
Kamerater! 

 

Det første: I 2009 gjorde LO-kongressen et brukbart vedtak på Palestina/Israel. 

Jeg ser at Palestinasaken har blitt utvanna med å bli plassert inn i en generell uttalelse om midtøsten. 

 

Samtidig vil jeg også si at i innstillingen fra sekretariatet til handlingsprogrammet er det som står om 

Palestina ganske stusselig. 

 

Jeg veit at mange her på kongressen ønsker å uttale seg klarere om Palestinakonflikten, og å skjerpe krava til 

Histadrut 

 

Histadrut er den israelske sammenslutningen av fagforeninger. Israelsk LO. 

 

PGFTU sentralt mener muligens at vi IKKE må bryte med Histadrut. Neivell tenker jeg. La oss stille litt 

krav til dem istedenfor da! 

 

Litt historie. Histadrut ble ikke danna på bakgrunn av solidaritet mellom arbeidsfolk, men med eksklusive 

rettigheter for jødiske arbeidstakere.   

Denne organisasjonen ble danna for å bidra til koloniseringa av Palestinernes land og for å støtte opp under 

det israelske statsapparatet. 

Palestinske arbeidstakere hadde ikke, og har fremdeles ikke noen plass 

 

Mine opplevelser i Palestina har gjort at jeg ikke lenger har tro på det de sentrale lederne i PGFTU sier om 

at vi ikke må finne på å røre Histadrut. 

I den palestinske BDS bevegelsen, som har laga en oppfordring om boikott, de-investeringer og sanksjoner, 

sier store deler av de palestinske fagforeningene som er tilslutta at den internasjonale fagbevegelsen bør 

bryte forbindelsen med Histadrut. Dette synes jeg er motstridende til det PGFTU sentralt sier. 

 

Histadrut har bestandig stått bak den israelske regjeringa og gitt dem klar støtte i alle overgrep som er gjort 

mot palestinerne. 

Beslutninger som har ført til at Palestinerne står igjen som tapere. 

 

De har støtta: 

Gjentatte angrep på og blodbad i Gaza 

Terroren mot den palestinske befolkninga gjennom aktiv bruk av checkpoints 

Bygging av Muren 

Utbygging av bosettinger og koloniseringa av land 

 

Kamerater. Jeg har tro på dialog, og potensialet for å kunne oppnå noe bedre enn hvordan det er i dag er 

stort, men når Histadrut står ovenfor disse alvorlige anklagene er vi nødt til å vurdere vårt forhold til dem. 

 

Kamerater, vil vi komme oss et steg videre er det på tide å gi klar beskjed. Det på tide å stille klare konkrete 

krav til Histadrut. 

På vegne av Norsk Transportarbeiderforbund fremmer jeg følgende forslag: 

 

Forholdet til Histadrut må revurderes. En forutsetning for videre samarbeid er at Histadrud aksepterer LO-

kongressens 2009-krav: 

 Israels ulovlige okkupasjon må opphøre 

 Grensene fra 1967 må respekteres 

 Israelske ulovlige bosettinger må stanses 

 Muren må rives. Den er i strid med folkeretten 

 

Takk! 


