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The Palestine New Federation of Trade Unions,  
kort oppsummert:  
 
(Heretter kalt New Union, NU) er en uavhengig fagbevegelse, som 

etablerer seg utafor de politiske fraksjonene og som bygger seg opp på 
sida av det etablerte PGFTU 
 
- De er organisert i alle palestinske byer over hele Vestbredden, fra 
Hebron i sør til Jenin i nord, og i mange landsbyer. 
- De har medlemmer innafor de fleste bransjer. 
- Organisasjonen ledes av en Central Committee (Administrative 
Committee) på 8 personer. 
- De har et eget prinsipp-program (Concept Paper) hvor de beskriver hva 
slags organisasjon de ønsker å være. 
- De har i sitt verdigrunnlag at de skal være en organisasjon fri for 
korrupsjon, pamperi og maktmisbruk. 
- De har egne vedtekter (bi-laws) som ivaretar demokrati og valg. 
- De har som mål å ha registrert 40 foreninger innen utløpet av 2014.  
Dette innebærer at de blir anerkjent som landsomfattende hovedsammenslutning (General Trade Union) 
under palestinsk arbeidslov, godkjent av Ministry of Labour. Dette utløser rett til å møte PA, og 
innstillingsrett både på arbeidsplassene og overfor myndighetene. I tillegg gir dette dem deres rettmessige 
plass i forhold til internasjonale faglige organer. 
 
- Organisasjonen finansieres av en liten medlemskontingent, er så å si uten penger og ellers drevet fullt og 
helt på dugnad. De mangler alt, fra fagforeningskontorer til ansatte. Sitat kassereren i avdeling Nablus:  
"Vi eier ingenting! Alt vi eier er vår egen arbeidskraft!".  
 
- De bygger seg fra grasrota og opp. Deres eneste eksistensberettigelse er å slåss for verdighet, rettigheter 
og sikkerhet for palestinske arbeidere, enten de jobber i Palestina, i de industrielle sonene, i koloniene eller 
i Israel - med eller uten arbeids- og oppholdstillatelse. 
- De har ført langvarige, seierrike streiker, mot israelske arbeidsgivere, uten ett øre i streikebidrag. 
- De har en sterk kvinneorganisering, med et eget Womens Department, og med mål om å ha minst 20% 
kvinner i alle foreninger. 
 
- Mange av de tillitsvalgte har tidligere jobba i PGFTU. De opplever at PGFTU ikke er i posisjon til å føre 
kampen for palestinske arbeidere, med for eksempel krav om minimumslønn eller domstoler for 
arbeidsrettslige saker. De opplever at de er styrt av sjølstyremyndighetene, det palestinske borgerskapet 
og de palestinske kapitalistene. Mange melder derfor overgang til NU.  
 
I tillegg til å være ei fagforening er NU også en del av en grasrotbevegelse som er organisert for å slåss 
mot okkupasjonen. De tilslutter seg lokale Popular Resistance-organisasjoner i byene og landsbyene, og 
rykker ut for å forsvare bønder og innbyggere når de blir angrepet av kolonister (settlere) og soldater. NU er 
en av de folkelige organisasjonene under Stop the Wall-paraplyen.  
 
Landsbyene har også en organisatorisk funksjon: Siden de har vanskeligheter med å organisere seg på 
arbeidsplassene og danne Workers Committees, er lokalsamfunna og landsbyene et naturlig sted hvor 
medlemmene møtes på tvers av arbeidsplasser og bransjer. 
 
Organisasjonen har vokst mye bare siden vår første undersøkelsestur høsten 2012. 

 
Les mer om organisasjonen og hva de jobber med, og hvordan den så ut i 2012 - her:  
"I arbeid for okkupanten" 

http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/i-arbeid-for-okkupanten-med-bilder.pdf 
 
Se også mer fra side 9  
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Fact-finding mission - grunnlaget for et solidaritetsprosjekt 
Besøk hos New Union 14. - 23. februar 2014 
 

Konklusjon 
Målet for denne undersøkelsesturen: 

- Å få mest mulig kunnskap om New Union, politikk og organisasjon 
- Å bli samstemte med dem om vårt planlagte solidaritetsprosjekt, om hva vi ønsker å oppnå og metoder for 
prosjektet. 
 
På forhånd sendte vi dem vårt syn på hvordan et solidaritetsprosjekt skulle se ut, vår politiske plattform og 
våre ønsker om hva vi ville oppnå under besøket. Det vi har opplevd er helt i tråd med hva som var 
hensikten med turen.  
Vi har møtt flotte og oppegående fagforeningskamerater i ei kjempende fagforening, med en 
sammenhengende ideologi og med en plan om å bygge og vokse. Og vi er imponert over hva de har fått til 
allerede, med svært begrensa midler.  
Alle steder vi besøkte og alle tillitsvalgte vi traff forteller en konsistent, sammenhengende og likelydende 
historie. De har politiske analyser som henger på greip, de jobber organisert og systematisk mot samme 
mål.  
 
Vi har blitt særdeles godt mottatt, og NU har så langt mulig oppfylt alle de ønskene vi presenterte for dem 
på forhånd. 
 
På grunn av språkbarriere og noen ganger utrena tolker, kom vi ikke i dybden i alle spørsmål, men alt i alt 
ga organisasjonen et solid inntrykk. Mange av de sakene vi ikke helt har rede på, kan vi komme tilbake til 
ved seinere anledninger. Dem blir det alt å dømme mange av. 
 
Vi reiste til Vestbredden, ikke for å fordype oss i nød og elendighet, men for å møte fagforeningskamerater 
med kampvilje og vilje til å forandre og skape framtida. Det opplevde vi i fullt monn. 
Turen har gitt oss et godt innblikk i forholda i fagbevegelsen, av NU som organisasjon og av palestinsk 
arbeidsliv. 
 
