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Ungdomsfaglig studietur i mars på vei til Tulkarm 
 

 

 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg ble oppretta høsten 2006. Vi 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 mer økonomisk 
krevende og topptunge prosjekter i LO-regi. 
Initiativ, bredde og samarbeid er stikkord for best mulig å styrke fagbevegelsens solidaritetsarbeid 
for det palestinske folket 
 

 
 

mailto:fagligutvalg@palestinakomiteen.no
http://www.palestinakomiteen.no/


2 

 

 

Faglig ungdomstur, mars 
I mars reiste10 ungdommer fra flere forbund og fra hele landet sammen med to reiseledere. Programmet var lagt til 
rette for å møte mange palestinere i den samme aldersgruppa, og turen hadde overskrifta «Ungdom møter 
ungdom» 
Noe av det som gjorde sterkest inntrykk var kanskje møtet med arbeiderne ved Taydeh checkpoint og Geshori 
industrielle sone, men ungdomsgruppa hadde også et hyggelig besøk ved YMCA yrkesskole i Jeriko. Her møtte de 
palestinsk ungdom under yrkesopplæring, og fikk vite mye om mulighetene for fagopplæring under okkupasjonen. 
 
Jan Godfrey fra Industri Energi skriver: (Det er også han som har tatt bildene).  
I Jeriko finnes det en skole som heter YMCA. Den blei opprettet i 1948 og startet med 5 telt og støtte fra det 
internasjonale Røde Kors. Skolen skal lære opp unge Palestinere i flere yrkesfag, som tømrer, våtromsarbeid, og 
billakkering til data og kopimaskinreparasjon. Det skal gi de unge en mulighet til en anstendig jobb og liv.  
 
Det er plass til 360 ungdommer om gangen. 20 % kommer 
fra Jericho og de nærliggende områdene, mens de 
resterende 80 % kommer fra resten av landet. Siden det 
er få plasser og mange som trenger plass er det en 
opptakskomité som bestemmer. Det blir gjennomført 
intervjuer med hver eneste for å velge de som skal få lov å 
begynne, og de prøver å slippe inn dem med størst behov. 
De fleste bor på skolen mens de går der. Det finnes to 
boligbygninger, en for gutter og en for jenter.  
 
Skolen ville ikke ha overlevd uten støtte fra internasjonale 
hjelpeorganisasjoner. Det koster 3500 per år å utdanne en 
ungdom. 15 % av ungdommene betaler 1 500 for å kunne 
gå på skolen. Mange av de uteksaminerte betaler tilbake 
etter hvert hvis de har mulighet.  
 
Studiene baserer seg mest på praktisk læring. Med 85 % 
praktisk og 15 % teori. Ungdommene er 4 måneder på 
YMCA og 7 måneder i praksis i en bedrift. Under 
praksisen får de oppfølgingsbesøk og veiledning før de 
komme tilbake og blir testet og uteksaminert. I tillegg til fag 
knyttet til sitt framtidige yrke får de opplæring i “Life Skills”. 
De lærer om hvilke rettigheter de har og hvordan de skal 
overleve.  
De opparbeider seg en identitet og stolthet. I tillegg til fagene så ha de egne klasserom til psykososial hjelp for de som 
er traumatisert på grunn av okkupasjonen. 
Tallene for de som består er enormt bra. 85 % får jobb innen 6 måneder, mens 90 % får innen 12 måneder. De fleste 
jobber i Palestina mens noen få jobber i Israel. Skolen har hjulpet mange tusener ungdommer å få en sjans i livet.  
 
På en omvisning blir vi vist rundt i lokalene. De kalles moderne, men det ville ikke blitt beskrevet sånn her hjemme. 
Sløydverkstedet er nedslitt og verktøyene gamle. Datamaskinene er utdatert. Vi går inn i rom fylt med demonterte 
kopimaskiner, kjøleskap og aircondition-anlegg som de lærer å fikse. I en hall er innmaten til en bil og en drill. I et 
annet er det dører, gjerder, møbler og pyntegjenstander i forskjellige grader av konstruksjon. I billakkeringshallen står 
en hvit bil hvor de holder på å teipe beskyttelsespapir over vinduene. Vi blir vist halvferdige baderom hvor de lærer 
rørleggerfag, og rett ved siden av lærer de å bli elektrikere. Byggene er slitt, utstyret gammelt men overalt er det 
ungdommen selv man legger merke til. De er glade for å være her. De er glade for at de får en mulighet til et godt liv. 
De er glade for alt de får. 

