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Årsrapport 2014 
 
Årsrapporten godkjent på årsmøtet 10. desember. 
 
 

 
There is a torrent of negative and rather depressing news coming out of Palestine: murders, economic 
deprivation, torture, walls, imprisonment, home demolitions, land confiscation, corruption, denial of basic 
rights, lack of freedom of movement and denial of the rights of return. It is hard to mobilize people who are 
bombarded with these issues… 
…Yet popular resistance in Palestine developed indigenously, organically, naturally and beautifully, and is 
a story about the power of individuals working together to transform themselves and their societies, while 
living in exceptional and extremely difficult circumstances. The Palestinian people rose from the ashes of 
each onslaught to engage in novel forms of civil resistance.  
…It is impossible to ignore the great work accomplished by Palestinians and internationals to effect real 
change over the decades, without the use of arms… 
…Popular resistance gives those who engage in it a level of humanity that inspires and mobilizes others  
to act. 
Mazin B. Qumsiyeh: Popular Resistance in Palestine 
 

 
 
Ideen til et faglig solidaritetsprosjekt med New Unions oppsto i slutten av november 2013, under en middag 
med Jamal, som var i Oslo i forbindelse med Palkoms konferanse "20 år etter Oslo". Det var tid for å gi noe 
tilbake etter å ha blitt hjertelig mottatt på utallige studieturer. Time to deliver. Men ideen har eksistert som 
en underliggende tanke siden FU blei oppretta høsten 2006. Den dukka opp til overflata under Petters og 
Kjerstis besøk i september 2012, fikk momentum etter det, og ble utforma til en mer sammenhengende 
prosjektplan i løpet av 2014. 
 
I løpet av våren og høsten har det vært ført diskusjoner med Palkoms ledelse om prosjektet skal ha en 
plass innafor Palkoms rammer. Spørsmålet ble avklart i august, da AU vedtok at prosjektet skulle drives i 
regi av Faglig Utvalg, organisert med Workmates som ei arbeidsgruppe under FU. Prosjektet har vært 
Faglig Utvalgs viktigste oppgave i år. 
 
Det kan ta lang tid før man får tilstrekkelig kjøtt på beina til å realisere noe faglig prosjekt i et okkupert land. 
Foruten de forutsetningene som kolonimakta setter, har vi store avstander mellom oss, og begge parter 
trenger å bli kjent med hverandre. Kanskje opplever vi hindringene først og fremst i form av språk. Det er 
ikke alltid vi klarer å komme i dybden, og de avklaringene vi trenger kan vi best få ved å møte dem 
personlig.  
 
Men det er ikke all kommunikasjon som er verbal. På tross av alle hindringer mener vi at vi etter hvert 
kjenner både organisasjon og folk godt, Vi har full tiltro til at NU er en seriøs organisasjon basert på solide 
faglige og politiske standpunkter, med røtter i egen faglige tradisjon og i popular resistance. 
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NU deltar i både den faglige og politiske diskusjonen, 
her har mange av medlemmene møtt opp i en 
fangedemonstrasjon utafor Røde Kors-bygningen i 
Tulkarem, avholdt ukentlig over hele Vestbredden.  
Thomas intervjua av lokal-TV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stiftelsesmøte 10. desember 2013 
Dette var hva vi diskuterte: 
 Prosjekt New Unions – Innhold, problemstillinger, arbeidsform 
 Til grunnlaget for hele prosjektet. 
- Det skal være et solidaritetsprosjekt, ikke bistand eller veldedighet. 
- Det skal bygge på de planene de sjøl har, og bidra til at de får gjennomført dem, og at de kan føre de 
kampene de sjøl trenger å føre. 
- Det skal være faglig, fra fagbevegelse til fagbevegelse. Grunnplanet i Norge støtter grunnplanet i 
Palestina.  
- Det må forankres i fagbevegelsen i Norge. Målet vårt er at klubber og foreninger i Norge adopterer 
prosjektet. 
- Gjennom prosjektet vil vi øke bevisstheten i fagbevegelsen i Norge. 
 Viktige forutsetninger for å få det til 
- Viktig at hele prosjektet bygger på gjensidighet. Vi skal ikke komme å lære dem hvordan faglig arbeid 
skal drives, men utveksle erfaringer og lære av hverandre. Vi har mye å lære av dem. 
- Kontakt, kontaktperson i NU, kommunikasjon må gå begge veier  
 Forholdet til LO, forholdet til Palkom. 
 Ideer til hva prosjektet kan inneholde  
 Invitasjon til å delta, mobilisering av fagbevegelsen 
 Økonomi – innsamling av penger, prinsippet om sjølberging 
 Navn på gruppa. Gruppa skulle ha et navn som er beskrivende og dekkende for hva dette handler om, 
og som er lett fattbart både på norsk og engelsk. Viktige elementer må være «arbeider», «klasse» - noe 
som treffer både oss og dem. 
 Undersøkelses- og avklaringstur, målsetting og program. 
Grunnen til å gjengi punktene i referatet, se under, er at det viser at vi systematisk har fulgt en plan. De 
fleste av disse punktene har gjenoppstått og blitt videreutvikla etter diskusjoner på møtene i løpet av året 
 