Vi har presentert vår plan for dem, på alle de møtene vi har deltatt på. Vi føler at vi har fått svar på alle de 
spørsmåla vi hadde da vi kom, at vi har formulert standpunkta våre bra, hva som er våre forventninger og 
forutsetninger for et samarbeid, og at vi nå har oppnådd full enighet med dem i åssen vi tenker og hva dette 
prosjektet skal inneholde. 
 
Vi har hele veien samarbeida tett med Jamal Juma', koordintator for Stop the Wall, som er 
paraplyorganisasjonen NU er tilslutta. Jamal støtter prosjektet helt og holdent. 
 

Konklusjon: 
Dette solidaritetsprosjektet går vi for! Det gir håp for framtida! 
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Dette opplevde vi. Dag-for-dag-referat 
 
Lørdag 15. februar 
Etter en sein ankomst til Ramallah fredag kveld, reiser vi tidlig på morran til Tulkarem, med Jamal som tolk. 
På fagforeningskontoret blir vi møtt av en hel mottakelseskomite fra avdelinga i Tulkarem, mange av de 
samme som vi møtte sist vi var her, i september 2012. Vi ønskes velkommen, de setter veldig stor pris på 
besøket vårt, vi gjennomgår programmet for uka, de forteller om arbeidet i fagforeninga, og vi forteller om 
hvorfor vi er kommet. Vi gir dem en minnepinne med bilder vi har tatt på turene våre, diverse dokumenter 
og en presentasjon vi har laga om hvordan LO er bygd opp, og systemet med hovedavtale, 
landsomfattende tariffavtaler og tariffoppgjør. 
 
To representanter for Kav LaOved er til stede, og de forteller om samarbeidet med NU. De samarbeida 

med PGFTU inntil 2010, men PGFTU har nå brutt samarbeidet på grunn av en kritisk rapport Kav LaOved 
skrev deres tette forhold til Histadrut og de pengene Histadrut skylder palestinske arbeidere. 
Dermed måtte de se seg om etter en annen faglig partner, og valgte NU på grunn av grasrotinnretninga 
deres. Siden 2007 har samarbeidet utvida og utvikla seg. 
De reiser saker for NU, og møter på NU's kontor hver lørdag for at medlemmene kan legge fram sakene 
sine. Her strømmer det på med folk. (NU har et Legal Department som har spesielt ansvar for arbeidere 

som ikke får sine rettigheter og vil reise saker for israelsk rett). De samarbeider om å rekruttere og opprette 
workers committees.  
 

 
 
Etter lunsj et sterkt møte med arbeidere og streikelederne fra Sol Ol og Yamit, begge kjemiske fabrikker i 

Geshori industrielle sone. I 2010 blei det gjennomført lengre streiker ved disse bedriftene. I Sol Ol 
oppnådde de full seier, ved Yamit oppnådde de store resultater, men kom ikke helt i mål på grunn av at 
streikevilja ebba ut før streikekampen var sluttført. 
Disse streikene er oppsummert skriftlig, og blir brukt som suksesshistorier i hele organisasjonen. 
Oppsummeringa oversettes i disse dager til engelsk og vi får den tilsendt når den er ferdig. 
 
Streiken står dessuten beskrevet i heftet "I arbeid for okkupanten", side 9 og 10 

 
Søndag 16. februar 
Tidlig start på dagen med å besøke checkpointet al-Taybah (eller Irtah) klokka 04.00, hvor 10 000 

arbeidere krysser "grensa" mellom 04 og 06. Det er like sjokkerende hver gang. Denne gangen får vi høre 
at det går greit, arbeiderne passerer greit gjennom kvegbåsene, mange trur at årsaken til det er at 
israelerne har sett at det er internasjonale observatører til stede.  
 
Så til godsovergangen hvor de driver bac-to-back trucking, men den er ikke åpen ennå. 
Deretter til porten inn til Geshori hvor arbeiderne skal på jobb.  
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Deretter møte med jordbruksarbeidere organisert i 
jordbruksforeninga i en liten landsby, Deir Al 
Gosoun, nord for Tulkarem. Her har de jordene sine 
på begge sider av muren (ennå ikke betong) og blir 
utsatt for pågående trakassering og hærverk mot 
dyrka områder og jordbruksprodukter, utført av 
israelske soldater.  
Landbruksarbeiderne er dem som står aller lavest på 
inntektssida, og har ikke økonomiske muligheter for 
å skaffe seg beskyttelse mot de midlene de bruker i 
drifta.  
 

Møte med kvinnesirkelen i Tulkarem, som består 

av både NU-medlemmer og kvinneaktivister. 
Sterk opplevelse: Vi introduserer sang som 
inspirasjon på fagforeningsmøter. Vi oppfordrer dem 
til å synge palestinske arbeidersanger, og etter om 
og men kommer de på gli. Sjøl bidrar vi med 
Virvelstevet og Ola Tveiten, og vi avslutter med 
Internasjonalen på norsk og arabisk. Stor stemning. 
 
Dagen avsluttes med besøk på det største bakeriet 
i Tulkarem, hvor arbeidsgiver har inngått en avtale 

med fagforeninga og de organiserte medlemmene. 
Det blir stor diskusjon når vi kommer. De ansatte er 
ikke helt fornøyde, først og fremst med arbeidstida. 
De jobber 10-timersdag, men ønsker 8.  
De har ikke noen form for verneutstyr. Det jobber mindreårige (15 år) på bakeriet. 
 
