
Kamerater!  

 

Først vil jeg takke LO i Oslo for at de har valgt å gi plass til Palestina på denne dagen. Det 

er en viktig anerkjennelse av den rettferdige kampen palestinerne kjemper for 

frihet og like rettigheter.  

 

For palestinerne er det viktig å ikke bli glemt. Det er viktig å bli sett. De som ser kan si, 

og i en verden full av urett må vi bry oss. Det handler om vår menneskelighet, det 

handler om verdighet og det handler om solidaritet. For ingen er fri før alle er fri. 

 

Om lag 300 palestinske unger sitter i dag i israelske militære fengsler. Det handler om å 

knekke en generasjon og om å bryte ned viljen til å kjempe mot undertrykking.  

For Israel er det viktig at vi ser landet som en samarbeidspartner innen teknologi og 

forskning.  

De vil ikke at vi skal se den tolv år gamle gutten som blir vekket kl to om natta av 

soldater som sikte på han med automatvåpen og kjører ham bort. Uten mamma og 

pappa. At han tisser i pysjamasbuksa under avhør. Fordi han er redd. At han tilstår at 

han har kasta stein, ikke fordi han har gjort det, men fordi han vil komme seg hjem igjen 

så raskt som mulig for å ikke miste skolegang. Sånn at prosessen kanskje bare tar 14 

dager, ikke 3-4 måneder. At han ikke lenger stoler på mamma og pappa som ikke klarte 

å beskytte ham da han ble dratt ut av senga si den natta, og at vennene ikke lenger stoler 

på ham fordi han kom så tidlig hjem. Har han gjort en avtale med israelerne? Har han 

blitt en informant? 

 

Dette er virkeligheten for palestinske barn. 

Vi har et ansvar for å ikke bidra til undertrykkinga og vi har et ansvar for å stoppe det. 

70 år med fordriving og etniske rensing, 50 år med okkupasjon og 10 år med blokade er 

nok.  

 

Så hva kan vi gjøre? 

 

 

Vi reiser til Israel og Palestina og snakker med folk. Blant dem vi har møtt er palestinske 

tillitsvalgte i israelske LO; Histadrut 

 

De mener at Histadrut alltid har, og fortsatt støtter opp om Israels krigføring mot 

palestinerne, blokaden av Gaza og fortsatt okkupasjon av Palestina.  

De mener at Histadrut står for krenking av både menneskerettigheter og faglige 

rettigheter.  

De støtter BDS, boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot staten Israel, og de ber oss 

bryte kontakten med Histadrut. 

 

Histadrut er også tildelt en rolle i å knekke BDS i internasjonale faglige organer. 



Israel har som strategi å kneble kritikk  av deres politikk overfor palestinerne og har 

opprettet en spesialenhet som skal samle inn  og spre informasjon om «tilhengere av 

delegitimering av Israel». Her skal Histadrut «arbeide blant fagforeninger og 

yrkesorganisasjoner i utlandet for å utrydde muligheten for at BDS-tilhengere skal ha 

noen mulighet til å påvirke fagforeningene». 

 

Norsk LO kan ikke være bekjent av å ha noen form for kommunikasjon med en 

organisasjon som bryter så fundamentalt med fagbevegelsens grunnlag og 

tradisjoner. 

 

Vi oppfordrer de derfor om å lytte til våre palestinske kamerater og bryte all 

kontakt med Histadrut for å markere et politisk standpunkt til støtte for 

palestinerne. 

 

 

Israel har innført et politisk motivert innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av 

Israel og de folkerettsstridige bosettingene.  

Konsekvensen er at fagbevegelsens, solidaritetsorganisasjoners og kommunepolitikeres 

ytringsfrihet trues og kritikk av brudd på folkeretten kriminaliseres. For palestinerne 

betyr dette ytterligere isolasjon. 

Vi forventer at våre folkevalgte verner om demokratiske verdier som ytrings- og 

organisasjonsfriheten. 

 

 

Vi forventer at vår neste statsminister, Jonas Gahr Støre, sørger for at Norge anerkjenner 

Palestina.  

Anerkjenning er holdt tilbake som et forhandlingskort i et spill der palestinerne i 

realiteten ikke har noe igjen å forhandle om. Det har 700 000 ulovlige bosetter på 

palestinsk land effektivt sørget for. Mens verden ser på og unnlater å handle. Det må vi 

få en slutt på!  

 

På den ene siden trenger vi å styrke palestinerne og anerkjenne deres rett til et liv 

fri for okkupasjon og apartheid.  

 

På den andre siden må Israels forhandlingsposisjon svekkes gjennom 

ansvarliggjøring. 

 

Vi forventer politisk vilje og moralsk mot til å sette en stopper for Israels 

straffefrihet.  

 

Israel må på lik linje med andre stater holdes ansvarlig for sine brudd på 

folkeretten.  

 



Oljefondet må ut av apartheidinvesteringer. 

Statens pensjonsfond Utland har investeringer for 5,2 milliarder euro i 36 selskaper som 

profitterer på okkupasjon. Vi godtar ikke at fellesskapets penger støtter undertrykking, 

utbytting og folkerettsbrudd.  

 

Boikott koster for palestinerne. Det betyr ikke at vi ikke skal bruke det som et 

virkemiddel. Okkupasjon og apartheid koster mer. Og palestinerne ber oss om å 

boikotte, desinvestere og sanksjonere inntil Israel gir like rettigheter til alle, avslutter 

okkupasjonen og respekterer flyktningenes rett til retur.  

 

 

Kjemp for friheten – hver dag. 

Kjemp for solidariteten – hver dag. 

Feir dem begge – i dag. 

 

 

Gratulerer med dagen! 


