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Dette er leiaren av «New Union», Mohammad Bleidi, til venstre og leiaren av «Stop the Wall, Jamal Jumá, til høgre, utanfor fire
kjemiske verksemder som vart flytta til Vestbreidda avdi dei forureine for mykje for naboane i Israel.

Palestinakomiteens Faglige Utvalg ble oppretta høsten 2006. Vi ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og
støttearbeid vinkles inn mot fagbevegelsen. Norsk LO og fagbevegelse har gjennom mange år bidratt med økonomisk
støtte til fagligrelaterte og andre prosjekter. LO`s utveksling av fagforeningsdelegasjoner med palestinsk fagbevegelse
har gitt mye lærdom og styrket båndene.

Palestinakomiteens Faglige Utvalg vil støtte nåværende og nye initiativ fra LO og fagbevegelsen.
Vi vil også utarbeide planer og ta egne initiativ. Og best mulig innrette arbeidet vårt mot grunnplanet. Forhåpentligvis
kan vi virke som en utfyllende kraft i forhold til mer økonomisk krevende og topptunge prosjekter i LO-regi.
Initiativ, bredde og samarbeid er stikkord for best mulig å styrke fagbevegelsens solidaritetsarbeid for det palestinske
folket

Om bakgrunn og målsetting med studieturene
Fagbevegelser verden over bygger på noen felles verdier, og har kommet dit den har i dag gjennom kamp
- lønnskamp, klassekamp, nasjonal kamp – og i bånn ligger streikevåpenet, som Harald Berntsen sier, og
viljen til å bruke det. Palestinas fagbevegelser bygger på det samme verdigrunnlaget.
Fordi fagbevegelsen har den organisatoriske styrken som skal til for å kjempe for faglige rettigheter og
verdier, både på den nasjonale og den internasjonale arenaen, må fagbevegelsen stå som garantist for
viktige samfunnsverdier som menneskelighet, verdighet, menneskerettigheter og danne ei motkraft til de
sterke kreftene som liberalismen slipper fri.
Solidaritet er en av disse grunnleggende verdiene, og handler om at arbeiderklassen har felles interesse av
å stå sammen, over hele verden, mot fremmedgjøringa i den globale økonomien.
I solidaritetsbegrepet ligger det både gjensidighet og erkjennelse av fellesskapet i kampen mot en felles
fiende, en felles undertrykker eller utbytter.Ikke av medfølelse, men av nødvendighet.
Solidariteten dreier seg også om at man organiserer indignasjonen og rettferdighetssansen til folk. Vi skal si
fra når noe er urettferdig, og kreve at dem som har makta skal gjøre noe med urettferdigheten…. og bruke
kampmidler om nødvendig. Med det som bakteppe - er solidaritet med palestinske arbeidere spesielt viktig,
fordi de ikke bare er utsatt for kapitalisme og imperialisme, men også okkupasjon, kolonialisme, apartheid
og etnisk rensing.
Pr. desember 2013 har Palestinakomiteens Faglige Utvalg arrangert 27 studieturer. To godt planlagte
turer til Gaza har måttet avlyses på grunn av forholda i Egypt, Nord-Sinai og grenseovergangen i Rafah.
Gjennomsnittlig antall deltakere pr. tur er 13.
Vårt mål med å drive faglige studieturer er å påvirke Norges største, viktigste og mektigste
masseorganisasjon til å ta klare standpunkter i Palestinaspørsmålet, gjennom uttalelser, vedtak, tiltak og
handlinger, som igjen kan legge press på offisiell norsk utenrikspolitikk. Målgruppa er vanlige medlemmer.
Vi retter oss først og fremst mot LO-forbunda, men diskriminerer ikke. Vi har for eksempel hatt flere turer for
lærere, hvor de fleste har vært UDF-medlemmer.
Helt fra første tur våren 2007 har vi lagt vekt på at studieturene også skulle vinkles på arbeidsmessige og
faglige forhold i Palestina, og møte og å knytte oss til palestinsk fagbevegelse.

