
 

Palestina: En ny fagforening er født: 

New Unions anerkjent som 
landsomfattende faglig sammenslutning 
 

Lørdag 19 mars 2016 feira the Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions, nye “LO”) 
sin offisielle anerkjennelse av de palestinske myndighetene som ny faglig hovedsammenslutning, 
og samtidig holdt de sin årlige kongress for å velge ny ledelse og nytt arbeidsutvalg.  
 
Det er en del krav i Palestina for å bli godkjent som landsomfattende fagforening. Fagforeninga skal dekke 
flere geografiske områder og bransjer, og de skal omfatte tilstrekkelig antall forbund eller lokale foreninger. 
New Union har holdt på i flere år med å få fagforeninga registrert som en landsomfattende 
sammenslutning. I dag er 26 fagforbund tilslutta New Unions, fra alle de 10 distriktene på Vestbredden, og 
de har rundt 10 000 medlemmer.  
 
Arrangementet var fullsatt, mange medlemmer var møtt fram og representanter fra et stort spekter av 
politiske og sosiale organisasjoner hilste New Unions med sine støtteerklæringer. Det var mellom 200-250 
personer til stede på stiftelseskongressen. Av dem var det 25 % kvinner og det var mye ungdom der. 
Til stede var også Mr. Nasser Kitami, statssekretær i det palestinske Ministry of Labor, Bassam Salhi, 
generalsekretær i PPP (the Palestinan Peoples Party) og Omar Shehadeh, leder av PFLP (Folkefronten for 
frigjøring av Palestina).  
Faglig Utvalg i Palestinakomiteen/Workmates var også til stede med sju gjester. Det var medlemmer av 
Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet.  
 
Etter hardt arbeid, mye strev og mange hindringer, har New Unions endelig nådd et viktig mål. 
Anerkjennelsen gir dem en helt annen stemme og økt innflytelse i den faglige diskusjonen som nå pågår i 
Palestina, hvor kampen om Palestinas sosiale lovgivning, Social Security Act, står i sentrum. 
  
Alle understreka håpet om at den nye organisasjonen vil bringe ny kraft til klassekampen i Palestina og 
styrke den nasjonale kampen for selvbestemmelse. 
 

 
 
Om bakgrunnen 
Opprinnelsen til New Unions går tilbake til landarbeidernes fagforening, General Union of Workers 
Associations in the Food Industries and Agriculture, i Tulkarem. Dette er en fagforening med lange 
tradisjoner, helt fra 50- tallet.   
 
I 1990 ble det inngått en avtale mellom de politiske aktørene om at de forskjellige fagbevegelsene skulle 
forenes i Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) under PLOs rammer. Ledelsen for denne 
forente fagbevegelsen ble satt sammen med en representasjon fordelt på de politiske partiene, ut fra 



styrke. Denne samordninga gikk det ikke så bra 
med, blant annet fordi det ikke ble tatt hensyn til 
de forskjellige fagforeningenes demokratiske liv.  
  
Landarbeiderforeninga i Tulkarem ble tildelt en ny 
ledelse fra partiet Democratic Front for Liberation 
of Palestine (DFLP). Det var PGFTU som 
oppnevnte ledelsen, uten at det ble tatt hensyn til 
den ledelsen som landarbeiderforeninga sjøl 
hadde valgt. Det som var PGFTU’s strategi var å 
utnevne ledelser ut fra hvilket politisk parti i PLO 
som til enhver tid skulle få kontroll på 
fagforeninga. Denne udemokratiske metoden falt 
ikke i god jord hos landarbeiderne.  
Fagorganiserte med ønske om en demokratisk og 
medlemsstyrt grunnplansorganisering fikk nok av 
denne politiske overkjøringa. Derfor innkalte 
faglige aktivister til et møte i Tulkarem i 2006, hvor 
de etablerte den første foreninga i New Unions. 
 
Den palestinske fagbevegelsen har en lang og 
stolt historie å se tilbake på. Fra starten tidlig på 
1920-tallet, og frem til Nakbaen i1948 vokste den i 
styrke. Palestinske fagforeninger kjempet både for 
rettighetene til palestinske arbeidere og mot 
sionistisk diskriminering. Under det store opprøret 
i 1936, «historias lengste streik», og under 
okkupasjonens forskjellige faser, spilte den 
palestinske fagbevegelsen en ledende og viktig 
rolle i den folkelige motstanden mot 
okkupasjonen.  
 
