
Til LO-kongressen: 

Den palestinske BDS-bevegelsen oppfordrer internasjonal fagbevegelse: 
 
 

Boikott Israel! 
 

  

Palestinian BDS National Committee (BNC): 
Palestinske sivile organisasjoner ber om internasjonal 
Boikott, Deinvesteringer og Sanksjoner av Israel til de 
retter seg etter internasjonal rett og de universelle 
menneskerettsprinsippene.     
http://www.bdsmovement.net/activecamps/trade-unions 
 

BNC ble stifta I 2005 over 170 organisasjoner er tilslutta: 
Politiske partier, fagbevegelser, organisasjoner som representerer palestinske flyktninger, palestinere 
under okkupasjon og palestinere i Israel. 
 
Palestinian Trade Union Coalition for BDS (PTUC-BDS) er den faglige delen av BNC.  
Den ble stifta i mai 2011, og alle palestinske faglige organisasjoner er medlemmer, deriblant PGFTU, som er 
LO’s faglige samarbeidspartner i Palestina. 
 
PTUC-BDS, uttaler i sin plattform: 
PTUC-BDS setter stor pris på solidariteten som den internasjonale fagbevegelsen viser gjennom BDS-
kampanjer retta mot Israel 
BDS er den mest effektive metoden for å få slutt på at Israel kan gjennomføre politikken sin uten 
sanksjoner fra verdenssamfunnet 
 ved å boikotte internasjonale selskaper som Elbit, Agrexco, Veolia, Alstom Caterpillar, G4S, SodaStream 
 og alle institusjoner som er innblanda i okkupasjon og brudd på internasjonal lov 
 ved å trekke ut alle investeringer fra alle israelske og internasjonale selskaper som er innblanda i Israels       
okkupasjon, kolonisering og apartheid 
 få slutt på våpenhandel og militære relasjoner med Israel 
 De oppfordrer alle verdens havnearbeidere å boikotte lasting og lossing av israelske skip.   
 De oppfordrer til å bryte alle forbindelser med Histadrut   
Les hele uttalelsen her: http://www.bdsmovement.net/2011/ptuc-bds-formed-6912 
Her kan du også finne oversikt over alle tilsluttede faglige organisasjoner.  
 
 

PTUC-BDS sier om Histadrut: 
Vi oppfordrer fagbevegelsen over hele verden til å bryte all forbindelse med Histadrut! 
Vi fordømmer Histadrut på det sterkeste, og oppfordrer den internasjonale fagbevegelsen å bryte all 
forbindelse med den rasistiske organisasjonen på grunn av deres historiske og nåværende medvirkning i 
Israels pågående okkupasjon, kolonisering og rasediskriminering. 
Histadrut har brukt sitt rykte som en «progressiv» organisasjon som spydspiss for å hvitvaske rasisme, 
apartheid, landtjuveri og etnisk rensing mot palestinere siden 1920-tallet. 
 De støtter offentlig Israels brudd på 4. Genevekonvensjon og annen internasjonal lov. 
 De driver aktiv kommersiell virksomhet i Israels ulovlige bygging av settlemets 
 De tillater bosettere på den okkuperte Vestbredden å organisere seg i organisasjonen 
 De støtter Gaza-krigen og massakren om bord på Freedom Flotilla 
 De holder ulovlig tilbake 8,3 milliarder shekel som gjennom tiår med okkupasjon har blitt trukket fra 
palestinske arbeideres lønninger. Disse pengene skulle gå til rettigheter for palestinske arbeidere, men de 
pengene har palestinske arbeidstakere aldri sett noe til. 
 

