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Lørdag 4. til søndag 12. november 2017 
 
Møt palestinske arbeidskamerater for å lære mer om betingelsene for faglig kamp i et okkupert l
and, om vilkår for lønna arbeid, arbeidstid og faglige rettigheter. 
 
è I samarbeid med våre kontakter i Palestina legger vi opp til et bredt program. Deltakerne skal få best mulig innblikk i hvord
an det palestinske samfunnet fungerer etter årevis med hard okkupasjon. Dere vil oppleve den israels systematiske undertr
ykkelsesmaskin, med sjekkpunkter og væpna soldater.  
è Deltakerne vil se muren, israelske kolonier (bosettinger), veier som skjærer seg gjennom palestinsk jord og vil være vitner 
til den etniske rensinga av Jerusalem. Vi vil besøke flyktningleire, palestinske arbeidsplasser, og palestinske hjem, for pale
stinerne er særdeles gjestfrie. Vi vil reise til de mest kjente palestinske byene, som Bethlehem, Ramallah, Nablus og ikke m

inst gamlebyen i Jerusalem.  
 

Møt et folk som ikke gir seg, men som klorer seg fast i landet sitt på tross av alt de utsettes for! 
 

Faglig: The Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions, NU) er en ny fagbevegelse som star 
midt I kampen. 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 ti
l de utbytta arbeiderne. De vil ikke bli bistandsavhengige, men vil klare seg sjøl. De vil konsentrere seg om den f
aglige kampen, men for alle palestinere vil også den nasjonale kampen være viktig, kampen mot okkupasjonen 

og for et fritt Palestina. 

 

Solidaritet er å støtte kampen – ikke lidelsen. 
 

Konkret program er under arbeid og flere detaljer kommer senere. 
 
Pris 
Prisen ligger på ca 15 – 16 000 kroner. Dette inkluderer flyreise, hotell, opphenting og levering til flyplassen, gui
der og tolker, transport på Vestbredden og enkelte måltider. Nøyaktig pris vil avhenge av hvordan kronekursen o

g dollarkursen utvikler seg. 
 

Søk gjerne klubb, forening, forbund 
om støtte til dekking av kostnadene. 
 

Bli med!  
 
Er du interessert, har du spørsmål –  
ta kontakt: 
 
Petter, Palkom FU/Workmates petter2resen@yah
oo.no  
97 57 91 77  
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