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Á síðasta aðalfundi sem haldinn var þann 25. mars 2012 
voru eftirtalin kjörin í stjórn: 
Björg Árnadóttir, Borgþór Kjærnested, Egill Bjarnason, Einar 
Teitur Björnsson, Hjálmtýr Heiðdal, Sveinn Rúnar Hauksson 
og Yousef Ingi Tamimi. 
Í varastjórn voru kjörin: Einar Steinn Valgarðsson, Eldar 
Ástþórsson, Elva Björk Barkardóttir, Lára Jónsdóttir og 
Linda Ósk Árnadóttir. 
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar þann 12. apríl 2012 skipti 
stjórnin með sér verkum þannig: Sveinn formaður, Linda 
varaformaður, Borgþór gjaldkeri og norræn samskipti, Björg 
ritari, Einar Teitur sölustjóri og viðburðastjórn, Egill 
sjálfboðaliðastjóri, Yousef sniðgöngustjóri, Björg og Hjálmtýr 
tóku að sér ritstjórn blaðsins, Eldar netstjóri, Einar Steinn 
kvikmyndasýningastjóri. Lára sem hafði áður verið gjaldkeri 
tók aftur við starfinu í september vegna fjarveru Borgþórs 
sem dvaldist í Kaupmannahöfn út árið. 
 
Helgina 27.-28.  apríl var haldinn annar samnorrænn fundur 
Palestínufélaga í Reykjavík en áður hafði verið haldinn 
fundur í Kapmannahöfn þann 10. febrúar. Mættir voru 
fulltrúar frá Noregi, Svíþjóð og Danmörku auk Íslands. 
Samstaða var um systurfélögin reyndu að fá þing og 
ríkisstjórnir viðkomandi landa til að fara að fordæmi Íslands. 
Því miður hefur þetta ekki enn ræst. Við fáum heldur ekki 
séð að hinn samtökin hafi lagt áherslu á þetta, hvergi hefur 
verið minnst á norrænu fundina og samþykktir þeirra. Það 
kann þó að hafa gerst á bak við tjöldin að unnið sé að málinu. 
Jafnvel þótt hin Norðurlöndin hafi stutt ákvörðun 
Allsherjarþingsins um að samþykkja aukaaðild Palestinu 
sem "non-member state", sem Ísland var meðflutningsaðili 
að, þá hafa þau ekki viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt og 
fullvalda ríki né komið á stjórnmálasambandi, einsog Ísland 
hefur gert.  



Í maí héldu Yousef og Linda til Lundúna þar sem þau tóku 
þátt í Sniðgönguráðstefnu - BDS, en þetta var 
samráðsvettvangur 43 aðila frá 19 löndum. Rætt var um 
hvað hefur verið gert í Evrópu og hvernig.  Markmið BDS 
sem er palestínsk hreyfing með alþjóðlegri samstöðu, eru 
þríþætt, binda endi á hernámið, jafnrétti fyrir Palestínumenn 
og réttur flóttafólks til að snúa heim. Yousef og Linda komu 
með hugmyndir sem þau lögðu fyrir stjórnina og var vel 
tekið. Þau munu geta greint frá þessu nánar hér á eftir ef 
áhugi er. 
 
Við fengum tvo gesti frá Gaza, Anees Mansour forstöðumann 
Rachel Corrie miðstöðvarinnar í Rafah fyrir börn og unglinga 
og Ali Abu Afash sem var útbreiðslustjóri UHWC en hefur í 
seinni tíð unnið hjá DC4MF, Doha center for media freedom. 
Ali hefur verið mikil hjálparhella Íslendinga sem sótt hafa 
Gaza heim og verið eins konar ræðismaður okkar. 
Anees talaði hér á fundum, einnig á Akureyri og Ali geindi frá 
stöðu mála á Gaza. Þá er rétt að nefna tvo aðra frá Gaza sem 
komu hingað síðar á árinu til náms í jafnréttisskólanum við 
HÍ en þau komu við sögu hjá okkur í nóvember sem 
ræðumenn. 
 