Mandag 17. februar 
På tur i Jordandalen, nordfra gjennom det berykta sjekkpunktet al-Hamra. I dag har vi møtt beduiner i Ein 
al- Hilwah og hørt deres historie om okkupasjonsmakten herjinger og ødeleggelser av teltleirene deres. De 

militære okkupasjonsmaktene var bokstavelig talt tilstede i pansrede jeeper og observerte oss. Utrulig 
sprøtt å stå mellom kyr, sau, esel og se hvordan de opererer, man har all grunn til å stille spørsmål med 
hva slags trussel disse nomadene måtte utgjøre...?! Videre kjørte vi i gjennom et utrolig flott 
jordbruksområde før vi endte opp i Jericho for møte med den lokale fagforeninga hvor vi hørte deres 
historier. Samtlige frammøtte hadde forberedte innlegg, hvor de til sammen ga en god presentasjon av 
slavelignende arbeidsforhold, inkludert barnearbeid og trakassering av kvinner. 
 
Tirsdag 18. februar 
Møte med ledelsen for NU i Ramallah, 

med representanter fra bla Tukarem, 
Qalqylia, Nablus, Ramallah og et par 
andre steder. Derav 2 kvinner. De 
representerer ledelsen for hele 
organisasjonen, som utgjør en Central 
Committee (Administrative Committee) på 
8 personer. Jamal er tolk. 
 
Formålet med møtet er å diskutere 
solidaritetsprosjektet, hva vi tenker og 
hvordan vi kan samarbeide for framtida. 
 
De presenterer sin egen organisasjon  
(Se side 11) og hva de ser på som sine prioriterte oppgaver (se side 12).  
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Vi presenterer LO, hvordan vi er organisert fra klubber, workers committees og oppover, hvordan vi velger 
våre ledere, demokrati og tariffoppgjør. 
 
Veldig ok møte som la grunnlaget for hele solidaritetsprosjektet og forankra det i ledelsen. Vi oppfatter at vi 
har et omforent bilde av hva dette skal handle om. 
Det var sterkt å avslutte møtet også her med å synge Internasjonalen på to språk samtidig!  
 
 
Onsdag 19. februar 

Dagens plan var å ta oss med på 
arbeidsplassbesøk, blant anna på Cola-tapperiet i 

Ramallahs industriområde, hvor NU organiserer 
arbeiderne. Men ledelsen ville ikke ha oss på besøk. 
De gjorde mange forsøk på å besøke andre 
arbeidsplasser, med samme resultat. Etter mye 
anstrengelser fikk de til noen avtaler. Vi har møtt 
arbeiderklassen på jobb og hilst på 
bygningsarbeidere, besøkte et steinsliperi og et 
bil/mekanisk verksted i al-Bireh. 
Ikke mye verneutstyr å se noe sted! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et eksempel på palestinsk tilpasningsdyktighet: 
Palestinerne ble totalt tatt på senga av et snøvær i vinter, hvor 
hele Vestbredden sto bom stille i 10 dager. På bilverkstedet i 
al-Bireh tar de alle forholdsregler, og forberedere seg på neste 
snøfall ved å montere snøploger på bilene. 

 
 
 
Etter dette kjørte vi en rundtur i distriktet, hvor vi blant anna så PA's nye luksusinnkvartering for 
internasjonale gjester, og den palestinske kolonien Rawabi. 
Vi avslutta på høyden og besøkte monumentet over Palestinas med kjente poet, Muhammed Darwish 
 
Torsdag 20. februar 
I dag har vi vært i Salfeet og truffet mange nye tillitsvalgte på fagforeningskontoret deres. Vi fikk en 

gjennomgang av arbeider- og fagbevegelsens historie i Palestina, med samling og splittelser, deretter NU's 
historie og hvorfor foreninga blei etablert. 
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Diskusjon om problemer med å drive fagforening uten midler, og ofte illegalt. (i koloniene og i israel). 
Vi får overrakt en gave - et tradisjonelt palestinsk sivfat, som takk for at vi kom og ville høre på deres 
historier. 
 
Vi fikk en rundtur til en av de største koloniene Ariel og et gedigent tilhørende industriområde, Barkan.  

 
Lørdag 22. februar 
I dag har vi besøkt en liten landsby som heter Beit Furik nord for Nablus, hvor vi hadde møte med lokale 

tillitsvalgte. De hadde lånt lokale fra den lokale ungdomsorganisasjonen og 3 unge studenter var tolker. 
Veldig bra møte også her, det ideologiske grunnlaget er det i alle fall ingenting å utsette på!  
De stiller med leder, sekretær og kasserer - sjøl om de ikke har 5 øre, pluss en som er ansvarlig for 
arbeiderne i israel. Han veileder illegalt arbeidskamerater som vil fremme saker og kanaliserer dem til rett 
sted. Beit Faruk har 2500 innbyggere som jobber i israel. 
De har en plan for å bygge seg opp langsomt og sikkert, på frivillig basis, de jobber for å få seg kontor og 
frikjøpt tid og retten til å representere arbeiderne. De vil utvikle website og skaffe seg kunnskap i språk og 
kommunikasjon. 
Politisk jobber de med ekstrem utbytting av unge jenter, og de stiller opp som vern under settlerangrep. 
Alle frammøtte stiller med blyant og papir 
 
Dagens sterkeste utrykk fra en av de tillitsvalgte: Vi eier ingenting! Alt vi eier er vår egen arbeidskraft!  
 
 
Nå skal vi snart reise fra Palestina for denne gang for å dra hjem å brette opp ermene og starte det 
egentlige solidaritetsarbeidet.  
 

 
Time to deliver! 
 