Vi starta med 6 personer i arbeidsgruppa. Siden har flere blitt med, og det er nå 20 medlemmer. Noen av 
dem står på epostlista og kan av naturlige grunner ikke delta på møtene, men holdes oppdatert på epost. 
 
 

Møter og virksomhet 
Workmates har hatt 11 møter, inkludert et fellesmøte med AU 19. august. 
Åpent møte LO i Oslo 9. april, presentasjon av solidaritetsprosjektet. 
Møte med styret i Oslo Bygningsarbeiderforening 21. oktober, med informasjon om prosjektet. 
- I mai begynte vi å diskutere en plattform for prosjektet. Formål: Beskrive det for fagbevegelsen. 
Plattformen blei vedtatt i juni. 
- I mai hadde vi også vår første diskusjon om opplæring, og temaet har stått på dagsorden siden da. 
- I juni fikk vi forespørsel fra NU om økonomisk tilskudd til nødvendig registrering før en ny lov fra PA, om 
begrensning av oppretting av nye fagbevegelser, skulle settes i verk. Vi samla inn og sendte kr 2500 euro 
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- Samarbeidsavtale blei utforma, diskutert og vedtatt i løpet av august og vedtatt i september, oversatt til 
arabisk og engelsk, og sendt NU for tilslutning. 
 
To undersøkelsesturer. 
For å få nødvendig kunnskap om holdbarheten i prosjektet, har vi gjennomført to besøk hos New Unions. 
Den første 14. - 23. februar, den andre 24. - 29. oktober 
Målet med den siste turen var forankring av prosjektet, og NU laga et innholdsrikt program basert på våre 
ønsker: Siste status med hensyn til bygging av NU, kongressen deres, oppdatering på den politiske 
situasjonen, diskusjon om utviklinga av prosjektet, undertegning av samarbeidsavtale, diskutere hvordan vi 
kan få til bransje-til-bransje-kontakt, med egne bransje-studieturer og våre bidrag til NU's 
opplæringsprogram. 
Begge besøka er oppsummert som veldig nyttige og vellykka og vi nådde de måla vi hadde satt oss på 
forhånd.  
 
 

Økonomi og innsamling av midler. 
Vi er av den oppfatning at vi 
skal bidra til hjelp til selvhjelp, 
slik et solidaritetsprosjekt bør 
være. Vi ønsker at NU skal 
være en organisasjon som 
stoler på egne krefter. Den 
eneste garantien for å utvikle 
en sunn og livskraftig 
organisasjon, uten å bli 
korrupt, er å ha en 
organisasjon som finansierer 
seg sjøl.  
 
Derfor har vi ikke som mål å 
finansiere NU med midler fra 
norsk fagbevegelse.  
 

 
Vi vil gi dem en hjelp på veien, men det viktigste er å få til en mer aktiv solidaritetsbevegelse blant norske 
arbeidsfolk, og spesielt retta inn mot grunnplanet i den palestinske fagbevegelsen. Vi ser på økonomisk 
støtte som noe annet enn noe norske fagorganiserte skal bevilge seg ut av, og ferdig med det. Vi vil knytte 
bevilgninger og økonomisk støtte opp til annet solidaritetsarbeid. Dette prinsipielle standpunktet er det full 
enighet om i NU. 
 
Vi vil vurdere ønsker fra NU om økonomiske tilskudd ut fra disse prinsippene. Den støtta vi sender til NU 
skal være i tråd med deres egne planer.  
Vi har laga retningslinjer for økonomiarbeidet, som vi følger etter prinsippene over, men som ikke er 
behandla og vedtatt i detalj. Når vi søker om støtte vil vi samtidig kombinere det med informasjon om den 
faglige situasjonen i Palestina, om NU og om solidaritetsprosjektet. 
Når vi ber om bevilgninger, vil vi så langt det er mulig be om støtte til konkrete behov. 
 