Borgþór hefur unnið áfram að ferðamálum, það er að 
skipuleggja ferðir til hertekinnar Palestínu. Ferðir þessar 
skipta mjög miklu máli og auka skilning fólks, einnig út fyrir 
raðir ferðafólksins. 
 
Í september hófst á fullu undirbúningur að hátíðarhöldum 
vegna 25 ára afmælis félagsins en áður hafði formaður verið 
í sambandi við utanríkisráðherra um að standa sameiginlega 
að heimboði til dr. Mustafa Barghouthi, forseta PMRS, en þau 
samtök voru lengst af okkar helsti samstarfsaðili varðandi 
neyðarsöfnun og sjálfboðaliða. Dr. Mustafa er vel kynntur 
hér eftir fyrstu heimsókn sína en þá bauðst formanni að velja 
heiðursgest frá Palestínu á fyrst landsfund 
Samfylkingarinnar og Barghouthi varð fyrir valinu, og sló í 



gegn þar og í fjölmiðlum. Stjórnin ákvað að leita einnig til 
Alþjóðamálastofnunar HÍ og komst á gott samstarf þriggja 
aðila; ráðuneytis, háskólans og félagsins um undirbúning 
afmælisins og sérstaklega heimsókn dr. Mustafa. Í 
undirbúningsnefnd voru Silja Bára og Pia Christensen frá 
AMS, Davíð Logi Sigurðsson frá ráðuneytinu, en Kristján 
Burgess aðstoðarmaður utanríkisráðherra stóð einnig þétt 
við bakið á okkur, en af hálfu félagsins voru Eldar og 
undirritaður í nefndinni. Dr. Mustafa tók strax vel í að koma 
til Íslands en síðar kom í ljós að hann var líka bókaður á 
World Social Forum sem haldið var í Brazilíu og með eitt mál 
á dagskrá, frjálsa Palestínu, og hann átti að vera með 
opnunarávarp. Hann valdi samt okkur á endanum og talaði í 
Skype héðan. En þetta gekk ekki snuðrulaust fyrir sig því að í 
millitíðinni gerði Ísraelsher stórárás á Gaza sem stóð í 8 
daga með látlausum árásum úr lofti, af láði og legi. Dr. 
Mustafa fór til Gaza og komst að sjálfsögðu ekki þaðan fyrr 
en árásum linnti. Hann gat því ekki látið okkur endanlega 
vita fyrr en viku fyrir afmæli og þá voru flestir búnir að 
missa trúna á að hann kæmi. 
 
Þessi nóvembermánuður 2012 verður lengi í minni hafður í 
sögu félagsins. Þegar litið er til tveggja atburða, útifundar við 
bandaríska sendiráðið þann 19. nóvember þegar árásarstríði 
Ísraels á Gaza var mótmælt af meira fjölmenni en þar hefur 
nokkur sinni sést, eftir því sem elstu menn muna. Nálægt 
2000 mann sögðu þrír aðskildir lögreglumenn á staðnum 
sem ég spurði hvað þeir teldu marga hafa mætt.  
Það er eftir því tekið þegar ráðherra í ríkisstjórn vinaríkis er 
aðalræðumaður á slíkum útifundi. Það var Ögmundur 
Jónasson innanríkisráðherra, gamalkunnur ræðumaður af 
okkar útifundum gegnum árin, sem flutti þrumandi ræðu. Þá 
komu áhrifamiklar ræður frá Ahmed Abunahla frá Gaza, 
nema í Jafnréttisskólanum við HÍ og Yousef Tamimi 
hjúkrunarnema og stjórnarmanni okkar. Þarna voru meðal 
annarra ýmsir alþingismenn og ráðherrar og fyrrverandi 
sendiherra Íslands gagnvart Ísrael.  