Faglig studietur 14. – 23. mars
Turen hadde 16 deltakere fra 8 forskjellige forbund
Roger Nordland, EL&IT-forbundet i Nordland, skriver:
Det var en forventningsfull og spent gjeng som møttes på Gardermoen tidlig om morgenen 14. mars i år. Vi
hadde ni dager med opplevelser i vente. Noen hadde vært i Palestina før, noen hadde vært flere ganger og
noen av oss var helt ferske.
Innreisen til Israel gikk smertefritt og vips var vi i Al-Quds (Jerusalem). Opplevelsene og inntrykkene sto i
kø. I løpet av tre dager hadde vi vært gjennom Øst-Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Nablus og fått info om
et utall checkpoints, flyktningeleire og settlements. Konsekvensene av muren, bypass-roads, ID-ordningene
og segregasjonspolitikken. Vi hadde en meget engasjerende og god guide. Til tider følte jeg at det nesten
ble for mye for en enkel sjel.
En nattmorgen (kl 0400) besøkte vi Tulkarem og Irtah checkpoint. En opplevelse ingen kommer fra uten å
være preget av det. 10.000 fattige arbeidere som sto i egen innhegning for å komme seg på jobb, i visshet
om at kommer du ikke tidsnok igjennom så mister du jobben. De slapp gjennom i små puljer. De har bare
to timer før det stengtes igjen. Forholdene er ikke bedre i industriområdene. Det er tungt å ta inn over seg
at slik er hverdagen palestinerne. Vi får høre om forferdelige arbeidsforhold i landbruket og i settlernes hus.
Det gjør ekstra inntrykk når vi ser de flotte, fruktbare landområdene som tilhører Palestina, men drives av
settlere.

Selv sitter jeg igjen med to hovedinntrykk fra reisen. Det ene er hvor infernalsk utspekulert og systematisk
undertrykkinga av palestinerne foregår. Listen over metoder for å hindre handel og utvikling,
bevegelsesfrihet og ytringsfrihet er så lang at det kan ikke tas inn her. Men at hvert enkelt element er del av
systematisk planlegging fra israelske myndigheter kommer meget godt fram i løpet av reisen. Det andre
hovedinntrykket er at palestinerne er et utrolig flott folk. Selv etter mange, mange år med okkupasjon og
undertrykking tar de i mot fremmede med åpne armer og ønsker deg velkommen. De holder Israel
ansvarlig for okkupasjonen og all elendigheten som følger av den, men de sa aldri ett ondt ord om jøder (!)
For meg var det imponerende å oppleve at det ikke er mer fremmedfrykt og hat blant folk, ut fra situasjonen
de er i. Kanskje er dette styrken til Palestina, som vil gi dem friheten når tiden er inne. Naturligvis så sliter
okkupasjonen på folk. I Øst-Jerusalem slipper håpet mer og mer tak, etter hvert som settlere stjeler boliger
med myndighetenes velsignelse, og all form for utvikling stoppes via bestemmelser og lovverk, som skapt
for segregasjon. Det er ikke bedre i Hebron, eller de andre stedene som holdes i et kontinuerlig jerngrep og
hvor settlere på primitivt vis forsøker å gjøre hverdagen uholdbar for folk, samtidig som palestinere ikke kan
foreta seg noe for å beskytte seg. Etter flere tiår med okkupasjon så er ikke det så rart.
Jeg har vært gjennom mitt livs viktigste reise. Jeg takker faglig utvalg i Pakom for invitasjonen og
muligheten til å bli med. Opplegget kan jeg anbefale hvem som helst. Vil også takke reiselederne, Petter og
Thomas for vel utført jobb. Ikke minst vil jeg takke gruppa for øvrig. Vi var en svært sammensatt gjeng, på
alle vis, og alle bidro til at det ble en innholdsrik reise, og jeg er trygg på at alle tar med sine inntrykk og
forteller videre det vi har sett og hørt. Og det vi visste fra før: Okkupasjonen må opphøre. Enkelt og greit.