Bryt med Histadrut – SNU ARKET 
 

http://www.bdsmovement.net/activecamps/trade-unions
http://www.bdsmovement.net/2011/ptuc-bds-formed-6912
http://www.bdsmovement.net/


PGFTU’s forhold til Histadrut 
PGFTU, 17. april 2011: 
Shaher Saed tar avstand fra alle forsøk på å utnytte forholdet mellom Histadrut og PGFTU for egne 
politiske formål, for å oppnå underminering av alle anstrengelser som den internasjonale fagbevegelsen 
gjør for å forsvare lovlige faglige rettigheter for det palestinske folket. 
Han uttaler videre at forholdet mellom PGFTU og Histadrut ikke er et forhold mellom likeverdige parter. 
PGFTU oppfordrer den internasjonale fagbevegelsen til ikke å bruke dette forholdet til å rettferdiggjøre 
etablering av internasjonale relasjoner med okkupanten og alle dens institusjoner, som bidrar til å styrke 
okkupasjonen.  
Saed fordømmer spesielt Trade Unions Friends of Israel (britisk organisasjon som arbeider for å styrke 
båndene mellom israelsk, palestinsk og britisk fagbevegelse, og som mener at boikott er ødeleggende for 
dialogen) for deres forsøk på å beskrive forholdet mellom Histadrut og PGFTU som en normalisering. Han 
understreker at dette forholdet ikke kan bli normalt så lenge okkupasjonen pågår, og så lenge Histadrut’s 
rasistiske praksis overfor palestinske arbeidere fortsetter. 
Han ønsker alle tiltak for å boikotte israelske institusjoner som medvirker i okkupasjonen velkommen. 
Les hele uttalelsen her: http://www.bdsmovement.net/2011/pgftu-clarrification-6559 

 
LO-ledelsens forhold til Histadrut 
Gerd Kristiansen sier i Klassekampen 14. februar 2012 
«Så til det viktige spørsmålet. Skal det faktum at vi er uenig med Histadrut på en rekke områder medføre at 
vi boikotter israelsk fagbevegelse? Svaret fra LOs side er et soleklart nei. En hovedårsak til dette er at 
palestinsk fagbevegelse, PGFTU selv ønsker at vi skal opprettholde denne dialogen…  
Det er liten tvil om at det til grunn ligger et ønske om at LO-kongressen i 2013 skal vedta boikott av 
Histadrut….Hvis dette er linjen til solidaritetsbevegelsen for et fritt Palestina, så nærmer vi oss et lavmål. 
SkaI LO slutte å ta opp diskrimineringen av palestinerne i det israelske arbeidsmarkedet med Histadrut? 
Skal vi be palestinsk fagbevegelse slutte å snakke med Histadrut? Om en tenker seg litt om, skal det mye 
til å konkludere med at det er en god ide».  
 

Vi mener: 
Vi synes det blir feil når LO-ledelsen skyver en av okkupantens hardt pressa PGFTU-ledelse foran seg og 
sier at PGFTU ikke oppfordrer andre lands faglige sammenslutninger til å boikotte Histadrut. For det første 
er dette feil når det gjelder palestinsk fagbevegelse og PGFTU i sin helhet. For det andre bør LO-ledelsen 
ut ifra egne vurderinger ta stilling til hvordan Histadrut til enhver tid forholder seg til statens Israels overgrep 
og ikke lene seg mot en topptung, byråkratisk og lite aktivistisk PGFTU-ledelse, hovedsakelig finansiert av 
penger fra Histadrut. Standpunktet til PGFTU’s ledelse ved Shaher Saed må ikke blandes sammen med 
den norske fagbevegelsens standpunkt. 
 
Til spørsmålet om dialog: Vi er ikke imot dialog, men etter 65 år med okkupasjon har ikke 
fredsforhandlinger og 20 år med Oslo-avtale bragt palestinerne ett skritt nærmere en løsning, tvert imot. 
Okkupanten er ikke interessert i å høre og lar seg ikke påvirke av ord. 
 
På grasrota i PGFTU og blant arbeiderne i Palestina er standpunktet sylskarpt og glassklart: 
 Histadrut løfter ikke en finger for palestinsk ansatte verken i Israel eller i koloniene 
 Palestinske arbeidstakere har ikke bruk for Histadrut. 
 Palestinske arbeidstakere på grasrota støtter brudd med Histadrut 

 
 

Bryt med Histadrut! 
 
 

 
     Lykke til med kongressen! 

  Solidarisk hilsen Palestinakomiteens Faglige Utvalg  
 
 

http://www.bdsmovement.net/2011/pgftu-clarrification-6559