New Unions ser på seg sjøl som bærere av denne tradisjonen, og de stiller det kritisk viktige spørsmålet 
om det er mulig å gjenreise en kjempende fagbevegelse i Palestina. Behovet for en fagforening som er 
uavhengig av de politiske partiene i Palestina er absolutt til stede. Dagens fagforeninger og arbeidstakere 
trenger dyktige, dedikerte og målbevisste fagforeningsaktivister, med både en faglig og en nasjonal 
dagsorden, mot okkupasjonen - ikke partiutnevnte byråkrater som er avhengig av myndighetene. 
 

Grunn til å feire 
New Unions har så langt lykkes med å få det til. Det ser en på hva de har hatt av streiker og hvor bredt de 
har nådd ut blant arbeidsfolk i Palestina, og på deres nye status som anerkjent aktør i palestinsk faglig 
kamp.  
 
Stiftelseskongressen ble derfor avholdt med festivitas og stor stemning. 
 
Muhammad Jawabreh, en erfaren fagforeningsmann og en av grunnleggerne av New Unions, holdt 
åpningstalen til kongressen og erklærte fødselen av denne nye progressive fagbevegelsen, som har satt 
seg som mål og sett som sin oppgave å oppnå rett til et fritt liv med verdighet for alle arbeidstakere, og som 
forplikter seg til arven fra den palestinske nasjonale kampen og klassekampen for rettferdighet, demokrati 
og frihet. 
 
Mr. Nasser Kitami, statssekretær i det palestinske Ministry of Labor gratulerte New Unions for deres 
suksess med etableringa, og han ønsket deltakerne lykke til med stiftelseskongressen. Han sa videre at 
Ministry of Labor var beredt til å samarbeide på alle områder, for å lette arbeidet til New Unions for å oppnå 
de målene de har satt seg fore. Han understreket betydningen av den nye fagforeningens mangesidige 
arbeid med å støtte det nasjonale og sosiale prosjektet og å støtte det palestinske folket. 
 
Bassam Salhi, generalsekretær i Palestinian People's Party (PPP) la vekt på å støtte New Unions og av å 
styrke deres rolle i å utvikle og forsvare interessene til arbeidstakere, for å forbedre deres levekår og for  
 



 
deres kamp for å oppnå sosial rettferdighet. Han 
understreket at det ikke er noen motsetning mellom et 
mangfold av fagforeninger og 
hovedsammenslutninger og enhet i klassekampen. 
 
Omar Shehadeh, leder av PFLP, formidla hilsning til 
konferansen fra generalsekretær Ahmad Sadat og 
hans stedfortreder, Abu Ahmed Fouad, og 
understreka sin fulle støtte til New Unions i håp om at 
dannelsen ville ta store skritt framover i å få palestinsk 
fagbevegelse på rett spor for å forsvare rettighetene til 
palestinske arbeidere, og for å fremme internasjonalt 
solidaritet med det palestinske folk. Shehadeh la vekt 
på viktigheten av det palestinske opprøret og den 
folkelige motstandens mål, og at motstanden kom til å 
fortsette helt til okkupasjonen er avslutta og 
bosettingspolitikken avvikla.  
 
Thomas Grønn fra Faglig Utvalg og Workmates i 
Palestinakomiteen i Norge hilste kongressen og 
understreka sin støtte til New Unions for deres kamp 
for det palestinske folket gjennom motstanden mot 
okkupasjonen og bosetningene. Han lovet at 
Workmates vil fortsette å støtte det palestinske folkets 
kamp gjennom BDS-kampanja, blant annet gjennom 
økt innsats for å reise kravet om brudd med israelske 
Histadrut i norsk fagbevegelse, Histadrut, som 
historisk og fram til i dag har spilt en nøkkelrolle i å 
støtte og tilrettelegge israelsk politikk for diskriminering 
og etnisk rensing av det palestinske folk og okkupasjon og kolonisering av deres land. 
 
Adnan Dagher, en av veterane i palestinsk fagbevegelse, minnet kongressen om de lange linjene og den 
omfattende historia til den palestinske fagbevegelsen. Han uttrykte tillit til at New Unions kan gjenopprette 
den ledende rollen i arbeidernes kamp og ønska velkommen til en fagbevegelse som arbeider innafor den 
nasjonale bevegelsen og som kan gjenopplive klassekampen i Palestina. 
 
Muhammad Bladi, generalsekretæren i New Unions, takka i sin avsluttende tale alle frammøtte og 
medlemmer og alle som ga støtte til New Unions på denne stiftelseskongressen. En spesiell takk til alle 
som har bidratt til etableringen av den nye konfederasjonen, alle de som gjennom åra har viet sin tid, sin 
kamp og sin energi til den lange prosessen. Muhammad Bladi trakk fram de mange fasene i tidligere og 
nåværende arbeid i New Unions, for å forsvare arbeidstakernes rettigheter innenfor fabrikkene, på de 
israelske arbeiderovergangene og i rettssystemene. Videre om hvordan den etablerte fagbevegelsen har 
forlatt kamplinja når det gjaldt å arbeide for arbeidernes rettigheter. Denne situasjonen har pressa fram 
behovet for å bygge en ny fagforening basert på klassespørsmål, frivillig arbeid, demokrati og 
uavhengighet, noe som vil gjøre det mulig for arbeiderne å 
stanse overgrep på deres verdighet og ikke lenger være 
passive vitner til at deres rettigheter blir ignorert. 
 