Þremur dögum eftir fundinn linnti árásum Ísraelshers og 
Barghouthi tók endanlega ákvörðun um að koma til Íslands. 
Viku síðar var svo afmæli félagsins og um leið eins árs 
afmæli samhljóða ályktunar Alþingi um að viðurkenna 
Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki og rétt flóttafólks til 
að snúa heim aftur. Við fengum þessu ályktun í afmælisgjöf 
2011. Og um kvöldið þar sem við vorum saman komin að 
halda upp á afmælið, hlýða á góðar ræður og tónlist, fengum 
við aðra gjöf, samþykkt Allsherjarþingsins með yfirgnæfandi 
meirihluta, þar sem aukaaðild Palestínu sem sjálfstæðs og 
fullvalda ríkis var samþykkt gegn örfáum atkvæðum Ísraels, 
Bandaríkjanna og einstöku fylgiríka. Fjöldinn sem þátt tók í 
afmælisfundinum fór fram úr björtustu vonum og var 
salurinn á Hótel Borg yfirfullur. Dr. Mustafa Barghouthi og 
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra voru heiðursgestir 
og ræðumenn, ásamt Amany El Gharib verkfræðingi og 
jafnréttisnema og undirrituðum. Fjöldi frábærra 
tónlistarmanna kom fram. Stemningin var ógleymanleg 
þegar við fengum úrslitin frá Sameinuðu þjóðunum í beinni 
útsendingu og Mustafa las þau upp. 
Fyrr um daginn flutti dr. Mustafa erindi í hátíðarsal Háskóla 
Íslands, en ég náði jafnframt að koma honum á framfæri við 
alla helstu fjölmiðla. Viðtöl voru á báðum sjónvarpsstöðvum 
og auk þess frábært viðtal í Silfri Egils. Þá komu vel unnin  
viðtöl bæði í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Dagurinn 
byrjaði raunar hjá Markúsi á Útvarpi Sögu og síðan komu 
aðrar útvarpsstöðvar við sögu. Þennan sama dag átti dr. 
Mustafa fundi í utanríkisráðuneytinu, við ráðherra og 
embættisfólk, einnig frá Þróunarsamvinnustofnun,  
utanríkismálanefnd Alþingis og forseta Íslands. Ég hef 
vafalaust gleymt einhverjum. En þetta gekk allt einsog í sögu. 
Ég vil hérmeð þakka samstarfsfólki okkar, Össuri og hans 
liði, konunum úr Háskólanum og öllum sem að þessu komu. 
Við fengum styrk  frá ráðuneytinu vegna heimsóknarinnar 
sem dugði fyrir fargjaldinu og rúmlega það, þannig að nánast 
ekkert féll á félagið, sem er raunar ótrúlegt. Aðstaðan á Hótel 
Borg kostaði okkur ekkert. Miðað var við ákveðna tölu í 



mætingu en við margfölduðum hana svo að við hefðum í 
raun átt að fá borgað fyrir að vera á Borginni! 
 
 Í september mánuði var tekin upp sú nýjung að tillögu 
Yousefs og Lindu að vera með vinnufund stjórnar, það er 
taka ef með þyrfti heilan dag í stjórnarfund til fara rækilega í 
gegnum málin og leggja línur fyrir starfið. Fundur þessi var 
haldinn 20. september. Á fundinn mættu 9 en þrír voru 
forfallaðir. Of langt mál er að rekja allt sem þarna kom fram 
og ákveðið. Eitt af því var að ráða til reynslu í þrjá mánði  
starfsmann í 25% starf og fékkst Egill Bjarnason í þetta, sem 
skilaði góðum árangri. Vegna fjárskorts hefur þó ekki verið 
hægt að halda þessu áfram að svo komnu máli. Fjölmargar 
frábærar hugmyndir komu fram á þessum fundi sem mynda 
sjóð er sækja má í. Ein þeirra er kvikmyndahátíð sem Elva 
Björk og Hjálmtýr eru að hefja undirbúning að. 
 