 

 

Lærertur, april 
Tema for turen: "Education under occupation". 
Utdanning i Palestina er ikke bare skole, opplæring og undervisning, men mye, mye mer. Israel har alltid sett på 
utdanning som en politisk trussel. Derfor har de full kontroll med alle læreplaner, og derfor har de møtt lærere og 
professorer med spesielt brutal undertrykking. Ungdom, elever og studenter befinner seg midt i frontlinja for 
motstanden mot okkupanten. Utdanning har blitt en sentral del av motstanden. Den gir palestinerne stolthet og 
sjølbevissthet overfor hard undertrykking og trakassering, den hjelper dem til å holde ut og gir dem nasjonal identitet. 
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Den hjelper dem til å se konturene av et fritt Palestina, uten fragmentering, oppdeling og murer - et fengsel for å 
sperre inne palestinernes liv og palestinernes sjel. 
 
Ola Bostadløkken, reiseleder, skriver: 
Denne reisen foregikk i 9 dager i påska 2012 gruppa 
besto av 12 lærere fra hele landet + reiseleder. 
Som vanlig på denne typen reiser så hadde vi et 
rimelig omfattende program, og det av den enkle årsak 
at det mye å se, mye å lære og veldig mange som vil 
møte oss. Også på denne studieturen samarbeidet vi 
med våre partnere på Vestbredden, dette er med på å 
kvalitetssikre at vi alltid får et godt og innholdsrikt 
program, og at programmet er tilpasset det som skjer i 
området i den perioden vi er der. Hver eneste dag var 
vi på reise rundt på Vestbredden, besøkte ulike 
organisasjoner, læresteder og aktivister, vi var i mange 
møter.  
 
Som alltid etter slike reiser er det vanskelig å trekke 
frem enkeltpersoner eller enkelt hendelser. Men det er 
klart at det å få presentasjon av studentene på Bir Zeit-
universitetet om hvordan situasjonen har vært der gjør 
inntrykk. Spesielt når en får se unge studenter fra Gaza som ikke har sett familien sin på flere år, da de selv ikke kan 
reise hjem til Gaza, og familien ikke får tillatelse til å besøke dem. Ekstra ille er det å se scenene fra 
avslutningsdagen, den dagen avgangspapirene deles ut. Dette er en stor dag, ikke bare for den enkelte student, men 
for hele storfamilien. Da sitter noen studenter fra Gaza helt alene, uten familien til stede. Bir Zeit-universitetet er ellers 
et sted som gir et veldig godt inntrykk og det er alltid en fornøyelse å møte studenter og ledelsen, og vi er alltid 
velkommen. 
 
Litt fra dagsprogrammet: Møte med Stop The Wall, grasrotbevegelse, besøk til Balata flyktningeleir , gamlebyen i 
Hebron, kvinneprosjekter ved ”green line”, fredagsdemonstrasjon i Bil’in, politisk tur rundt Jerusalem, barnehage i 
Jalazone flykningeleir, møte Fader Yousef i Nablus, han tok oss med til en skole, besøk på Arafat´s grav. I tillegg 
møter med Utdanningsforbundets samarbeidspartnere i Palestina og palestinske lærerorganisasjoner. På kveldene 
hadde vi tid til å snakke om og fordøye dagens opplevelser. 
Som reiseleder er det alltid spennende å ha med seg en ny gruppe på en slik reise, og alltid like godt å høre av 
deltakerne at de har hatt utbytte av dagene vi var sammen. I tillegg er det ekstra inspirerende når jeg i ettertid får høre 
at de har tatt med seg inntrykkene og brukt disse til noe i sin egen hverdag. 
 
FU arrangerer ny lærertur i påska neste år, 23. mars – 1. april 

 

 

Studietur til Gaza, september 
Som et pionerprosjekt bestemte FU seg tidlig på året for å sende en studietur til Gaza.  Vi ville gjøre et politisk viktig 
framstøt på å bryte blokaden, og begynte undersøkelser om kontakter, sikkerhet, hva som skulle til for å få 
innreisetillatelse fra både myndighetene på Gazastripa og Egypt. Vi utlyste turen med den klare forutsetninga at den 
ville kunne bli avlyst på grunn av forholda. 
 