Det er nødvendig at en andel av innsamla midler går til å finansiere vår egen drift. I hovedsak vil dette dreie 
seg om utgifter i forbindelse med møter, reiser i forbindelse med oppsøkende virksomhet i Norge og 
utveksling av delegasjoner med NU. Som situasjonen er nå er det neppe mulig at en delegasjon fra 
Palestina til Norge kan bekoste dette sjøl. 
Når vi bidrar med penger går det fram av samarbeidsavtalen at NU sender oss kvitteringer for mottatt beløp 
og at de periodevis rapporterer tilbake hvordan pengene brukes. Til nå har vi fått kvitteringer for alt vi har 
overført. 
 
Søknad om bevilgning sendt ut i faglig nettverk 19. november.  
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I år har innsamla midler gått til registrering av nye foreninger, trykking av heftet «Developing a modern 
Trade Union» og dekking av NU første grunnkurs med start januar 2015. Bevilgninger har kommet fra 
fagforeninger og enkeltpersoner, og vi vil benytte anledninga til å takke for det! 
 
 

 
Heftet "Developing a modern trade union", 
laga på bakgrunn av en artikkel av Haralds 
Berntsen, om hvordan norsk fagbevegelse har  
utvikla seg. Det er en forkorta utgave av Haralds pamflett "Tilbake til start", utarbeida spesielt for palestinske 
forhold og rikt illustrert med gratis bilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv.  
Oversatt til arabisk og trykt i 1000 eksemplarer i Ramallah som gave til NU ved besøket i oktober.  

 
 

Status ved årets slutt, oppsummering. 
Språkvansker 
Det tar tid å utvikle et samarbeidsprosjekt som dette. Det viktigste hinderet er språket. De språklige 
vanskelighetene gjør at vi ikke får anledning til å gå i dybden i diskusjonene, og det representerer også et 
hinder med hensyn til hva vi får tid til å diskutere. Nyanseforskjeller går sikkert også tapt. Men vi forstår 
såpass at vi er enige og forstår hverandre når det gjelder klasseanalyse, betydninga av faglig kamp, 
innrettinga på grunnplanet og arbeidsmetoder. 
De fleste snakker ikke annet enn arabisk, og få kan uttrykke seg på engelsk, sjøl om vi oppfatter at de 
forstår mye eller noe av det vi sier. Men vi har etter en del prøving og feiling funnet en 
kommunikasjonskanal som vi synes fungerer bra. 
Kommunikasjon med NU følger stort sett dette mønstret: Hanan og Raja fra Womens Department 
oversetter henvendelsene våre, legger dem fram for Abu Umar, som behandler dem i ledelsen, og svarer 
oss ganske kjapt tilbake. Vi holder hverandre oppdatert om planer og framdrift, sender dem Workmates 
report etter hvert møte, og får deres rapporter og planer i retur. 
 
Vi oppsummerer at det har skjedd masse siden vi starta samarbeidet for ett år sida. Vi er imponert over 
framgangen deres, og vi får stadig bekreftelser på at organisasjonen er seriøs, og at prosjektet vårt er 
genialt. Tross forskjellene ser vi at vi har mye til felles. Arbeidsfolks grunnleggende erfaringer er de samme. 
Utviklingstrekka i den økonomiske liberalismen som vi kjenner på kroppen i Norge rammer også dem. 
Vi opplever også at prosjektet betyr veldig mye for dem. Som Jamal sa til oss: «Dere utfordrer dem, og det 
bidrar til at de skjerper seg for å gjøre sitt beste». Det kommer tydelig fram at vi har sammenfallende syn 
på hva solidaritet er, hvilke arbeidsmetoder som er riktige og hva samarbeidet skal handle om, og vi har nå 
en samarbeidsavtale som begge parter er enige i. 
 
Det å være fagorganisert i Palestina er ikke det samme som å være fagorganisert i Norge Når vi hører 
historiene deres skjønner vi at det er store forskjeller. Men det er også likheter. Vi opplever at arbeidsfolks 
grunnleggende erfaringene er de samme som dem vi kjenner. Som vi har som overskrift over 
solidaritetsprosjektet vårt: Arbeiderklassens kamp er den samme over hele verden. Bare tidspunkt i 
historia, sted og sosiale betingelser er forskjellige. 
 
