
Palestinernes tragedier er enorme.  
I 1948 ble de fordrevet fra landet sitt etter at staten Israel ble oppretta. Etter 
krigen i 1967 ble Palestina okkupert, en okkupasjon som fortsatt pågår. 
De har opplevd massakre, også i nyere tid, og drap hører til dagens orden. 
I ly av den menneskerettsstridige muren skjer daglig overgrep og fengsling, 
både mot sivile og politikere. 
Israels ulovlige bygging av kolonier på okkupert palestinsk jord skyter fart, 
og i takt med dette utkastelse fra, og riving av palestinske hjem. 
Den etniske rensinga i forsøket på å tømme Øst-Jerusalem for palestinere 
pågår for fullt. 
Den mangeårige blokaden av Gaza kulminerte i Israels blodige angrep på 
Gaza vinteren 2008-2009. 
Forsøk på å sende skip med nødhjelp til Gaza har blitt stanset av væpna 
israelske soldater i internasjonalt farvann, og ni palestinavenner ble drept. 
 
Håpet om en stat hvor israelere og palestinere kan leve sammen, eller en 
palestinsk stat som kan leve side om side med Israel i fred virker fjernere 
enn noen gang. 
Politisk støtte til palestinernes legitime krav er viktig. 
Likeledes solidaritet i praksis – medisinsk, sosialt og faglig. 
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Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å bidra til at alle typer 

solidaritet og støttearbeid vinkles inn mot fagbevegelsen. Norsk LO og 
fagbevegelse har gjennom mange år bidratt med økonomisk støtte til 
fagligrelaterte  og andre prosjekter. LO`s utveksling av 
fagforeningsdelegasjoner med palestinsk fagbevegelse har gitt mye 
lærdom og styrket båndene.  
 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg vil støtte nåværende og nye initiativ 

fra LO og fagbevegelsen.  
 
Vi vil også utarbeide planer og ta egne initiativ. Og best mulig inrette 
arbeidet vårt mot grunnplanet. Forhåpentligvis kan vi virke som en 
utfyllende kraft i forhold til arbeid og i LO-regi. 

 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg vil arbeide for at norsk fagbevegelse 
bryter med Israels fagbevegelse Histadrut. Histadrut støtter okkupasjonen 
av Palestina. De støtter angrepet på Gaza og den skjebnesvangre 
bordinga av nødhjelpskonvoyen. Histadrut støtter og er involvert i bygginga 
av de ulovlige koloniene i de okkuperte områdene, og de behandler 
palestinske arbeidere i Israel som annenrangs borgere. 
 
Ikke noe av dette kan forenes med norsk fagbevegelses syn på 
internasjonal solidaritet.  
Derfor støtter vi også arbeidet med både handels-, akademisk og kulturell 
boikott av Israel. 
 
Initiativ, bredde og samarbeid er stikkord for å styrke fagbevegelsens 
solidaritetsarbeid med det palestinske folket 

 
Interessert i å vite mer? Interessert i å gjøre noe? 

Kontakt: 
Kjersti Nordby kjer-n@online.no tlf 99 57 98 18 

 
 

 

mailto:kjer-n@online.no


Okkupasjon, veisperringer og oppdeling i reservater gjør næringsdrift og faglig 
virksomhet stadig vanskeligere. Arbeidsløshet og utbytting gjør sitt til at faglig 
kamp blir vanskelig. 
 
Den palestinske fagbevegelsen PGFTU (Palestinian General Federation of Trade 
Unions) driver derfor mye sosial virksomhet og rein nødhjelp.  
 

Palestinerne trenger støtte fra faglige kamerater i Norge! 

 
 

3 ting DU kan gjøre: 
 
1. Send penger til Palestinakomiteens Faglige Utvalg 
    Konto: 0539 16 76617 

2. Ikke kjøp israelske varer. Se http://www.boikott.net/ 
    Også på Facebook! 
3. Meld deg inn i Palestinakomiteen.  
    Se www.palestinakomiteen.no 
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