Det ble et ressurskrevende arbeid, og innsats for å trenge gjennom et 
omfattende byråkrati. Vi begynte jobben med å sette sammen et program, og 
fikk organisasjonen DRWC – Democratic Workers Rights Center – til å være 
vertskap. Mona Rostom (bildet) ved DRWC-kontoret gjorde en strålende jobb, 
lagde et flott program og ordna med alt det praktiske under oppholdet. 
Programet inneholdt blant annet møte med arbeidere, 
ungdomsorganisasjoner, FN-organer, Norsk Folkehjelp, besøk hos fiskere, 
bønder langs grensa, flyktningeleire og tuneller. Møte med Ismael Haniyeh sto 
også på blokka. 
 
Etter mye om og men og venting og usikkerhet i forhold til egyptiske 
myndigheter og ambassaden i Oslo, fikk vi endelig klarsignal, alt var klart og 
10 deltakere og to reiseledere var klare til å pakke kofferten og dra.  
Men så skjedde det noe vi ikke hadde forutsatt. Det brøt ut uroligheter i Nord-
Sinai. Og sjøl om vi hadde fått innreisetillatelse fra Egypt, vile ikke det 
egyptiske turistpolitiet gi oss tillatelse til å bli transportert fra Kairo, gjennom 
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Sinai, til Rafah. Etter en vurdering av sikkerheten valgte 
reiselederne å avlyse turen i siste øyeblikk. De mottok 
bekymringsfulle reiseråd fra flere hold og det var stor usikkerhet 
blant deler av deltagerne.  
 
Det er fremdeles politisk viktig å få gjennomført en studietur som 
kan være med på å bryte blokaden av Gaza, nå mer enn noen 
gang. Befolkningen på Gaza trenger besøk, og Egypt sier de vil 
åpne grensa.  
Etter det siste angrepet på Gaza i november, er det flere 
muligheter for å begrensningene på inn- og utreise blir heva. 
Dette er også en del av våpenhvileavtalen mellom Hamas og 
Israel. 
 
Derfor gir vi oss ikke,  
men avventer situasjonen og prøver på nytt. 
FU har bestemt at vi vil vurdere mulighetene på nyåret 2013. Vi bør reise så snart som mulig.  

 
 

Undersøkelsestur til de industrielle sonene, september 
Petter og Kjersti fra Palkom FU var ei uke i begynnelsen av september på Vestbredden for å finne ut mer om 
betingelser for arbeid for palestinere, med spesiell vekt på arbeid i de industrielle sonene, i koloniene og i Israel, og vi 
ville møte den nye fagforeninga - New Unions - som nå bygger seg opp for å ivareta disse arbeiderne.  
 
Arbeid for okkupantmakta er en av de få mulighetene, og kanskje en av de viktigste, til inntekt og mulighet for å 
forsørge seg sjøl og familien, ettersom tjuveri av land gjør jordbruksnæringa stadig mindre.  
Økonomien lider sterkt og arbeidsledigheten har eksplodert. Siden september 2000 har over 432 fabrikker og 9735 
små butikker og gateselgerboder blitt ødelagt 
 

Palestinske arbeidstakere er spesielt rammet av utbytting og 
utarming, og av restriksjoner på alle områder av livet. Det har 
blitt omtrent umulig å komme seg til arbeidsplassene sine og 
tjene tilstrekkelig til et anstendig levebrød. Om det er arbeid å 
få, skjer det under uverdige forhold – elendige lønninger, 
helseskadelig arbeidsmiljø – og uten rettigheter. 
 
Restriksjoner på tillatelser gjør det vanskelig, for ikke å si 
umulig, for yngre arbeidstakere å få tak i dem, og mange er 
tvunget til å dra inn i Israel ulovlig, eller gjennom å kjøpe 
arbeidstillatelser på det svarte markedet. Mishandling av disse 
"ulovlige" arbeiderne er vanlig. De blir skutt på med skarp 
ammunisjon fra grensepolitiet Border Police, og hvis de blir tatt 
risikerer de timer med vilkårlig fengsling med nedverdigende 
behandling, alvorlig brutalitet og til og med tortur. Minst førti 
prosent av palestinerne som kommer inn Israel daglig for å 
jobbe gjør det uten en tillatelse. 

 
De mange og voksende industrielle sonene krever billig, mobil arbeidskraft. Dette vil vanskeliggjøre utvikling av den 
palestinske økonomien. De jobbene som folk får her er svært ustabile, og er avhengige av det israelske markedet og 
den politiske situasjonen. Arbeidslivslover er ennå ikke avtalt, og det garanterer en ting: Arbeidere uten rettsvern. 
Sonene vokser raskt, og innen 2025 forventes så mange som 500 000 palestinske arbeidere å jobbe her. 
 