Lærerfaglig studietur i påska, 23. mars – 1. april
15 personer deltok, fra hele landet.
Foruten turer til Jerusalem og Hebron, Nablus og
Ramallah, inneholdt programmet også mange
lærerfaglige besøk, blant annet Birzeit
universitetet i utkanten av Ramallah, hvor de
møtte studentorganisasjoner og universitets
ledelse. Besøk i Nablus og Balata flyktningleir,
den største på Vestbredden med 25000
innbyggere, med møte med Yafa Cultural Center
for å få et innblikk i hvordan det er å vokse opp i
leiren. Videre et et besøk på en skole i Nablus og
et møte med studenter og ledelse på Nablus
Universitetet. Så besøk til Jalazone flyktningleir; til
en YWCA-barnehage, møte med UNRWArepresentanter og et besøk av UNRWA-skolen i
leiren. Møte med lærernes fagforeninger.
Deltakerne var også til stede under den ukentlige fredagsdemonstrasjonen i Bilin, hvor det palestinske
nyhetsbyrået Maan News hadde dette oppslaget samme dag:
80-year-old activist injured in Bilin rally, witnesses say
RAMALLAH (Ma'an) -- An 80-year-old activist was injured during a protest on Friday to
commemorate Land Day in the village of Bilin, locals said.
- The international solidarity activist was shot in the hand by a rubber-coated bullet, while
other protesters suffered tear gas inhalation.
- The rally was to commemorate the 37th anniversary of the deaths of six Palestinian
protesters shot dead by Israeli police and troops during mass demonstrations in 1976
against plans to confiscate Arab land in Galilee. Israeli soldiers fired tear gas, rubber
bullets, and foul-smelling liquids at demonstrators and chased villagers through olive
fields, witnesses said.
- Locals were joined by Israel and international activists, who raised Palestinian flags and
chanted slogans to support Palestine.

På bildet ser vi reiseleder Ola lede an.
Den 80-årige aktivisten var ikke en av våre deltakere.

Studietur til Gaza 4. – 14. oktober
Med tungt hjerte måtte turen også i år avlyses. Den sikkerhetsmessige situasjonen etter at Mursi ble
detronisert var uoversiktlig, det var krigslignende tilstander i Nord-Sinai, og Rafah Crossing var stengt.
Dette beklager vi på det sterkeste, og ligger på været for å se om forholda bedrer seg.

Faglig studietur 19. – 29. oktober
Til sammen 12 deltakere fra flere forbund deltok på turen. En av dem, Øyvind Andresen, skrev dagbok over
opplevelsene sine. Fra denne dagboka har vi saksa følgende:
20. oktober.
Jeg har aldri forstått helt dette med Vest- og Øst- Jerusalem før i dag. Jeg visste jo at Jerusalem var delt i
en vestlig, jødisk del og en østlig, palestinsk del, og jeg har hørt om de jødiske bosetningene i den
palestinske delen. Men noe annet er å se hvorledes de murer inne de palestinske bydelene med vanvittig
høye murer med piggtråd og med sjekkpunkter. Et sted så vi hvordan en mur delte en palestinsk bydel i to
der familiemedlemmer blei skilt fra hverandre. Skolebarna må opp klokka fire om morgenen for å rekke en
skole som bare er noen kilometer unna.
Eller hvordan ortodokse jøder, gjerne fra Brooklyn, fortrenger palestinske familier. Eller fascister, fra Jewish
Defense League, trakasserer palestinere i et naboskap for å få dem til å flytte, uten at noen griper inn fra
israelske myndigheter. (Goldstein som massakrerte 29 palestinere under fredagsbønnen i 1994, var
medlem av JDL).
I gamlebyen i Jerusalem, som ligger i øst, flagger David-stjernene i øverste etasje i noen hus der jødiske
bosettere har bestemt seg for å fordrive de andre innbyggerne.
Å lese og høre er nødvendig, men å se gir en helt annen type erkjennelse.

Trondheimskonferansen 2013
Palestinakomiteen og Internasjonalt Utvalg i
LO i Trondheim arrangerte internasjonalt
seminar i forkant av konferansen. Seminaret
var delt i to; eine delen handla om krisa i
Hellas, og den andre delen som Kjetil Larsen
i FU og Berit Aaker i Palestinakomiteen
hadde ansvaret for, tok for seg:
Oppfølging frå Solidaritetskonferansen
september 2012 om hvordan fagorganiserte
kan jobbe politisk her hjemme til støtte for
palestinerne, om G4S-kampanjen, om faglige
studieturer, om Histadrut og forslag til vedtak
på LO-kongressen 2013
35 personer deltok.
FU og Palkom Trøndelag hadde elles stand
under hele konferansen; der vi blant annet
delte ut materiale om «Boikott Histadrut», og
Kjetil Larsen hadde korte appeller i møtesalen.