Janne 
Ronny 
Kjersti 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bakteppe: Noen "utfordringer" på arbeidsmarkedet. 
Det ligger utafor vårt område å beskrive palestinsk arbeidslivspolitikk i detalj, men vi vil trekke fram noen 
punkter som har spesiell relevans for de sakene NU føler seg ramma av, og det de prioriterer å jobbe med. 
Her kan vi bare kort si at "utfordringer" er et særdeles mildt begrep. 
For interesserte henviser vi til Faglig Utvalgs nettside http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/ 
hvor det finnes flere gode artikler om arbeidslivet i Palestina. 
 
Palestinske arbeidstakere kan grovt sett deles inn i 5 grupper: 

- Dem som arbeider for PA i PA's institusjoner, lønna av utenlandsk kapital og tilbakebetalte skattepenger 
fra israel 
- Dem som jobber i palestinske bedrifter og work-shops, med palestinske arbeidsgivere. 
- Legale arbeidere i israel (ca 60 000) 
- Illegale arbeidere i israel (ca 30 000) 
- Arbeidere med spesielle tillatelser til å jobbe i koloniene (settlements). 
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NU er en organisasjon for alle disse gruppene 
 

 

Fra NU's Concept Paper: 
The overall goal is to build a grassroots and democratic trade union movement which represents all Palestinian 
workers, whether within the Occupied Palestinian Territories, or day workers within the borders of Israel. This latter 
category faces daily violence and harassment from the Israel civil and border police, as well as exploitation with 
impunity from the Israeli employers. 
We are rooted in the belief that to challenge the exploitative practices of neoliberalism is to also challenge the injustice 
of Israeli occupation.  
 

 
Generelt  

Som eksempler på noen av de utfordringene som finnes, er det pr i dag ikke minstelønnsbestemmelser. 
Det har vært diverse møter med departementet hvor det ble tvunget fram en minstelønnsordning, men den 
har ikke trådt i kraft. Det finnes heller ingen rettssystem som er spesiell rettet mot dette feltet. Det finnes 
saker som har ligget siden 1996. Det finnes ingen lover for å ta vare på alle de arbeidsløse, ingen lover for 
sosiale ytelser for arbeidere, ingen spesielle lover for fagforeninger, ingen lov for ta de grådige 
arbeidsmeglerne som utnytter arbeiderne og blir rike på deres bekostning, ingen som tar arbeidsgivere som 
utnytter og lurer arbeidstakere. 

 
Lovverk 
Regulering med lovverk er ingen enkel sak i Palestina. På arbeidsrettens område finnes det flere 
muligheter, hvor arbeidsgivere og myndigheter kan velge hvilken lov som skal brukes, og det er som regel 
den loven som passer dem best. De kan velge mellom israelsk arbeidslov, den gamle jordanske 
arbeidsloven fra 1957, ny jordansk lov og palestinsk arbeidslov. Den nye palestinske arbeidsloven er 
ganske tynn, men inneholder elementer av hovedavtale. Den israelske gjelder for arbeidere i israel og C-
områdene, i den grad arbeidsgiverne føler seg forplikta til å anvende den for palestinske arbeidere. Den er 
ganske bra, de andre er dårlige 
Les mer i "I arbeid for okkupanten" side 4 og 5. 
 
Rettsløse tilstander 
Med en så vag og uklar rettstilstand sier det seg sjøl at det er fort gjort å få sparken, enten man melder seg 
inn i ei fagforening eller forsøker å organisere forbedringer på jobben. Denne trusselen henger over hodet 
på folk hele tida. 
 
Arbeidstillatelser for å få jobb i Israel eller 
koloniene 

Det er vilkår for å få arbeidstillatelse. Det stilles krav 
til alder, kjønn, om man er gift eller ugift, om man er 
barnløse eller foreldre. Hver enkelt må søke hos 
Civil Administration, ved Beit El like nord for 
Ramallah, hvor det er lange køer. Tildeling av 
tillatelsene er et viktig redskap for å disiplinere og 
kontrollere de palestinske arbeiderne. Arbeidere 
som ikke samarbeider risikerer å få avslag ”av 
sikkerhetsgrunner” når de trenger fornyelse av 
tillatelsen. Det er dokumentert en rekke tilfeller der 
faglige aktivister som prøver å organisere 
arbeiderne blir utestengt på denne måten. De som 
forsøker å bedre forholda i de industrielle sonene 
løper stor risiko for å miste jobben.   
 
Systemet med mellom-menn 

Systemet med mellommenn eller agenter: Når palestinere skal jobbe for israelske arbeidsgivere, blir de 
ikke ansatt i bedriften, men får et ansettelsesforhold og ei kontrakt til mellom-menn, som er palestinere, 
som igjen leier ut arbeidskrafta til israelske arbeidsgivere. For dette tar de en god andel av lønna. De 
palestinske mellom-mennene har ikke adgang til å reise saker for israelsk rettssystem. Det innebærer at 
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disse arbeiderne ikke har noen legal vei fot å reise saker om urimelig behandling, og er helt og holdent 
rettsløse og utsatt for arbeidsgivers vilkårlige behandling. 
 
Forsikring ved ulykker 
Arbeidere i koloniene er spesielt ulykkesutsatte. Der arbeider de uten noen beskyttelse av noe slag, verken 
legalt, økonomisk eller praktisk, og de er overlatt til arbeidsgivers forgodtbefinnende om de blir utsatt for en 
ulykke. 
 
HMS er generelt totalt fraværende. 
 