Vi tror at det ikke er så mange i Norge som vet så mye om denne spesielle delen av palestinsk samfunnsliv, og vårt 
mål er å spre kunnskapen vi samla oss videre til den norske fagbevegelsen. 
Vi har noen ideer til hvordan norsk fagbevegelse kan utvikle kontakten med New Unions. Det er en uavhengig 
fagbevegelse, og det er spennende å møte dem.  
 
Les mer her: http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/industrielle-soner-2/ 
FU jobber med en studietur til dette området, 14.- 23. mars neste år, med overskrifta «I arbeid for okkupanten»..  
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Fagforbundet Oslo, november 
Turen var et samarbeid mellom Fagforbundet Oslo og FU.  
 
Stein Asthøy skriver: 
17 medlemmer av Fagforbundet Oslo har deltatt på faglig studietur til Vestbredden. Turen var en stor opplevelse for 
deltakerne, for de fleste var dette første besøk til Palestina. Vi besøkte spesielt kvinnekooperativet i Rantis, som vi har 
støttet med rehabilitering av senterets bygg. Ellers fikk vi god innføring i arbeidsforholdene for palestinske arbeidere, 
særlig de som arbeider i koloniene og i de industrialiserte sonene. Det er sterk kost å høre om arbeidsforhold, 
arbeidstider, kontroll og grov underbetaling. Bildet er fra gruppas besøk hos PGFTUs avdeling i Jericho. Her fikk vi 
blant annet en grundig innføring i hvorfor det er riktig å arbeide for å boikotte Histadrut. 
Bombingen av Gaza startet mens vi var på Vestbredden, dette ga turen et ekstra dystert bakteppe. Vi deltok alle på 
demonstrasjoner mot bombinga. Fagforbundets engasjement for Palestina er vesentlig styrka i Oslo etter denne turen. 
  

 
Foto  
Thomas Lyd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryt med Histadrut  
FU har hele perioden vært på offensiven og jobba systematisk for å spre informasjon og reise debatt om Israels 
sionistiske fagbevegelse. Vi har fronta en kampanje fram mot LO-kongressen, og oppfordra klubber og foreninger til å 
levere inn forslag. Vi leverte et forslag til uttalelse på Trondheimskonferansen, som ble enstemmig vedtatt. Vi har 
skrevet kronikker, artikler og debattinnlegg i presse og medlemsblader 
 
Det foreligger nå forslag om å bryte med Histadrut til LO-kongressen. FU vil jobbe for at forslaget opprettholdes sånn 
at det blir debattert på kongressen. 
 

 
Forslaget fra LO i Oslo lyder: 

Forslag til punkt 7 - Den faglige og politiske situasjonen 
Boikott Israel og israelske institusjoner som ikke anerkjenner et fritt Palestina!  
- LO vil jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle de funksjoner som naturlig 
tilfaller en suveren stat. Israel må bøye seg for internasjonale konvensjoner og vedtak fra FN. Det må 
fastsettes en tidsfrist og legges press på Israel for å få fortgang i saken. I tillegg til politisk press må også 
virkemidler som konkrete boikottiltak mot staten Israel tas i bruk.  
- Det israelske LO (Histadrut), som støtter den israelske statens politikk og overgrep mot palestinerne, må 
også boikottes og suspenderes fra fagbevegelsens internasjonale organer inntil de anerkjenner palestinernes 
rett til egen stat, og begynner å forsvare også palestinerne som arbeider inne i Israel, i bosettingene og i de 
industrielle sonene sine faglige og politiske rettigheter.  
- LO krever at inntil en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967 er et faktum, må palestinsk fagbevegelse få 
virke i de israelske koloniene og de industrielle sonene på Vestbredden.  
- LO skal arbeide for at alle palestinske demokratisk valgte organer anerkjennes.   
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Forslag til punkt 8 - LO’s Handlingsplan 
- LO vil fortsatt sette det palestinske folks rettigheter på dagsorden og kreve økt press mot Israel. Støtten til 
palestinske LO (PGFTU) i Palestina må fortsette.  
- LO vil fortsatt sette det palestinske folks rettigheter på dagsorden og kreve økt press på Israel og at 
oljefondet ikke investerer i israelske virksomheter. For å øke presset går LO inn for konkrete boikott-tiltak av 
staten Israel.  
- LO vil bryte med det Israelske LO, Histadrut. LO vil også jobbe for en boikott av Histadrut i alle 
internasjonale fora de er representert. Støtten til palestinsk fagbevegelse må fortsette.   
 