LO-kongressen 2013
FU’s kampanje for å få LO-kongressen til å bryte forbindelsene med Histadrut starta allerede tidlig i 2011.
Det viktigste med denne arbeidsoppgaven var alt arbeidet som blei gjort i forkant av kongressen. Vi har
vært til stede med parola om å bryte med Histadrut på konferanser som Trondheimskonferansene i 2012
og 2013 og flere ungdomskonferanser, vært til stede på flere landsmøter, holdt appeller og delt ut
materiale. Vi har også oppfordra lokale klubber og foreninger til å fatte vedtak, og det er det mange som
har gjort. Vi kunne ikke ha oppnådd et såpass resultat på kongressen uten mange bra vedtak lokalt.

Under hele kongressen hadde vi stand i
Youngsbakken med fire-fem personer hver
morgen. Da delegatene kom til kongresshallen,
fikk de utdelt brosjyrer og informasjon, og vi fikk
anerkjenning og masse klapp på skuldrene. Folk
var veldig glade for å se det palestinske flagget
utenfor kongressen.

Representanten Roy Einar Nilsen, lederen av Transportarbeiderforbundets
ungdomsutvalg, forsvarte forslaget om å bryte med Histadrut fra kongressens
talerstol. Med en veldig god og engasjert apell, levere han dette forslaget til LO’s
handlingsprogram:
Til kapitlet om internasjonal solidaritet:
… Samarbeidet med PGFTU må fortsette. Forbindelsene til Histadrut må
vurderes. En forutsetning for ytterligere bånd til Histadrut er at de godtar kravene vedtatt på den siste LOkongressen i 2009: Den ulovlige okkupasjonen av Palestina må slutte, grensene fra 1967 må respekteres,
bygging av ulovlige bosetninger må stoppe og separasjonmuren må rives.
Forslaget ble votert over med håndsopprekking, og dessverre ikke talt, som vi ønsket. Det falt mot et knapt
flertall! – et anslag på 1/3 av delegatene stemte for å bryte med Histadrut - og forslaget ble vedtatt
"oversendt sekretariatet". Dette kan bety mange ting. Men det ble ikke avvist, og det hadde en stor mengde
tilhengere i kongresshallen!
Det var også vedtatt en ganske god resolusjon, enstemmig vedtatt
Vi mener at vi har gjort veldig bra arbeid, både før og under kongressen, og at "våre" representanter i
kongresshallen gjorde en veldig god jobb.
Et stort mindretall av delegatene stemte for å bryte. Vi ser på dette som en stor seier og et stort skritt
fremover i fagbevegelsen i Norge. Og - vi håper - gode nyheter for internasjonale fagbevegelsen.
På forhånd valgte vi at vi skulle stå på forslaget og få det opp til avstemming, uavhengig av om det ville
falle. Vi ville forhindre at forslaget om å bryte med Histadrut skulle koke bort i en mer tannløs uttalelse «alle
kunne enes om». Etter vår erfaring er det på denne måten verden går framover, og et kontroversielt forslag
vil lettere få flertall ved neste korsvei. Dette bekjentgjorde vi overfor hele vårt nettverk før kongressen, og vi
diskuterte den med våre venner delegater.
Resultatet på kongressen var et uttrykk for hele
FU’s kollektive arbeid, sammen med dyktige og
engasjerte Palestina-venner i fagbevegelsen.
Samspillet mellom delegatene innafor og oss
utafor på stand fungerte bra.
Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi har ikke
gitt oss, men diskuterer nå ideer på hvordan vi
skal jobbe dette videre.