Bladi understreket at de ønsker fagforeninger som kan slåss for 
en palestinsk arbeidsrett, en palestinsk minstelønn, reduksjon 
av fatale arbeidsskader og etableringen av en palestinsk 
arbeidsrettsdomstol. Sosial sikkerhet er både rimelig og 
rettferdig. Den nye organisasjonen vil også kjempe for 
rettighetene til palestinske arbeidere som jobber for israelske 
arbeidsgivere, og ta tilbake råderetten over de pengene disse 
arbeiderne har betalt til Histadrut. 
  



Etter den offisielle åpninga av konferansen, fortsatte de 
frammøtte medlemmene med behandlinga av 
organisasjonens lover og vedtekter. Disse ble enstemmig 
vedtatt. 
Til slutt var det valg av et råd på 31 medlemmer og et 
arbeidsutvalg på 17, derav 4 kvinner. 
Muhammad Bladi ble valgt som generalsekretær. 
 

New Unions – ny hverdag, nye utfordringer 
Etterat stiftelseskongressen nå er tilbakelagt, kommer 
hverdagen. Statusen deres er endra, men situasjonen og 
oppgavene er stort sett de samme, men behovene har økt. 
 
I et brev fra New Unions til Faglig Utvalg/Workmates datert 
12. mars, hilser de til hele den norske fagbevegelsen og uttrykker sin takk: 
 
«Kjære kamerater! 
At dere var tilstede for å være vitner til etableringen på konferansen er en stor ære for oss, og vi er samtidig 
veldig klar over at dere kommer til å gjøre alt det beste for å fremme NU både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi setter også stor pris på at dere vil øke og styrke kampen for boikotten av Histadrut og alle andre 
israelske produkter gjennom BDS-kampanja. 
Vår nye situasjon vil være helt forskjellig fra tidligere stadier fordi NU vil være representert i de offisielle 
institusjonene til de palestinske selvstyremyndighetene. Og vi vil fortsette å rekruttere nye medlemmer. 
Snart vil vi arrangere et møte med en gruppe palestinske fagforeningsfolk å presentere NU for dem. 
 
Men dere forstår også godt at neste trinn er et svært viktig skritt for oss, spesielt fordi alt som har blitt 
oppnådd er basert på frivillig arbeid uten støtte, bare drevet framover av de mulighetene vi har. Så vi ser 
frem til å etablere nye forbindelser med fagbevegelsen internasjonalt for å få nødvendig støtte til å bygge 
NU's institusjoner og åpne hovedkontor i andre distrikter på Vestbredden. I dag har vi jo bare 
hovedkvarteret i Tulkarem. Så vi trenger på dette stadiet mye støtte til logistikk, for eksempel til kontorer, 
møbler og datamaskiner for hovedkvarteret og deltidsjobber for noen av de fagorganiserte tilstedeværelse. 
Dessuten å fullføre opplæringa og kapasitetsbyggingsprosjektet, der vi nå er på trinn to. 
 
Med de beste hilsner 
Mohammad Bladi, NU» 
 
Undertrykkelsen fra okkupasjonen er i dag deprimerende, med arrestasjoner, konfrontasjoner, 
skyteepisoder og drap, blokader, sjekkpunkter, landtjuverier og husriving, og den vokser seg stadig verre. I 
denne situasjonen finner vi det svært positivt at det finnes glimt av lys, at det finnes folk som ønsker å 
kjempe for og bygge en framtid med håp og tro på palestinske arbeidsfolk. De både trenger og fortjener vår 
støtte og solidaritet. Det er nok av ting å bidra til for dem som vil vise faglig solidaritet i praksis. 
 

Hvis du vil støtte New Unions – ta kontakt! 
Hvis du vil være med til Palestina for å treffe dem – ta kontakt! 
 
Petter, leder, Palkom FU/Workmates petter2resen@yahoo.no 97 57 91 77   
Kjersti, Palkom FU/Workmates           kjer-n@online.no            99 57 98 18 
  

Oslo 13. mars 2016 
Solidarisk hilsen Palestinakomiteens Faglige Utvalg/Workmates Norge-Palestina 
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