I november har det blitt tatt skritt for å engasjere LO i Oslo og LO i Trondheim i prosjektet. 
For øvrig er alt mulig, alle tiltak, alle initiativ, alle ideer - bare man har vilja til å jobbe for det. 
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Vi noterte oss med glede at materiale som vi 
har sendt dem, som streikeløpisen fra streika i 
Geshori, bilder fra besøka våre tidligere, og 
rapporten vi laga til dem om den store 
demonatrasjonen og politiske streika i Oslo i 
september, mot arbeidsmiljøloven, er printa ut 
og henger på veggen i gangen. 
S'aid Khrishi og Khalid al-Qalaq (Klubbleder 
Belgaz), vår løpis (på norsk) om streikene i 
Geshori på veggen til venstre. 
 

 
 
 
 
 

Planene framover 
Prosjektet har jobba seg gjennom de nødvendige avklaringene, både med Palkom og NU, og vi er klare til 
å sette tiltak ut i livet. Vi ser for oss den videre framdrifta langs to linjer: 
 
- Training and Capasity building 
Fordi de vokser og har fått mange nye medlemmer og tillitsvalgte, har opplæring høy prioritet hos dem. Det 
som er viktig for oss er at vi utvikler denne opplæringa i samarbeid med dem, idet vi erkjenner at de har 
masse erfaring sjøl. Vi vil ikke være vestlige hvite som kommer for å lære palestinere åssen de skal drive 
fagbevegelse, men har som mål at vi skal skape felles læringsarenaer hvor vi skal utveksle erfaringer. 
Etter turen i oktober har opplæringsplanen fått fastere form. NU har levert en plan med antall kurs, varighet, 
antall personer, temaer, med tilhørende budsjett. Vi er i en prosess med dem, hvor vi diskuterer og 
konkretiserer, og avklarer hva som er deres behov og hva som kan være våre bidrag. Språk er her sjølsagt 
et viktig hinder, siden de færreste snakker engelsk. De har sendt oss en opplæringsplan for tre kurs på 
forskjellige nivåer, hvor de vil starte det første i januar. De planlegger også engelsk-kurs. 
 
- Studietur 
Etter turen begynner vi også å konkretisere ideen med å forankre prosjektet i fagbevegelsen. vi diskuterer 
"bransje-til-bransje"-kontakt, eller "arbeidsfolk møter arbeidsfolk", med sikte på å arrangere studietur våren 
2015, med utgangspunkt i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet avd. 1. 
 
 

Dokumenter og artikler vi har laga 
 Heftet "Developing a modern trade union", laga på bakgrunn av en artikkel av Haralds Berntsen, om 
hvordan norsk fagbevegelse har utvikla seg. Det er en forkorta utgave av Haralds pamflett "Tilbake til start", 
utarbeida spesielt for palestinske forhold og rikt illustrert med gratis bilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv.  
Oversatt til arabisk og trykt i 1000 eksemplarer i Ramallah som gave til NU ved besøket i oktober.  
 
NU sier om heftet: 
"Vi setter stor pris på gaven, og den er veldig viktig for oss. Det innledende kapitlet om det marxistiske 
grunnlaget for klassekamp var en veldig god og kortfatta analyse, og den viser at grunnlaget vårt er felles. 
Og vi kjenner igjen våre egne palestinske erfaringer fra den norske historia. Arbeiderklassens språk er 
kampens språk, det er også våre felles erfaringer. Kvinnenes innsats i den faglige kampen har vi også til 
felles. Dette heftet vil bli viktig i den opplæringa av våre nye tillitsvalgte som vi nå står foran, og de norske 
erfaringene er det første de vil lære". 
 
 
 
 I arbeid for okkupanten. Om undersøkelsesturen i september 2012  
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/i-arbeid-for-okkupanten-med-bilder.pdf 

http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/i-arbeid-for-okkupanten-med-bilder.pdf
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Her kan man lese mer om Workers crossing ved al-
Taybah ved Tulkarem. Dette er en plass som har gjort 
dypt inntrykk på deltakerne på studietur. Israel har nå 
revet ned alt stålet. Altså er alle båsene borte. Nå 
opererer de med bare ett høl i gjerdet, hvor trengselen er 
stor for å komme seg gjennom og inn i skænningområdet 
på den andre sida. De sier at dette har forverra forholda 
betraktelig, siden det køsystemet som var der nå er borte. 