Gjester fra Palestina – møter i Oslo
To gode palestinske venner og samarbeidspartnere fra studieturene var i Norge i oktober forbindelse med
konferansen «The missing peace» 1. og 2. november, hvor de var innledere.
Jamal Jumaa’, koordinator for Stop the Wall/anti-Apartheid Wall Campaign, sentral i The Popular
Resistance Committees og BDS-Movement.
Mahmoud Subuh, direktør for « International Relations for the Yafa Cultural Center“, Balata flyktningleir,
Nablus. Balata er den største flyktningleir på Vestbredden
Under Norges-oppholdet arrangerte FU tre møter med aktivister i Osloområdet.
Møte i samarbeid med LO i Oslo
Jamal innleda med tema:
Faglig arbeid i okkupert Palestina - PGFTU,
Histadrut, New Unions.
Foruten å fortelle om de siste Facts on the
ground på Vestbredden, kom han inn på
hvilke betingelser, begrensninger og
muligheter finnes det for å bygge
fagbevegelse i okkupert Palestina, hvilke
muligheter finnes for lønna arbeid og hvilken
betydning har utbygging av koloniene for den
israelske økonomien.
Møte i samarbeid med Fagforbundene helse, sosial og
velferd og sykehjemsetaten Oslo
Mahmoud fortalte levende og rystende om hvordan det er å
være flyktning i sitt eget land, om hvordan et gedigent
flyktningeproblem ble skapt ved opprettelsen av staten Israel i
1948, hvorfor det ikke er løst til dags dato, om de enorme
sosiale problemene i dagens leire, og hvordan de med svært
begrensa ressurser prøver å demme opp for en tikkende
bombe.
Les mer om Balata her: http://palestinakomiteen.no/wpcontent/uploads/2013/05/balata-history-of-a-camp.pdf

Møte i samarbeid med Oslo Palkom.
Fra invitasjonen:
Møt de palestinske menneskerettsaktivistene Jamal Juma og Mahmoud Subuh fra det okkuperte
Vestbredden. Hør dem fortelle om livet under okkupasjon, motstandskamp og fremtidsvisjoner.
De vil beskrive den politiske situasjonen i Palestina og livet under okkupasjon. Videre vil de fortelle om
arbeidet for å yte motstand mot okkupasjonen, og hvordan norske palestinavenner kan bidra for å styrke
palestineres kamp for frihet og rettferdighet.
Etter møtet hadde innledere og deltakere en hyggelig middag med meze på Habibi.

Prosjekt New Unions
I løpet av de siste par års studieturer har vi støtt på en ny fagbevegelse – New Unions. De organiserer
arbeidere som tidligere har falt utafor de vanlige fagbevelgelsene, som bønder, palestinere som arbeider i
koloniene, i de industrielle sonene og i Israel. De vokser stadig, og bygger seg opp på flere steder og i flere
bransjer. De definerer seg som en del av grasrotbevegelsen og er uavhengige, uten tilslutning til noen av
de politiske partiene.
Som et resultat av undersøkelsesturen to av FUs medlemmer gjennomførte høsten 2012, blei det utarbeida
et hefte om utviklinga av den norske fagbevegelsen. Utgangspunktet for heftet er en omarbeida versjon av
en pamflett skrevet av historikeren Harald Berntsen. Heftet blei oversatt til engelsk, og overlevert
representanter for New Unions og Stop the Wall på studieturen i mars.

FU nedsetter i desember en arbeidsgruppe som skal utarbeide et solidaritetsprosjekt med New Unions.
Målet for prosjektet vil være at norske fagorganiserte skal inngå i et gjensidig samarbeid med dem,
gjennom å bidra til bygging av organisasjonen og skolering av tillitsvalgte. Så er vi også av den oppfatninga
at de har noe å lære oss.
Les mer om NU og hva de jobber med her:
http://palestinakomiteen.no/wp-content/uploads/2012/10/i-arbeid-for-okkupanten-med-bilder.pdf

Nettsida
Den er under stadig oppgradering, og her finner man etter hvert mange gode artikler om studieturer, om
arbeidsforhold i Palestina, og materiale om Histadrut.
Kikk innom! http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

FU’s faglige strategi – seminar i oktober
For å skolere oss sjøl og for utvikling av vårt faglige arbeid, avholdt FU seminar med flere aktuelle temaer:
Palestina i skandinavisk fagbevegelse, den internasjonale faglige BDS-bevegelsen, hvordan ser den
palestinske fagbevegelsen ut, og hvordan skal vi utvikle den faglige delen av studieturene.
Palestinsk fagbevegelse er fragmentert og mangesidig, og av forskjellige grunner fungerer den ikke som vi
tenker at tradisjonelle fagbevegelser burde. FU har satt seg som mål å øke kunnskapen om temaet, og
prøver å jobbe systematisk med å samle informasjon.
Vi har også begynt å se på Israels store oljefunn i Middelhavet og i ørkenen, hvor utvinning nå for alvor står
på dagsordenen. Vi tenker oss at Norge her er en attraktiv samarbeidspartner for Israel, og foruten store
miljømessige konsekvenser vil denne utvinninga også etter hvert involvere norske fagorganiserte.
Les mer om dette i Palkoms medlemsblad Fritt Palestina nr. 4/2013

