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Litt om kurset, litt om Raja. 

Dette er en innledning som en av de kvinnelige fagforeningsveteranene, Raja, holdt under det 
andre «Making Women Visible»-kurset i Tulkarem i mars 2019. 

Kurset er bygd opp som en blanding av innledninger, gruppearbeid og diskusjoner i plenum De 
palestinske kvinnene får også oppgaver, gjennom å presentere utfordringene sine for de andre. 

En del av kurset består av korte, faglige innledninger. En av de innledningene som ble holdt av de 
norske deltakerne handla om norske kvinners historie i fagbevegelsen, om kvinnedominerte 
foreninger som fyrstikkarbeiderskene, avisbud, tekstilarbeidere og førskolelærere med fokus på 
kamp og streik. 

Denne gangen holdt Raja en lærerik innledning om palestinske kvinner og faglig kamp. Raja er en 
av fagforeningsveteranene i Palestina, og hun har vært med på opp- og nedturer for den 
palestinske fagbevegelsen. Men nå ser veteranene lyset i tunnelen, med all oppmerksomheten, 
engasjementet og aktiviteten som kurset bringer med seg. 

Raja innleder for kursdeltakerne. 
De fleste palestinske kvinnene, 
unge som gamle, bruker hijab. 
Raja er unntaket. Men ingen må la 
seg avskrekke av det. Inni hijaben 
er det krutt, klar tale og sterke 
meldinger 



Fagbevegelsens historie i Palestina 
Av Raja Abu Eid
New Unions Women’s Department og mat- og jordbruksarbeidernes 
fagforening 
Fagforeninger på venstresida har gjennom historia vært de mest aktive fagforeningene i Palestina. 
Den arabiske arbeiderforeninga (The Arab Workers’ Union) var den første, som et svar på 
etableringa av Histradut. Histadrut ble oppretta i 1920 for å lette immigrasjonen av jøder og 
forenkle tilstrømningen og organiseringa av jødiske arbeidere allerede før Israel ble oppretta, til 
det som den gangen var Palestina under britisk mandat. Britene la til rette for den israelske 
okkupasjonen av Palestina, og de palestinske arbeiderne var først og fremst opptatt med å kjempe 
mot okkupasjonen og deretter for arbeidernes rettigheter. 

Det de færreste vet om er at Palestina har hatt en av de lengste streikene i arbeiderbevegelsens 
historie. Det arabiske opprøret var en folkelig nasjonal oppstand fra 1936 til 1939 mot britiske 
mandat og jødisk innvandring. Arbeiderklassen spilte en vesentlig rolle i oppstanden, som utvikla 
seg til å bli en effektiv generalstreik som varte i seks måneder, en av de lengste i historia. 
Kvinnene deltok i opprøret, som ofre, krigere og støttespillere. Myriader av landsbykvinner meldte 
seg når alarmen gikk og sto i spissen for protester, streik, boikott, sivil ulydighet 

Protestene mot Nakbaen, utdrivinga av palestinere fra områdene sine ved opprettelsen av Israel, 
begynte og vokste i omfang i 1948, mot okkupasjonen av byer over hele Palestina. På den tida 
okkuperte Jordan og Egypt henholdsvis Vestbredden og Gaza, så lovene i disse områdene var 
forskjellige. Lederne av fagforeningene var sosialister. De fleste av befolkningen var bønder og 
jordbruksarbeidere, og kvinnene deltok i produksjonen. 

Kvinnelige palestinske jordbuksarbeidere på 
begynnelsen av 1900-tallet 

Bygginga av New Unions starta egentlig allerede I 1954. Å bygge disse organisasjonene var en 
stor kamp og tok mange offer. Kvinner solgte smykkene sine for å finansiere aktiviteter, de ble ofte 
arrestert, ført til ørkenen, satt i bur i sola uten vann i flere dager fengsla og torturert. 

1967 var det absolutte høydepunktet med antall arrestasjoner. Organisering av fagbevegelsen var 
på topp. Motstanden mot okkupasjonen og drivkrafta for å bygge arbeidernes makt sto side om 
side og gikk hånd i hånd. Fagforeningene anerkjente PLO som den offisielle representanten for 
Palestina, og dette forårsaka et stort tilbakeslag for Israel. 

I løpet av 1980-tallet ledet kommunistene og PLO den politiske kampen, og dette var en vellykka 
periode. Så vellykka at det resulterte i en intern kamp om makta og den politiske dominansen i 
Palestina. Fraksjoner begynte å se dagens lys, og dette svekka frigjøringskampen. Men i 1987 
slutta fraksjonene seg sammen og bidro i fellesskap til den første intifadaen. Intifadaen var fra 



starten en grasrotbevegelse og utvikla seg til «popular resistance», en politisk linje som er like 
aktuell i dag. PLO anerkjente denne enigheten og bidro til å forene de politiske gruppene. 

De politiske organisasjonene begynte å dominere samfunnslivet og ta over ledelsen, og kampen 
for arbeidernes rettigheter ble ignorert og fikk plass i baksetet. Så ble de palestinske 
myndighetene, PA eller Palestinian Authority, grunnlagt. Det var seks fraksjoner som sloss om 
hegemoniet i PA, og fagforeningene følte at arbeidernes rettigheter ble glemt. I dag er NU glade 
for og stolte over at vi hadde såpass gangsyn at vi beholdt fagforeninga vår og valgte å jobbe 
videre for å bygge den. 