 

Mer om NU. 
Historie, politikk, organisasjon, planer og prioriteringer 
 

Historie 
General Union for Workers Associations in the Food industries and Agriculture (New Unions) ble stifta som 
en jordbruksorganisasjon i 2006 
 

 

Due to Israeli policies of land confiscation and displacement, in the last generations the percentage of  
Palestinian workforce based in the agricultural sector has dramatically dropped and is not around 7%. 
Though still a sizable and highly symbolic part of the overall workforce, the agricultural sector was never 
officially  represented in the Palestinian trade union movement. It was in response to this lack of 
representation that the first union of agricultural workers was founded on 3rd June 2006 in Tulkarem, with 
other branches being formed in several districts throughout the West Bank. 
Fra NU's Concept Paper 
 

 
Fra NU's årsberetning for 2013: 
"Det var blant annet den skjødesløse behandlinga av palestinske arbeidstakere, og det manglende 
engasjementet, både fra myndighetene og den tradisjonelle fagbevegelsen, og flere andre årsaker, som 
fikk oss til å starte arbeidet med å etablere en uavhengig fagforening i 2006. Vi har siden da jobba med å 
spre opplysning om de elendige forholda for arbeidere. Men vi opplevde ikke å oppnå noen resultater.  
 
I 2010 skjedde det endringer. Da begynte flere å gå til streik, blant annet arbeiderne i Sol Ol og arbeiderne 
ved Yamit-fabrikkene i den industrielle sona Geshori i Tulkarem. Streikene varte i 6 måneder, og de 
streikende oppnådde resultater. 
Dette skjedde i kjølvannet av mye diskusjoner omkring bygginga av en ny fagforening i Palestina. Målet var 

blant annet å øke kompetansen til 
fagforeningene i alle deler av området.  
Streikene står beskrevet i «I arbeid for 
okkupanten» side 10. 
 
Under streikene jobba vi for å få støtte, og vi 
hadde kontakt med hele fagbevegelsen for å 
samle økonomisk og mental støtte, men uten 
resultat og uten at noen fagforening bidro. Det 
var en viktig grunn for at vi bestemte oss for å 
melde oss ut av de foreningene vi hadde vært 
medlemmer av til da, og begynte å etablere en 
ny fagforening som er rettet inn mot arbeidere.  
 
 
Porten inn til den industrielle sona der 
streikene fant sted. 
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Så begynte arbeidet med å bygge opp foreninger innafor ulike bransjer. Etter 2010 har fagforeninga vår 
arbeidet systematisk. Den nye foreninga begynte straks å ta ansvaret for forsvar arbeidernes rettigheter.  
Hovedmålet er å etablere en demokratisk og uavhengig fagforening som kan kjempe for palestinske 
arbeidere og som kan være med å påvirke politiske prosesser".   
 
De har fortsatt det systematiske arbeidet siden.  
 

 

The union held its first general assembly on 29th February 2012, electing ten members to the board. 
Elections will be held yearly, with the elected representatives directly accountable to the membership. 
 

Under Palestinian civil law, to be legally recognised as a confederation of trade unions there must be 
representation from 6 different sectors. This expansion of the General Union of Agricultural and Food 
Processing Workers to a general confederation of all Palestinian workers, requires considerable money and 
time, but is already making steady progress. 
Fra NU's Concept Paper 
 

 

Politisk 
Problemstillinger og krav - fra NU's plandokument 2014 
1.  Vår fagforening arbeidet den siste perioden, og arbeider fortsatt i kampen mot de grådige 
arbeidsformidlerne, (agenter, mellommenn), og deres like, som omgår arbeidernes rettigheter og slår kloa i 
mest mulig av lønna deres.  
 
2. Vi vil stoppe fagforeningsavgiften som trekkes ulovlig av Histadrut, uten å konsultere arbeiderne, og uten 
at palestinske arbeidstakere får noen hjelp til dem. Disse pengene må heller brukes på den palestinske 
fagbevegelsen. 
 
3.  Vi vil kjempe for retten til folketrygd, retten til å bringe saker fram for rettsapparatet og en anstendig 
minstelønn. 
 
4. Vi vil kjempe for at en arbeidsrett som har myndighet til å avgjøre saker for arbeiderdomstolen, og ikke 
utelukkende forhørsretten. Vi krever at det blir satt en tidsgrense for domstolenes behandling av 
arbeidslivsspørsmål, og avsløre og bekjempe arbeidsgivernes praksis med å anklage arbeidere som 
kjemper for sine rettigheter og fengsler dem under påskudd om tyveri.  
 
1. mai 2013 

Vi åpnet foreningens dører for arbeiderne 
1. og 2. mai 2013, og organiserte en sit-in 
demonstrasjon foran domstolen i 
Tulkarem med flere slagord:  
- “Nei til domstolenes svik i 
arbeidslivsspørsmål! Vi vil ikke være retts-
offere”,  
- “Ja til opprettelsen av 
arbeidsdomstoler/arbeidslivsdomsstoler”,  
- “Ja til granskningskommisjoner i 
arbeidslivsspørsmål som ble tapt eller 
solgt ut på grunn av korrupte domstoler!” 
- “Ja til rettssikkerhet”,  
- “Stopp bruken av arbeidsformidlere 
(agenter, mellommenn)”,   
- “Stopp omgåelsen av 
arbeiderrettigheter, og få en frist for å 
avslutte arbeidslivsspørsmål i 
domsstolene”. 
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Forholdet til Histadrut og PGFTU 

Unisont, og hvor vi kommer får vi høre at arbeiderne ikke får verken hjelp etter støtte, verken fra Histadrut 
eller PGFTU. De nevner til og med en rekke eksempler på at arbeidstakere som søker PGFTU for å få 
hjelp, må betale for hjelpa. Mange arbeidere forlater nå PGFTU til fordel for NU. 
Analysa deres er som følger: PGFTU er knytta til og sammenfiltra med PA, borgerskapet, kapitalistene og 
Histadrut, alle blanda sammen i en politisk elite, og er prega av korrupsjon. Derfor er PGFTU ute av stand 
til å reise arbeidernes kamp.  
NU's linje er å ikke provosere dem eller utfordre dem, men heller bruke krefter på å bygge sin egen 
organisasjon. 
Men de mener at de har en vanskelig situasjon med hensyn til å rekruttere medlemmer, fordi de må 
gjenreise tilliten til fagbevegelsen, en tillit som PA og PGFTU systematisk har brutt ned gjennom de siste 
åra. 
 
