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Møt palestinske arbeidskamerater for å lære mer om betingelsene for faglig kamp i et 
okkupert land, om vilkår for lønna arbeid, arbeidstid og faglige rettigheter. 
 

Den faglig-politiske situasjonen: 
Siden begynnelsen av 2016 har den palestinske fagbevegelsen organisert voksende masseprotester for å 
kreve faglig rettigheter. I januar og februar streika palestinske lærere for anstendig lønn og demokratisk 
organisering. I april marsjerte ti tusen mennesker gjennom Ramallah for å protestere mot den såkalte 
"Social Security Act". Politiske fraksjoner, uavhengige fagforeninger, frivillige organisasjoner og 
menneskerettsorganisasjoner utgjør den nasjonale komiteen for å koordinere og organisere kampen for å 
stoppe denne loven, og for å beskytte faglige og sosiale rettigheter. Hvis denne loven skulle bli vedtatt ville 
den sette pensjon og sosiale ytelser i fare, legitimere israelsk tyveri av fagforeningskontingent til 
palestinske arbeidere ansatt i israelsk næringsliv og diskriminere store deler av det palestinske samfunnet.  

 

 

The Palestine New Federation of Trade Unions, (New Unions, NU) er en ny, uavhengig 

fagbevegelse. Deres strategi er uavhengighet, fra sjølstyremyndighetene, okkupasjonsmakta, kapitalistene, 
alle politiske partier. Organisasjonen er grunnlagt på ideen om at både ledere og medlemmer alltid skal stå 
på sida til de utbytta arbeiderne. De vil ikke bli bistandsavhengige, men vil klare seg sjøl. De vil konsentrere 
seg om den faglige kampen, men for alle palestinere vil også den nasjonale kampen være viktig, kampen 
mot okkupasjonen og for et fritt Palestina. 
 
 

Konkret program og flere detaljer kommer 
senere. 
 
Pris 
Prisen ligger på ca 15 – 16 000 kroner. Dette 
inkluderer flyreise, hotell, opphenting og levering til 
flyplassen, guider og tolker, transport på 
Vestbredden og enkelte måltider. Nøyaktig pris vil 
avhenge av hvordan kronekursen og dollarkursen 
utvikler seg. 
 

Bli med!  
 

 
 
 
Er du interessert, har du spørsmål - ta kontakt: 
Petter, Palkom FU/Workmates  petter2resen@yahoo.no   97 57 91 77   

Kjersti, Palkom FU/Workmates  kjer-n@online.no        99 57 98 18 
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