
 

Send et NU-medlem på kurs! 
 

Workmates Norge-Palestina inviterer til kronerulling: 
 

Spons en deltaker – 1000 kroner 
Spleis på en deltaker – 500 kroner 
 
 
New Unions vokser, med stadig nye foreninger og 
medlemmer. De har et sterkt behov for opplæring og 
skolering av nye og gamle tillitsvalgte og trening av 
veiledere, som skal ha ansvar for opplæringa i 
organisasjonen. NU har planer om å sette i gang 3 
forskjellige typer kurs på nyåret, med start i januar. Ett 
for nybegynnere, ett for ledelser og ett for kursledere. 
Innholdsmessig tilsvarer de kursa vi kjenner fra 
Norge, med temaer som spenner fra den 
internasjonale fagbevegelsens historie, via 
eksisterende lovverk og arbeidshelse, til drift av 
organisasjoner, kommunikasjon og utadretta faglig-
politisk virksomhet. 
De har også planer om å sette i gang 
engelskopplæring. 
 
Organisasjonen er så å si uten penger og den er 
drevet fullt og helt på dugnad. Den har som mål å 
være uavhengig, og organiserer arbeidsfolk på 
grasrota, som er sterkt utbytta og lever på luselønn. 
De mangler alt, fra fagforeningskontorer til ansatte. 
"Vi eier ingenting! Alt vi eier er vår egen 
arbeidskraft!". Drifta finansieres av en liten 
medlemskontingent, som de vil øke når de blir mer 
etablert og får mer å vise til.  
 
Derfor sier det seg sjøl at all satsing innebærer et 
økonomisk løft. 
Palestinavenner i norsk fagbevegelse har nå mulighet 
til å bidra økonomisk ved å bevilge penger til å sende 
medlemmene på kurs.  
 

Hvert medlem på kurs koster NU  
1000 kroner. 
Jo høyere bevilgning – 
desto flere på kurs. 
 
 
 
Det første kurset deres har planlagt oppstart i begynnelsen av januar. Det er et nivå-1-kurs for mannlige og 
kvinnelige lokale ledelser i Textile Workers Union. 
De vil deretter sette i gang 3 tilsvarende nivå-1-kurs for andre unions: Construction, Public Services og 
Food Industries. 
 
Bildene er fra en palestinsk tekstilfabrikk utafor Tulkarem, hvor arbeiderne er organisert i NU. 
 



 
   
Her er NU’s opplæringsprogram:  

 
Nivå 1, 36 timer: 
Temaer: Hva er en fagforening, hvordan lede møtet, 
historia til den internasjonale og palestinske 
fagbevegelsen, økonomi og HMS, palestinsk og 
israelsk arbeiderlovgivning. 

 
Nivå 2: 
40 deltakere fra nivå 1, 2 kurs på hver 45 timer 
Temaer: Hvordan organisere, hvordan bygge en 
effektiv ledelse, lobbying og hvordan fremme våre 
standpunkter, forhandlinger, hvordan bygge gode  
arbeidslag, media, NU’s infrastruktur og organisering. 
 
Nivå 3: 
25 deltakere, 45 timer. 
Målet med dette kurset er å etablere en gruppe som har til oppgave å 
lære opp andre i organisasjonen, både ledelser og labor committees 
– tilsvarende våre klubber. 
Temaer her er kommunikasjon, hva er læring, hvordan finner vi ut 
hvilket opplæringsbehov vi har, hvordan vi forbereder og legger opp 
opplæring, gjennomføring og evaluering, opplæringsmetoder, 
hvordan få med deltakerne.  
 
 

Les mer om New Unions og NU-prosjektet her: 
http://palestinakomiteen.no/wp-
content/uploads/2012/10/%C3%A5rsrapport-NU-prosjekt-2014.pdf 
 

Inviter oss! Vi forteller gjerne om den politiske utviklinga, om New Unions, og den palestinske 

fagbevegelsen. 
 
Så langt det er mulig vil vi gi tilbakemeldinger om hva pengene brukes til, gjennom jevnlige rapporter og 
oppdateringer om hvordan samarbeidet utvikler seg. 
Vi vil også arrangere studieturer, med tilbud om å reise ned og se med egne øyne, og bli kjent med 
fagforbundet NU. 
 

Vårt kontonummer: 1503 48 67175 
 

Januar 2015 
Solidarisk hilsen - for Palestinakomiteens Faglige Utvalg og arbeidsgruppa Workmates 
 

Kontakt 
Kjersti   kjer-n@online.no      99 57 98 18 
Thomas  tgronn@gmail.com     41 62 45 28 
Janne .              janne.hegna@musikerorg.no                41 32 76 14 
Ronny  ronny.kristiansen@fellesforbundet.org               99 42 98 14 
 

 

workmates norge-palestina 
         Arbeidsfolk forandrer verden عمال يرون ال غ م ي عال    ال
                                                                         kontonummer 1503 48 67175 