 Tvö vegleg blöð komu út á árinu, það fyrra í febrúar í 
ritstjórn Einars Steins Valgarðssonar og hið síðara kom í 
nóvember, afmælisblað í ritstjórn Hjálmtýs og Bjargar. Þessi 
blöð liggja hér frammi ef einhver á eftir að fá þau. Sérstakar 
þakkir fær Haukur Már Haraldsson sem séð hefur um útlit og 
útgáfu Frjálsrar Palestsínu frá upphafi.   
 Hrafnkell Malmquist er þakkað fyrir umsjón með heimasíðu 
félagsins, www.palestina.is. Eldar hefur á hinn bóginn séð 
um netsamskiptin, svarað pósti og sent út allan félagspóst á 
netinu. Einar Steinn hefur staðið fyrir kvikmyndasýningum í 
Factory þar sem leitast hefur verið við að sýna úrvalsmyndir 
sem varða Palestínu. 
 
 Í október komu hingað til lands foreldrar Rachel Corrie, þau 
Cindy og Craig Corrie til að taka á móti Lennon/Ono 
friðarverðlaunum úr hendi Yoko Ono.  Efnt var 
hádegisfundar á vegum félagsins í Iðnó þann 12. október 
sem var vel sóttur en þar fluttu Cindy og Craig ræðu og 
sýndu myndir. Jóhann Kristinsson flutti eigin lög. 
 



 Félagið stóð að samstöðufundi við stjórnarráðið 23. 
nóvember, þegar Stefán Jónsson leikari og leikstjóri afhenti 
Ögmundi Jónassyni sem mætti fyrir hönd utanríkisráðherra  
undirskrftir um 5.000 Íslendinga sem "krefjast þess að íslensk 

stjórnvöld setji viðskiptabann á Ísrael meðan þarlend stjórnvöld 

þverbrjóti alþjóðalög og samþykktir Sameinuðu þjóðanna - og 

viðhaldi áratugalöngu hernámi sínu í Palestínu." 
 
 Í desember stóð félagið að aðventuhátíð með 
Leikbrúðusambandi UNIMA á Íslandi  sem fram fór í 
Þjóðmenningarhúsinu 16. desember og var hvort tveggja 
leikbrúðusýning Bernds Ogrodnik og jóladansleikur við 
undirleik Reynis Jónassonar. Drifkrafturinn í þessu var 
Messíana Tómasdóttir . Fullt hús var og runnu frjáls framlög 
til barnastarfs Geðhjálparsamtakanna á Gaza (GCMHP). 
 
Sala og söfnun fór fram á Þorláksmessu að vanda og var 
undirbúin af Agli og Einari Teiti. Fjölmargir sjálfboðaliðar 
tóku þátt  og var dagurinn sérdeilis vel heppnaður. 
 
 Á síðasta ári fóru annars vegar Lára gjaldkeri og Sveinn 
formaður í sitt hvora ferðina til Gaza í janúar og febrúar en 
undirritaður fór einnig á Vesturbakkann. Ýtarleg skýrsla um 
mína ferð verður á netsíðu félagsins (hér).  
Að öðru leyti varð ekki af sjálfboðaliðaferðum, þótt ýmis 
undirbúningur hefði átt sér stað af hálfu Egils, fundir og 
kynning. Þeir sem virtust líklegir fóru ekki þegar á reyndi. 
Nú er aftur kominn hópur af fólki sem ætlar sér af stað. Þar 
má fremst telja Yousef og Lindu sem verða allt að tvo og 
hálfan mánuð á Gaza og Vesturbakkanum hjá Medical Relief 
og öðrum. Einnig er hópur fólks sem ekki hefur farið áður og 
vonandi að af verði þessu sinni. 
 
 Neyðarsöfnunin er alltaf í gangi og á reikning hennar berast 
framlög en jafnframt er safnað á hinum ýmu viðburðum og 
ekki síst 1. maí. Þau verkefni sem félagið er að styðja er í 
fyrst lagi AISHA, miðstöð fyrir konur og börn sem orðið hafa 



fyrir ofbeldi. Sem endranær hafa langstærstu framlögin 
komið frá Maríu M. Magnúsdóttur 96 ára gamalli, fyrrum 
hjúkrunarfræðingi, sem starfaði lengst af í Lundúnum en býr 
á Blönduósi. Við hana er kenndur Maríu-sjóðurinn sem 
styður AISHA og aðra slíka starfsemi. 
 