Histadrut har de en aktiv politikk på å utfordre og stille til ansvar. Se plan for arbeidet. 
 

 
Organisatorisk 
Hvor og hvordan de er organisert 
De er organisert i alle palestinske byer, fordelt i distrikter, fra Hebron til Jenin, og i mange landsbyer. 
De bygger organisasjoner i de fleste bransjer. 
 
Status for organiserte foreninger pr februar 2014.  
- Health: 

5 bransjeforeninger. 1 overordna forbund.  
(General Union) 
- General public sector unions: 
5 bransjeforeninger. 1 overordna forbund. 
- Construction: 

5 bransjeforeninger. General Union er under arbeid. 
Mål: 8 foreninger, de resterende i Ramallah, Jenin og 
Jericho.    
Prioritert 
- Textile: 

1 forening. 5 under arbeid.    
Prioritert 
- Financial and insurance companies 
1 forening. Trenger ytterligere 4 + 1 forbund 
- Tourist sector 
- Transport 
- Mekanisk industri/verksteder 
- Merkantilt ansatte. Ledelse og administrasjon. 

Alle under arbeid 
- Food industry  

5 bransjeforeninger. 1 overordna forbund. 
4 under arbeid 
- NGO-ansatte 
Siden februar har de starta organisering her. 1200 
ansatte i NGO-systemet. 
- Agricultur 
Er en egen gren av organisasjonen 
 
Medlemskontingent: 

3 NIS pr måned 
5 NIS for innmelding 
1 NIS for årlig fornying av medlemsskapet. 
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Hele organisasjonen har i år et budsjett på 60 000 NIS. Det vil si litt i overkant av 100 000 norske kroner. 
 
Medlemssystem og kartotek:  
Utfylling av søknadsskjema ved innmelding (innmeldingsblankett), hvor de fyller ut personlige opplysninger 
og opplysninger om arbeidsplass. 
Medlemsregister. Det virker som om de har kontroll på dette 
 
Antall medlemmer: 

Vi har ikke oversikt over antall medlemmer bortsett fra enkelte steder, som eksempler: 
Ramallah district: 3500 - 4000 
Beit Furik, Nablus distrtict: 50 medlemmer, av dem utgjør ledelsen 11 personer 
Salfeet: Bygningsarbeiderforeninga har 56 medlemmer og blei danna i desember 2012.  
 
Rekruttering 

Det er ikke lett å rekruttere medlemmer i den situasjonen de er i. 
For det første har de ingen organisert tilgang til arbeidsplassene, og for det andre kan medlemmene få 
sparken tvert om han får greie på at de har organisert seg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeiderne ved Tulkarems største bakeri. 
Med arbeidsgiverens (stripete genser) litt  
motvillige tllslutning, har arbeiderne 
organisert seg. Men de organiserte er ikke 
helt fornøyde. Siden lovverket er svakt, er 
de avhengig av at arbeidsgiveren forstår 
at det er en fordel med organisert 
virksomhet på bedriften. 

 
Dette gjør at det også blir bortimot umulig å danne workers committees på arbeidsplassene. Dette 
problemet var det meninga at samarbeidet mellom PGFTU og Histadrut skulle løse, men her har det som 
ellers skjedd ingenting. NU løser det ved å organisere medlemmene på de ulike bedriftene som kollektiv 
knytta til de landsbyene hvor de bor. 
 
I alt sitt arbeid er de avhengig av arbeidsgivers velvillighet. 

 
 

Planer og prioriteringer 
NU's plan 2014: 
Vi har starta jobben med å bygge en strukturert og demokratisk fagbevegelse for palestinske arbeidere. 
Til tross for at det finnes 6 fagforeninger på Vestbredden og Gaza, fortsetter situasjonen med stadig 
dårligere arbeidsforhold.  
 
Det som gjør situasjon vanskelig både for oss og i fagbevegelsen generelt, er at det ikke finnes ledere med 
nok kompetanse, som kan ta ansvaret for og ta vare på og lede arbeiderne, og med klare mål om å påvirke 
politiske avgjørelser. 
 
Dette vil vi jobbe med i 2014: 

Vi jobber med å registrere flere foreninger bla innen bygning, transport, mekanikere, offentlig sektor, 
turisme. Målet er å registrere 14 foreninger. Etterhvert ønsker vi å etablere et nytt felles overordna forbund.  



13 
 
Vi har som mål å være et tilbud til alle arbeidere og kjempe for deres krav og rettigheter. 
 
Vi kommer til å se på foreningas eksisterende struktur og forslå de nødvendige tiltak Disse tiltaka vil vi 
legge fram for hovedstyret på deres møte neste år. 
Vi vil videre innkalle til hovedforsamling (landsmøte, kongress) på et fastsatt tidspunkt.  
Vi ønsker å etablere en gruppe som skal lage forslag om vedtekter. 
Videre vil vi ha opplæring om eksisterende lovverk i arbeidslivet, regler, struktur, planlegging, demokratisk 
arbeid, ledelse, oppsyn, lede møter og forsamlinger.  
 
