observa-
tørstatus, er at det vil gi Abbas 
en seier. Han trenger resul-
tater å vise til å kampen mot 
ekstremistiske krefter. Denne 
begrunnelsen bør Norge jobbe 
for at også USA – som sitter 
med nøkkelen til å få igang 
nye fredsforhandlinger – kan 
anerkjenne.  

I 
går vedtok FNs hoved-
forsamling med stort 
flertall, men mot USA 
og Israels stemmer, å 
gi de palestinske om-

rådene observatørstatus i FN. 
Vi mener Norge gjorde rett i å 
støtte forslaget.

Den oppgraderte statusen kan bli 
et skritt på veien mot en fullver-
dig palestinsk stat. Men veien 
dit er lang.

President Mahmoud Abbas insis-
terer på at FN-fremstøtet skal 
utfylle forsøkene på å forhandle 
fram en varig fredsløsning. Isra-
el er sterke motstandere av det 
landet mener er et ensidig pales-
tinsk tiltak i strid med Oslo-av-
talen. Derfor er det lite trolig at 
FN-prosessen i seg selv vil føre 
til nye forhandlinger. Derimot 
vil Palestina som observatørstat 
i FN kunne søke medlemskap i 
flere FN-organisasjoner og mu-

ligens også i Den internasjonale 
straffedomstolen (ICC). Det er 
først og fremst det siste som be-
kymrer Israel. 

Palestinsk ICC-medlemskap vil 
nemlig kunne åpne for at ICC-
aktoratet begynner å undersøke 
israelske aksjoner på Gazastri-
pen og Vestbredden. Heller ikke 
det vil endre de politiske realite-
tene, men det kan skade Israels 
omdømme, sier professor og 
Midtøsten-forsker Hilde Hen-
riksen Waage til NTB.

Palestinerne håper den endrede 
statusen vil fremme deres po-
sisjon i verdenssamfunnet og 
styrke deres stilling i forhandli-
ger med Israel. Det er dessverre 
en litt for optimistisk tolkning 
av FNs beslutning. Israels stats-
minister Benjamin Netanyahu  
fastslo i går at beslutningen i FN 
ikke vil «endre noe på bakken». 
Og så lenge Israel ikke ønsker at 

Oppsummert

Observatører

1 I går vedtok FNs hovedforsam-
ling med stort flertall å gi de 

palestinske områdene observatør-
status i FN.

styrket?

2 Palestinerne håper den endrede 
statusen vil styrke deres stilling 

i forhandliger med Israel.

For optimistisk

3 Det er en for optimistisk tolk-
ning av vedtaket. Men oppgra-

deringen vil forhåpentligvis styrke 
de moderate kreftene på palestinsk 
side.