Begrunnelse: Israels okkupasjon av Palestina er en av verdens viktigste konflikter. Israel viser ingen vilje til å 
gjøre slutt på okkupasjonen. Tvert i mot pågår okkupasjonen med uforminsket styrke og det bygges stadig 
nye illegale bosetninger på palestinsk område og de eksisterende bosetningene utvides. LO må ta en aktiv 
rolle for å øke presset på Israel og må tilslutte seg den internasjonale boikotten. Dermed også bryte all 
forbindelse med Histadrut. Histadrut har vært en viktig organisasjon for oppbyggingen av den sionistiske 
staten og er en aktiv støttespiller i fortsatt okkupasjon. Også i tråd med tidligere kongressvedtak. 

 

 
LO offentliggjør alle foreliggende forslag til kongressen i mars, følg med 
Artikler om Histadrut og aktuelle løpesedler finner du her: 
http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/histadrut/ 
 
 

Trondheimskonferansen 
FU deltok på konferansen med Palkomstand, utdeling av FU’s materiell, hvor målet var å få mest mulig støtte for et 
brudd med Histadrut og spre informasjon om og få deltakere til studieturerer. Kjetil holdt appell og oppfordra flest 
mulig til å reise til Palestina for å oppleve forholda sjøl. 
 
I forkant av konferansen arrangerte Palkom og Faglig Utvalg i 
samarbeid med LO i Trondheims internasjonale utvalg et førseminar 
med Palestina som tema.  
Seminaret hadde dette innholdet: 
- Solidaritetsarbeidet med Palestinian General Federation of Trade 
Unions (PGFTU) ved Karim Essahli, leder av Internasjonalt Utvalg, LO i 
Trondheim: 
- Histadrut – hvilken rolle spiller Histadrut i Israels okkupasjonspolitikk 
og i forhold til palestinske fagorganiserte ved Kjetil Larsen, Faglig 
Utvalg i Palestinakomiteen 
- Boikott Israel. Rolv Rynning, Fagforbundet. 
Det var 66 påmeldte til seminaret, som var veldig vellykka.                        Kjetil, Berit og Stein Olav på konferansen 
 
 

Stand på landsmøter 
 
Handel og Kontor, september 
Norsk Jernbaneforbund, november 

 
FU var synlig til stede i både i Trondheim og i Oslo Kongress-senter 
under landsmøtene, med stand, flagg, T-skjorter og materiell – om 
faglig studietur, om Histadrut og oppfordringa til å bryte med Histadrut 
på LO-kongressen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/histadrut/
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Faglig boikottseminar 27. september 
 
Konferansen var et samarbeid mellom flere fagforeninger, 
Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen. Den hadde 
rundt 60 deltakere. 
 
Temaene var 
- Fakta på bakken 

- Farlige forbindelser. Norsk Folkehjelp og Fagforbundets 

rapport om norske bånd til den israelske okkupasjonen. 

- Solidaritet i praksis. Hva kan fagbevegelsen gjøre.  

Jamal Jumaa fra Stop the Wall skulle være hovedinnleder på 
konferansen, men var forhindra fra å komme av Israelske 
myndigheter. I steden deltok han på Skype fra Ramallah, og 

leverte en veldig bra analyse av forholdene i Palestina akkurat nå. 
 
Palestinakomiteen hadde stand og FU holdt innledning om faglige studieturer 
 

 

Kampanje mot G4S 
Faglig utvalg har også deltatt i boikottnettverket mot G4S. G4S er verdens største 
sikkerhetsselskap, og en av Norges største leverandører av sikkerhetstjenester, blant 
annet til statlige og kommunale institusjoner. Palestinakomiteen og G4S nettverket 
starta kampanjen som så langt har konsentrert seg om Universitetet i Oslo og Oslo 
kommune. Samtidig blir det sendt brev til større foretak og kommuner i Norge som 
bruker G4S i sine tjenester med oppfordring om å avslutte kontrakt og samarbeid med 
selskapet 
Kampanjen starta med et opprop som krever at G4S trekker seg ut av de okkuperte 
områdene Det har fått støtte fra 21 organisasjoner og fagforbund, blant annet av 
Amnesty International, Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, 
Industri Energi, El & IT Forbundet, Fellesorganisasjonen, LO i Oslo, Norsk 
Transportarbeiderforbundet m fl. 
Oppropet kan du lese her:   
http://palestinakomiteen.no/opprop-fra-21-organisasjoner-g4s-bidrar-til-
okkupasjonen-av-palestina/ 
 

 
 

FU’s avleggere 

 
Bikers for free Palestine  
Bikers For Free Palestine hadde bare to stunt i Oslos gater i 
inneværende mc-sesong.  