Egen målsetting for kvinnerepresentasjon 
Vi ønsker 20 % kvinner i hver forening, og å 
etablere kvinnegrupper, og å undersøke 
årsaken til at så få kvinner melder seg inn i 
fagforeninger og å utarbeide en plan for få 
flere kvinner til å verve seg, og gi dem 
opplæring og kursing. 
 
Opplæring av medlemmer og ledere: 

"To train workers in how to organize in their 
work places; to teach workers the various 
labour laws and tactics that will help them 
secure their rights; to instil the values of the trade union movement, such as solidarity with fellow workers 
and a desire to fundamentally change the world in which we live, recognising participation in the class 
struggle as fundamental to a just peace in Palestine". 
 
Utarbeide opplæringsplaner og - materiell 
 
Bygging av internasjonale forbindelser 
"When time, money and military occupation allows, we will attend international events to learn from other 
struggles and to share our own experiences. Due to travel restrictions imposed upon political activists by 
the occupation forces, it would be preferable to receive foreign delegations here in Palestine". 
 

 

NU's prioriterte mål 
Politisk:  

- Kampen om arbeidsretten. Fastsetting av grenser for hvor lang tid det skal ta å sluttføre behandling i 
arbeidsrettssaker. Forandre rettsystemet gjennom politisk press. 
- Kampen for minimum wages.  
 
Organisatorisk: Ha registrert 40 fagforeninger til sammen innen utløpet av 2014. 
Dette innebærer at de blir anerkjent som landsomfattende hovedsammmenslutning (General Trade Union) 
under palestinsk arbeidslov, godkjent av Ministry of Labour. 
Dette utløser rett til å møte myndighetene og å reise saker.  
 
Kostnad for å registrere: Pr forening 800 USD (i underkant av 5000 NOK) 
 
 
Prioritering: 

1. Fortsette arbeidet med registrering. 
2. Tillitsvalgtopplæring. 
3. Aktiviteter, som demonstrasjoner, 1. mai, 8. mars, aksjoner for å presentere NU's krav. 
    Sentralisering av krav, felles nasjonale markeringer. 
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Eksempel på sentral nasjonal markering, 8. mars i år, ved Qalandia sjekkpunkt. 

Lederen i Womens Department. Raja'a abu Eid, forteller: 
"The 8th of march was celebrated with the participation 
of a group of independent and working women in the 
central march to Qalandia check point where we lifted 
banners calling for the end of the occupation and for the 
application of the different laws considering women, and 
also the endorsement of the minimum wage law , and put 
pressure on the government to implement the 
international agreements considering women such as 
the sida agreement to end all kinds of violence against 
women, and banners calling for the end of division in 
Palestine as soon as possible We also called for this 
women's day to be an official paid holiday for all workers 
wherever they are". 

 
 
Media og kommunikasjon: 

- Newsletters til arbeiderne. 
- Konferanse til høsten 
- Fortsatt kamp mot Histadrut. Søkelys på tjueriet fra palestinske arbeidere. 
- Mediakampanje på ulovlige arbeidere i israel. Ansvarliggjøre Histadrut. 
- Søkelys på arbeidsulykker. 
- Dokumentasjonsarbeid. (Dette kan kombineres med stilling som internasjonal sekretær). 
 
Tvers igjennom lov til seier, det er dette de mobiliserer og rekrutterer på. De oppfordrer arbeiderne til å 
stole på egne krefter og løse sakene sine sjøl fordi rettsvesenet ikke fungerer. 
 
De planlegger en stor stiftelseskongress i slutten av året, når målsettinga om antall registrerte foreninger er 
nådd. 
 
Hit er vi invitert! 

 
 

Om solidaritetsprosjektet 
 
Forutsetninger og innhold i prosjektet: 

Det er for tidlig å si nå i sin helhet hva et konkret samarbeid med NU vil inneholde, men vi begynner å få en 
bra skisse. Med den vekta vi legger på gjensidighet, ligger det i sakens natur, og prosjektet vil utvikle seg 
mens vi går.  
 
Det som er avgjørende og viktig for oss er at dette skal være et solidaritetsprosjekt. Det vil si: 
- Vi må respektere de forutsetningene som finnes for dem i et okkupert land. Det er ikke uten videre gitt at 
måten vi tenker faglig arbeid på kan overføres til deres virkelighet. Antakeligvis er det helt annerledes. 
- Vi må ikke opptre som bedrevitere, og påføre dem vår tankegang og faglige praksis, men de bidraga vi 
kommer med må være på deres premisser. 
- Viktig at hele prosjektet bygger på gjensidighet. Det er dette som ligger i solidaritetsbegrepet. 
- Vi må gjøre det helt klart for dem at dette er en dialektisk prosess, hvor vi ikke lover dem ei ferdig pakke, 
og hva vi får til i Norge er avhengig av hva de presenterer for oss. Det vil ta tid å utvikle det. Vi kan ikke 
skape forventninger hos dem om at dette prosjektet løser alle deres problemer. 
- Vi må bygge på de planene de sjøl har, og bidra til at de får gjennomført dem, og at de kan føre de 
kampene de trenger. 
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Målsetting: 

- Det skal være faglig, fra fagbevegelse til fagbevegelse. Grunnplanet i Norge støtter grunnplanet i 
Palestina. Det må forankres i fagbevegelsen i Norge. 
- Gjennom prosjektet vil vi øke bevisstheten i fagbevegelsen i Norge. 
- Målet vårt er at klubber og foreninger i Norge adopterer prosjektet. 
 
