
BDS og innreisenekt – fortsatt faglige studieturer! 

LO-kongressen vedtok fredag 12. mai boikott av Israel. Den nyvalgte lederen Hans-

Christian Gabrielsen markerte seg stekt imot. En av begrunnelsene hans er at støtte 

til BDS vil gjøre det vanskeligere for oss å komme inn i Palestina: «Boikott kan gjøre 

at vi blir nektet innreise», uttalte han til Fri Fagbevegelse. 

 

Det er slett ikke umulig han har rett i det, for Israel, "det eneste demokratiet i Midtøst

en", har nemlig i mars i år vedtatt en lov som gir dem rett til å nekte dem som støtter 

BDS innreise til Israel og de palestinske områdene. 

Som det heter i Palestina-uttalelsen vedtatt på kongressen: «LO fordømmer at den is

raelske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som forbyr innreise for personer som

 oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel eller områder un

der israelsk kontroll. Dette er et angrep på ytringsfriheten og folks demokratiske rettig

heter». 

 

På den andre sida, det er ikke godt å si hva som kvalifiserer til deportasjon når man vi

l inn i Palestina. Ingen vet hva Israel gjør. Når man ankommer Ben Gurion Airport er 

den behandlinga vi får i sikkerhetskontrollen umulig å forutsi, og når man spør om hvo

rfor man blir bortvist får man ingen svar. I mars blei to personer sendt hjem fra Palko

ms faglige studietur, en av deltakerne pluss reiselederen, ingen av dem på grunn av 

BDS. Deltakeren blei plukka ut i sikkerhetskontrollen på grunn av hudfarge. Vedkom

mende var total nybegynner og har overhodet ikke hatt noen befatning med BDS. Re

iselederen fra faglig utvalg var bare «en sikkerhetsrisiko». 

Se oppslag i Fri Fagbevegelse fra 13. mars: 

http://frifagbevegelse.no/nyheter/israels-nye-boikottlov-kan-nekte-loleder-gerd-kristiansen

-og-alle-loansatte-innreise-til-palestina-6.158.453001.96d861cc05 

 

 

Støtt Deportasjonsfondet vårt! 

Vi ser det ikke som usannsynlig at det samme kan skje igjen. Men vi kan ikke la oss 

stoppe av denne loven og vil fortsatt arrangere faglige studieturer. Studieturene er vi

ktige – du veit ikke hva okkupasjon innebærer før du har sett den sjøl. Det er også vikt

ig for palestinerne. Denne formen for internasjonal solidaritet er uvurderlig for deres 

overlevelse. 

 

Det er flere mulige måter å møte dette på. Ett av tiltaka er å opprette et deportasjons

fond, hvor vi samler inn penger som skal kompensere økonomiske tap for deltakere 

på våre studieturer, som av en eller annen grunn blir bortvist. Frykt for å kaste bort 

penger på en reise man ikke får gjennomført skal ikke være noen grunn til ikke 

å melde seg på! 

http://frifagbevegelse.no/nyheter/israels-nye-boikottlov-kan-nekte-loleder-gerd-kristiansen-og-alle-loansatte-innreise-til-palestina-6.158.453001.96d861cc05
http://frifagbevegelse.no/nyheter/israels-nye-boikottlov-kan-nekte-loleder-gerd-kristiansen-og-alle-loansatte-innreise-til-palestina-6.158.453001.96d861cc05


 

Utgiftene for programmet på Vestbredden, som transport og hotell, blir tilbakebetalt a

v våre palestinske turoperatører. Da står vi igjen med flybilletten, på rundt 5000 krone

r. 

Det er denne utgiften deportasjonsfondet skal dekke. 

Derfor hadde det vært innmari spenstig om vi kunne stille opp solidarisk for hverandr

e, at vi kunne sikre alle utgifter tilbakebetalt ved deportasjon, og ikke la oss stoppe a

v Israels desperate sikkerhetsvurderinger. 

Derfor vil vi oppfordre til å overføre solidaritetspenger på vår konto 0539 16 76617. 

Bidra med en hundrelapp eller to!  Merk innbetalinga deportasjonsfond. 

 

 

Den neste faglige studieturen vår er 4. til 12. november. 

Vi har allerede begynt å jobbe med programmet. 

Ta kontakt hvis du er interessert! 

Påmeldingsfrist og flere detaljer kommer før sommeren. 

 

 

Solidarisk hilsen 

 

tel:0539%2016%2076617