Aðrir sem fengu framlög héðan voru Aid and Hope Center á 
Gaza, Rachel Corrie miðstöð f. börn og unglinga í Rafah 
(UHWC), Gaza Children´s Marathon (UN) og Gaza 
Community Mental Health Programme.   
  
 Skýrsla þessi er orðin býsna löng og ekki vert að lengja hana 
meir þótt hægðrleikur væri. Ég verð þó að fá að segja nokkur 
orð um tilgang félagsins og stöðu mála. 
Markmið félagsins er að stuðla að réttlæti og friði. Það var 
stórt skref fyrir okkur að Alþingi ogríkisstjórn Íslands skyldu 
stíga það skref sem gert var 29. nóvember 2011 og þann15. 
desember sama ár með fullgildingu viðurkenningarinnar og 
fullu stjórnmálasambandi. Á sama hátt var 29. nóvember 
2012 mikilvægur dagur fyrir Palestínu og þjóðir heims.  
En það er erfitt að sjá að þjóðirnar séu þumlungi nær 
réttlátum friði milli Ísraels og Palestínu, nema síður sé. Þar 
vantar viljann af hálfu Ísraels og Bandaríkjanna. Landránið á 
Vesturbakkanum heldur áfram og er sívaxandi, byggingu 
aðskilnaðarmúrsins miðar áfram. Árásir landræningja og 
hernámsliðsins á íbúa Vesturbakkans eru daglegt brauð og 
ekki linnir herkví og árásum á íbúa Gazasvæðisins þótt þær 
séu ekki jafn yfirgengilegar alla daga. 
Þúsundir palestínskra pólitískra fanga eru í ísraelskum 
fangelsum. Enginn sleppur við pyntingar og sumir eru myrtir 
í varðhaldi. Pyntingum og ómanneskulegum aðbúnaði og 
varðhaldi án dóms og laga er mótmælt með svelti og nú 
hefur Issawi verið í mótmælasvelti í meira en 210 daga og 
margir fleiri fylgja eftir. 
 Ein hlið Palestínumálsins er sú að Ísraelsstjórn tókst með 
stuðningi Bandaríkjanna og CIA að reka fleyg á milli Fatah og 
Hamas og var sambandið ekki gott fyrir. En frá árinu 2007 



hefur ríkt alger klofningur og tvær ríkisstjórnir verið við 
lýði. Það er öllum ljóst að ef einhvern tíma á að vera hægt að 
koma á raunverulegum friðarviðræðum, þá verða báðar 
þessar helstu fylkingar að koma fram sem einn aðili. Þeim 
verður að takast að ná sáttum um ákveðin grundvallaratriði 
og mynda saman bráðabirgðastjórn sem undirbýr kosningar 
innan hálfs árs, bæði á Gaza og Vesturbakkanum. Að 
sáttatilraunum hefur verið unnið um langa hríð og þar hefur 
vinur okkar, Mustafa Barghouthi verið óþreytandi. Dr. 
Mustafa var ráðherra í þjóðstjórninni þar sem þessar 
fylkingar sameinuðust nokkru eftir kosningar sem voru á 
árinu 2006 og Hamas fékk þingmeirihluta. Framlag íslenskra 
stjórnvalda í þessu sambandi er að hafa gott samband við 
báða aðila, og við skorum á utanríkisráðherra að fylgja því 
eftir. Þannig getur Ísland lagt sitt á vogarskálarnar til friðar. 
Og okkar stjórnvöld mega vita það að á þau er hlustað, bæði í 
Ramallah og á Gaza. 
 
Kæru vinir og félagar 
Að lokum vil ég færa samstarfsfólki mínu í stjórn hjartans 
þakkir fyrir frábært og óeigingjarnt starf. Við erum að kveðja 
nokkra í bili, sem af ýmsum ástæðum verða ekki áfram í 
stjórn og vil ég sérstaklega þakka þeim. 
 
Lifi frjáls Palestína! 
 
 
 
 