Stand på Fagforbundets landsmøte i november
Her sto vi på stand sammen med våre
palestinske venner fra kvinnekooperativene i
Rantis og Deir Ghassaneh, to landsbyer som
er faste stoppesteder på studieturene våre.
Fagforbundet Helse og Sosial Oslo og
Fagforbundet Oslo har i noen år drevet
prosjekter i disse landsbyene, og inviterte dem
til landsmøtet som gjester. Her solgte de lokale
produkter fra kvinnekooperativene.
Fra venstre Umm Ashraf fra Rantis, vår faste
guide og samarbeidspartner Adel Yahya, og
Insaf Shuaibi fra Deir Ghassaneh.
Til landsmøtet forelå det forslag til prinsipp- og
handlingsprogram fra Fagforbundet Oslo om å
bryte med Histadrut. Forslaget kom ikke opp til
behandling. Isteden ble det vedtak på å
arbeide for en internasjonal handelsboikott av
Israel.

Habima teater
På tampen av året innleda vi et samarbeid med Akademisk og kulturell boikott av Israel (AKULBI) om et
felles framstøt i anledning av at Nationalteateret skal gjennomføre et teaterprosjekt med Israel. Israel
bruker aktivt kultur til å pynte på sitt omdømme gjennom kampanjen ”Brand Israel” («Markedsfør Israel»).
Habima er staten Israels nasjonale scene. Det er en sterk representant for det offisielle Israel både
innenriks og internasjonalt. Nå har Nationaltheatret under ledelse av Hanne Tømta innledet et samarbeid
med Habima om temaet «Terrorismus».
Vi ønsker ikke dette samarbeidet mellom Norges største institusjonsteater og staten Israels Habima, og vi
søker et samarbeid med klubbene ved teatret og deres lokale foreninger for å diskutere hvordan vi kan få
Nationaltheatret til å trekke seg fra samarbeidet.

U 21- mesterskapet i Tel Aviv
Som vanlig kaster FU-medlemmer seg også over andre arbeidsoppgaver, og fotballinteresserte
medlemmer har i år engasjert seg spesielt i protestene mot U 21-mesterskapet.
En bevegelse i flere europeiske land har siden i fjor
sommer jobbet med å få flyttet mesterskapet fra
Israel. Et land som okkuperer et annet folk, bryter
folkeretten og internasjonal lov til gangs, skal ikke
belønnes med å tildeles vertskapet for en slik
turnering.
Mens mesterskapet går av stabelen i Israel, vil det
være umulig for tusenvis av palestinske
ungdommer å se fotballkampene fordi de er stengt
inne bak militære check-points og den ulovlig
oppførte Muren.
Aktivistene ba ikke de norske U21-spillerne om å
boikotte mesterskapet, men oppfordra dem til å ta
seg en tur blant undertrykte palestinere og gjøre seg
noen tanker om hva de så der.
En flott aksjon.
Lørdag 1.juni reiste Norges U-21 landslag med ledere
til Israel. Laget med ledere var samlet på hotell Bristol
i Oslo før avreise.
Da SAS-bussen som skulle kjøre laget til Gardermoen
var i ferd med å fylles kom aksjonistene ut foran
bussen med sine paroler:
Heia Norge U-21- Flytt sluttspillet fra okkupantstaten
Israel - Fritt Palestina.
Spillere og leder viste interesse og flere ga oss tommel opp. Mange tok bilder.
Da bussen starta fulgte en mc fra Bikers For Free Palestine etter. Bikeren hadde et stort palestinsk flagg på
ryggen og kjørte forbi og ved siden av bussen på begge sider på veien opp.
Etter Kløfta kjørte vi fra bussen og var ferdig rigga opp igjen da bussen stoppa på Gardermoen. Mer
hyggelig prat med spillere og ledere og hvor en av disse faktisk takket oss for engasjementet før de gikk inn
i avgangshallen. Vi fulgte etter med våre paroler og gikk gjennom hele avgangshallen som var stappa full
av folk før vi til slutt blei stoppa av vaktmannskaper som ba oss pakke sammen og gå.
Hvilket vi gjorde etter en vellykket demonstrasjon.

Desember 2013
Palestinakommiteens Faglige Utvalg