 
1. mai. Som vanlig ble Palestinaseksjonen fronta av  

Bikers for Free Palestine, med aktivister fra FU. 
Mottok mye applaus langs gatene i Oslo 

  
I juni i forbindelse med Ship to Gaza 
Til gjengjeld var det ene stuntet i forbindelse med Free 
Gaza-skuta Estelles besøk i Oslo.  
Vi gjorde våre runder, Stortinget, UD, amerikanske og 
israelske ambassader og  avslutta stuntet nede på kaia hvor det var konsert ved Estelle. 

 

http://palestinakomiteen.no/opprop-fra-21-organisasjoner-g4s-bidrar-til-okkupasjonen-av-palestina/
http://palestinakomiteen.no/opprop-fra-21-organisasjoner-g4s-bidrar-til-okkupasjonen-av-palestina/
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Vi har verva en ny biker og har ytterligere to andre som er interessert i å bli med. 
Vi lover et høyere aktivitetsnivå med flere spennende stunt i neste sesong. 
 
Er du biker, og har du lyst til å være med – kontakt oss! 
 

 
Kampanje mot UEFA U21-cup 2013 i Israel 
- Flytt EM ut av Israel 
Palestinakomiteen i Norge mener at en stat som har idrettsfolk som politiske fanger og som 
ikke gir disse muligheter for normal idrettsutøvelse, er uskikket til å være vert for en 
internasjonal sportsbegivenhet. Med Israel som vertskap for UEFA U-21 i 2013 vil 
situasjonen for palestinsk fotball settes i et skarpt relieff. 
 
På bakgrunn av Norges Fotballforbunds engasjement mot rasisme og 
diskriminering, med en Fair Play-plakat som fremhever fotballens åpne 
vesen, ber vi Norges Fotballforbund om å henstille UEFA til å flytte U-
21 i 2013 til et annet land. 
 
Aktivister delte ut løpesedler foran kvalifiseringskampene i Norge, og 
Gullbrand møtte fortballpresident Yngve Hallén med et opprop og en 
appell om at Norges Fotballforbund må prøve å påvirke Det 
europeiske fotballforbundet (UEFA) til å sørge for at EM-
arrangementet blir flyttet til et annet land enn Israel.  
 
Yngve Hallén fortalte at de norske U-21-spillerne vil få innføring i den 
palestinske konflikten. 

 
 

Eriks reisehåndbok 
Faglig Utvalgs utsendte medarbeider! Erik Skare, som for tida studerer ved Bir 
Zeit-universitetet i Ramallah, har skrevet ei politisk reisehåndbok som akkurat nå 
er på vei ut fra trykkeriet: 
Forlaget Rødt! har utgitt en hyperaktuell bok om Palestina, en politisk 
reisehåndbok. Boka koster kr 240 og kan kjøpes hos al-Quds eller Tronsmo 
Bokhandel eller bestilles fra forlagets nettbutikk, www.marxisme.no. 
 
«Står du på farta til Palestina og lurer på om du skal ha med deg en på lomma? 
Gjør deg da kjent med denne nette håndboka til Erik Skare. Den vil være en nyttig 
venn på turen selv om du har vært der før.» 
– Peter M. Johansen, utenrikskommentator i Klassekampen 
 
«Boka gir praktiske råd og ei konsis forståing av sentrale spørsmål i kjernen av 
Palestina-problemet. Aktivisme av denne typen treng både ei klar forståing av kva 
ein møter på Ben-Gurion-flyplassen, Allenby-brua eller Rafah-kryssinga inn til 
Gaza, så vel som muligheita til å vera aktiv på stader som flyktningleirane i 
Libanon og i det palestinske samfunnet i Israel. 
Aktivistar treng både ei god forståing av historia og ein frimodig analyse av kva 
som skjer i dag, og kva folk kjempar for i framtida.» 
– Fra Ilan Pappés forord 

 
Anbefales! 
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