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Hei


Me er ei gruppe parti, organisasjonar og enkeltpersonar som har sett oss leie på at
Universitetet i Stavanger har ein samarbeidsavtale med det israelske universitetet
Technion, som er ein viktig medspelar for den israelske krigsmaskinen, og som kan yte
viktig støtte til Israel sin offshore gassutnytting. Se ellers vedlagte «Åpent brev til styret
og ledelsen ved UiS».


Me ville satt stor pris på om du kan jobbe saman med oss om dette - det ville vore ein
styrke å få tatt saka opp i Studentparlamentet. Og generelt mobilisere støtte blandt
studentane og deira organisjonar mot denne umoralske samarbeidsavtalen. 


Det er tidlig i prosessen, og me rekner med å få vesentlig breiare tilslutning før me går
offentlig ut med brevet, etter planen ca. 20. mars. 


Me vil understreke at dette ikkje dreier seg om generell støtte til boikott av Israel, men
om ein henstilling til UiS om å avvikle ein samarbeidsavtale som er spesielt problematisk,
med tanke på folkerett og naturressurser.


For «Initiativgruppa»


Ingebreth Forus


98296728
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Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS:


Samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion må avvikles.


Vi vil henstille til Universitetet i Stavanger om å avvikle samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion. Henstillingen er begrenset til å gjelde den aktuelle samarbeidsavtalen. 


Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter. 





· To norske utenriksministre (Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Børge Brende fra Høyre) har frarådet norske aktører å samarbeide om olje- og gassutvinning med land som ikke har avklarte grenselinjer i forhold til havrett og folkerett. På tross av dette har Frp’s olje- og energiministre i den blå-blå regjeringen uttrykt støtte til et slikt samarbeid. 





· Palestinakomiteen sammen med LO Stavanger, IndustriEnergi Student, Stavanger Kristelige Studentforening, Stavanger AP, SV og Rødt og andre arbeider for at UiS skal avvikle samarbeidet med det israelske Technion-universitetet om olje- og gass-utvikling. Technion er også en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon.





· Israel bruker sin kontroll over petroleum og andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen, de har ikke undertegnet Havrettskonvensjonen, og har ikke fastlagte grenser mot nabolandene på sin kontinentalsokkel, med unntak av Kypros. Israel har allerede begynt å tappe et gassfelt som strekker seg inn i det Israel selv definerer som Gazas territorium, og de hindrer effektivt palestinerne i å selv utvinne gassressursene utenfor Gaza.





På denne bakgrunn henstiller vi om at styret ved UiS avvikler denne samarbeidsavtalen snarest.





Følgende lokale parti / organisasjoner har sluttet seg til pr. 21. februar:


SV, AP, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Palestinakomiteen.