Kommunikasjon: 
Det finnes en språkbarriere som vi må overkomme, fordi de færreste snakker engelsk. for ikke å si skriver 
engelsk. Vi har understreka så sterkt vi har kunnet at behovet for å kommunisere med dem er 
livsnødvendig, og at hele prosjektet var avhengig av det. Vi oppfatter at dette blei mottatt, og at de har satt i 
gang arbei9det med å finne rett person. Vedkommende har muligheter for kontorplass på Stop the Wall-
kontoret i Ramallah. 
Inntil videre rapporterer vi til Jamal, som vil holdes oppdatert sjøl om vi finner en kommunikasjonsperson. 
 

Hva vil de lære av Norge? 
Konkrete ideer: 
De har sjøl ytra noen ønsker om hva de ønsker av bistand fra oss: De ønsker inspirasjon, og noe som kan 
vekke engasjementet og håp. De vil ha helt konkrete eksempler både lokalt og nasjonalt på at de nytter å 
kjempe 
 - Hvordan jobba fagbevegelsen i Norge for å endre lovene (som for eksempel få en arbeidsmiljølov) 
 - Konkret informasjon om fagbevegelsen i Norge i dag og hvordan den er bygd opp. Hvor mange 
fagforeninger er det i Norge? Hvordan er de organisert? Er de under en paraplyorganisasjon? Hvordan er 
forholdet og motsetninga mellom lederskap og grasrot? Har vi et pampevelde i fagforeninga, og hvordan 
oppstod dette? 
 
De trenger en intens trening for sine lokale tillitsvalgte slik at de kan drive med videre selvstudier i sine 
lokale foreninger. De ønsker å arrangere workshops og lære hvordan de skal bygge workers committees, 
som svarer til norske klubber, på arbeidsplassene. 
Altså elementært fagforeningsarbeid. Fex hvordan lage avtaler med arbeidsgiver. Organisasjonsteori. 
Forhandlingsteknikk. Ledelse, medlemsbehandling og medlemspleie, kommunikasjon med mer... 
LO har omfattende erfaring med tillitsvalgtopplæring, via AOF. Vi bør undersøke mulighetene for å tilpasse 
noen/enkelte av LO’s grunnleggende opplæringsplaner til deres forhold. 
- Men også HMS, verneombudets rolle 
- Kvinners rolle i fagforeninga.  
 

Økonomi og finansiering: 
Prosjektet vil også innebære innsamling av midler i fagbevegelsen lokalt, for å finansiere bygginga av 

organisasjonen. Dette må være et viktig element i hele prosjektet, for NU trenger økonomiske midler som 
kan gjøre dem i stand til å gjennomføre planene sine med hensyn til bygging av organisasjonen. De har 
ikke mye midler sjøl, og trenger penger til workshops, administrasjon og organisasjonsreiser, for å bygge 
og opprette nye avdelinger, og for å registrere nye avdelinger overfor myndighetene. 
 
Utgangspunktet er at de ikke har egen kapital, men er uten midler. Historia forteller at familienes kvinner 
solgte smykkene sine for å finansiere de steikene de iverksatte. Samtidig understreker de at penger ikke er 
det viktigste for dem. De har en sunn holdning til bistand og korrupsjon. Men de gir et eksempel på hva 
eventuelle innsamla midler kan brukes til: 
 
Hva de trenger støtte til - jamfør det budsjettet de har sendt oss. (NU plan 2014) 
Prioritert:  
- Registrering av de resterende fagforeningene (for å nå 40) 
- Lønn til 2 ansatte, leder og internasjonal sekretær. 
- Resten av budsjettet er ønskelig, men de to prioriterte samene er nødvendige. 
 
Kan vi også lære noe av dem? 

I gjensidighet og solidaritet ligger det at kunnskapen skal gå begge veier. Vi må erkjenne at det er mange 
ting vi kan lære av palestinske fagforeningskamerater. De har en grasrot-tilnærming vi kan ha nytte av, og 
de har også unik kamperfaring fra uvanlig vanskelige forhold.  
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Pionerprosjekt! 
I internasjonale sammenhenger kommer NU 
naturlig nok totalt i skyggen av PGFTU når det 
gjelder solidaritet og kontakt med internasjonal 
fagbevegelse. Til forskjell fra PGFTU som får 
sprøyta inn milliarder av kroner fra internasjonal 
fagbevegelse, faller det ingenting på NU.  
Men det er organisasjoner flere steder som søker 
kontakt med en revolusjonær fagbevegelse, som er 
ukorrupt og uavhengig av et tvilsomt palestinsk 
statsapparat.  

 
Jamal Juma', koordinator i Stop the Wall har fått 
flere slike henvendelser fra faglige organisasjoner, 
fra Skottland, USA, UK, Latin-Amerika. Jamal 
ønsker at vi skal prøve ut dette prosjektet nå først, 
for siden å koble på fagbevegelser fra andre land. 
 
Derfor betyr dette solidaritetsprosjektet veldig mye 
for dem. 
 
 

Dette blir et pionerprosjekt -  
dette blir interessant og 
spennende -  
bli med!! 
 
 
 
 
 
 

Mars 2014 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg  
 

Arbeidsgruppa Workmates  består av 
 
Janne Hegna, forbundssekretær i Musikernes Fellesorganisasjon 
Ronny Kristiansen, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, avdeling 1 
Torill Ask, Thomas Grønn og Stine Westrum, alle Fagforbundet Oslo 
Lars M. Johnsen, 1.Nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund 
Kjersti Nordby, Norsk Transportarbeiderforbund, Palestinakomiteens Faglige Utvalg 
Petter Thoresen, Fellersforbundet, leder av Palestinakomiteens Faglige Utvalg 
 
Kontakt:   

Petter  petter2resen@yahoo.no  mob 97 57 91 77 eller 
Kjersti  kjer-n@online.no   mob 99 57 98 18 
 

 

 
 
 