 
 
 
 
 
 

 Fagforening in the making. Om undersøkelsesturen i februar 2014 
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2014/03/NU-fagforening-in-the-making-1.pdf 
 
 Faglig kamp i okkupert Palestina. Artikkel til Palestinasolidaritet nummer 3/2014, august. 
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2014/08/faglig-kamp-i-okkupert-palestina.pdf 
Medlemsbladet har også en artikkel om solidaritetsprosjektet 
 
 Om streika i Geshori, Tulkarem 2010 
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/streika-i-tulkarem-A4.pdf 
 

Her er et bilde fra den kjemiske fabrikken hvor det ble streika.  
Verneutstyr er ikke veldig framtredende. 
Arbeiderne på Sol Ol, nå Belgaz, oppnådde 90 % av krava sine 
ved streiken i 2010. Men nå kommer de ikke videre. Arbeiderne 
trekker seg fra kamplinja, de er redde, de tør ikke reise sak og blir 
også betalt av arbeidsgiver for å innordne seg. I møte med 
arbeidsgiver har klubblederen fått sparken. Derfor har de nå en 
jobb å gjøre med å gjenopprette tilliten mellom fagforeninga og 
arbeiderne, og å få arbeiderne tilbake på kamplinja.  
Arbeidsgiver deler også opp fabrikken i A, B og C-områder, med 
vanntette skott mellom, sånn at ingen skal ha oversikt over hva 
som foregår innafor de forskjellige delene. Arbeiderne skal ikke 
snakke med hverandre, og de hindrer folk å ta kontakt med 
foreninga. 

 
 
 Oversatt artikkel av Mohamed Blady: Palestinske arbeidere under israelsk okkupasjon 
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2013/05/new-unions-pal-arb-under-israelsk-okkupasjon.pdf 
 
 Artikkel til Palestinasolidaritet, november 2014: Faglig kamp under israelsk okkupasjon  
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/faglig-kamp-under-israelsk-okkupasjon-okt-
2014.pdf 
Sendt til nummer 1/2015 
 
 Artikkel til Palestinasolidaritet, november 2014: Daddeldyrking i Jordandalen. Medjoul Dates. 
Sendt til nummer 1/2015 
 
 Referat fra undersøkelsesturen 24. - 29. oktober 
 
 Diverse pp-foredrag, om diverse emner. 
 
 
 
 

http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2014/03/NU-fagforening-in-the-making-1.pdf
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2014/08/faglig-kamp-i-okkupert-palestina.pdf
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/streika-i-tulkarem-A4.pdf
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2013/05/new-unions-pal-arb-under-israelsk-okkupasjon.pdf
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/faglig-kamp-under-israelsk-okkupasjon-okt-2014.pdf
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/faglig-kamp-under-israelsk-okkupasjon-okt-2014.pdf
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Lenge leve solidariteten mellom norsk og palestinsk fagbevegelse! 

Lenge leve den frie og uavhengige palestinske fagbevegelsen! 

Fritt Palestina! 

 

Solidarisk hilsen Workmates Norge-Palestina. desember 2014 
Janne Hegna, forbundssekretær i Musikernes Fellesorganisasjon 
Ronny Kristiansen, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, avdeling 1 
Odd Lilleberg, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, avdeling 1 
Roger Nordland, leder av EL&IT-forbundet distrikt Nordland 
Torill Ask, Thomas Grønn og Stine Westrum, alle Fagforbundet Oslo 
Lars M. Johnsen, 1. nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund 
Harald Haukaa Fjørtoft, Norsk Transportarbeiderforbund, Ål 
Camilla Kleiberg Jensen, tidligere frivillig solidaritetsarbeider for Stop the Wall 
Kjersti Nordby, Norsk Transportarbeiderforbund, Palestinakomiteens Faglige Utvalg 
Petter Thoresen, Fellersforbundet, leder av Palestinakomiteens Faglige Utvalg 
Baard Thorkildsen og Lars Oellingrath, begge Norsk Jernbaneforbund 
Mike Barker, leder av internasjonalt utvalg i HK Oslo, tidligere (pensjonert) ansatt AOF Norge 
Bård Hamborg Bjerkeli, Fellesforbundet avd 603 Oslo bygningsarbeiderforening 
Stig Gunnar Ringen, vara til forbundsstyret, Musikernes Fellesorganisasjon 
 
 

 
 
 

Ta 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 

 
 
 

Palestinakomiteens Faglige Utvalg   
www.palestinakomiteen.no 
 

 
 

http://www.palestinakomiteen.no/