Helsefarlig arbeid…??     
Arbeider i fabrikken Sol Ol, 
Geshori industrial zone   

I 2010 var det streik i to fabrikker i Geshori industrielle sone i 
Tulkarem. Industrien her er plassert på «den grønne linja» som 
avgrenser israelske og palestinske områder og eierne av fabrikkene er 
israelske. Streiken varte i seks måneder. En av fabrikkene ble kalt 
«dødens fabrikk» på grunn av mengden kjemikalier arbeiderne ble 
utsatt for. Streikekrav var mer lønn, sikkerhet på jobben, 
sikkerhetsutstyr og helseforsikring. Arbeidere ble utsatt for kjemikalier 
hver dag. Fabrikken hadde en politikk på å stenge produksjonen når 
vindene fra øst var sterke, for å stoppe den kjemiske røyken i å blåse 
mot vest, og altså inn i israelske områder. Ettersom de offisielle 
tradisjonelle forbundene ikke gjorde noe med situasjonen, organiserte 
arbeiderne på fabrikken sin egen fagforening. Dette var en viktig 
begivenhet i bygginga av NU.  

Kvinnene er der 
Kvinner har alltid vært til stede - på gårdene, på sykehusene, i fabrikkene, likevel blir de usynlige. 
Generelt utelukkes kvinner fra historia. Det er fremdeles en machokultur. Likevel har kvinner vært 
på gatene ved siden av menn hele veien. 

På 1950-tallet ble kvinner aktive i ledelsen av fagforeningene. Disse var vanligvis utdannede, 
borgerlige kvinner, hustruer og døtre til ledere, krigere osv. Derfor er et sentralt mål for våre 
fagforeninger at ledelser skal være valgt av arbeiderne, de skal være uavhengige på alle plan - av 
maktpersoner, av regjeringa - hvordan kan vi be om noe fra regjeringa når vi jobber for dem? 

NU har som mål å ha 30% kvinner i alle ledelser, i sentralstyret og som medlemmer. I 
tekstilseksjonen er alle medlemmene kvinner – og det er utelukkende kvinner i sentralstyret. 

Mange av damene i NU og de som deltok på kurset, jobber på denne tekstilfabrikken, Amad Factory i 
landsbyen Al-Gouson, som Faglig Utvalg har besøkt på studieturene sine et par ganger. Her har de organisert 
seg og driver (en slags) klubb. 



For å gjennomføre dette, vil New Unions: 
- Øke antall kvinnelige medlemmer i forbundet og alle foreninger
- Forbedre arbeidsforholda for kvinner
- Øke kvinners bevissthet om hvilke rettigheter de har på jobben
- Oppmuntre flere kvinnelige ledere

Arbeidsløsheten i Palestina er stor. Bare 18% av kvinnene har en formell ansettelse. Selv ferdige 
studenter synes det er ekstremt vanskelig å finne arbeid. Kvinner som skaper sitt eget arbeid eller 
kvinner som tar tilfeldig arbeid eller korttidsjobber er ikke tatt med i regnestykket. Oftest er de 
dårlig lønna. For eksempel tjener kvinnene i tekstilfabrikken 800 shekel i måneden (ca. 2 000 
kroner). Barnehagelærere tjener halvparten av det. Den offisielle minstelønna er 1.200 shekel (ca. 
3 000). 

I tillegg til antall kvinner med uformelle ansettelser er det også sosiale hindringer for organisering 
av kvinner. Kulturelt sett er det ikke ansett som bra å vise at du er fattig. Det påvirker vår evne til å 
organisere kvinner inn i fagbevegelsen, både på grunn av stolthet, men også det faktum at 
arbeidsgivere utnytter kvinners problemer på arbeidsmarkedet ved å fortelle arbeidere at de lett 
kan byttes ut fordi det er hundrevis av andre der ute, desperate etter arbeid. «Hvis du ikke vil 
jobbe her, kan du finne deg en jobb et annet sted». Kvinner kan også være ustabil arbeidskraft. 
Palestinske bedrifter kan ha problemer med å ansette kvinner rett fra hjemmet, fordi de er uvant 
med sjølve det å arbeide. De mangler ofte generell arbeidskunnskap og spesielt kunnskap om å 
behandle produktene. Ofte blir de hjemme på grunn av sjuke unger, og melder ikke fra. Det kan 
mange ganger føre til problemer med å få drifta til å gå rundt. 

Kvinner på vei til arbeid for israelske arbeidsgivere i Israel, på vandring gjennom kontrollposten Workers 
Crossing i Tulkarem. 

Menn har mer sosiale fordeler generelt, for eksempel retten til å 
registrere barna sine i helseforsikringen. Den retten har ikke kvinner. 

Trakassering på arbeidsplassene er utbredt, men kvinner er generelt 
flaue for å rapportere det.   
Ofte vil kvinner heller forlate jobben sin enn å takle den. 

Svangerskapspermisjon er ikke universell. På noen arbeidsplasser 
får kvinner en time til amming. Ofte er det ikke toalett, ikke noe sted 
for barn, ikke noe sted å takle menstruasjon da gjentatte besøk på 
toalettet er forbudt, som for eksempel på tekstilfabrikken. 

     Toalett på en av tekstilfabrikkene, resultat av kamp. 



Den største trusselen for øyeblikket er «deal of the century», der Trump har som mål å erstatte 
alle palestinske arbeidere med arbeidere fra Jordan og Egypt ved å gi dem alle visum for å jobbe i 
Israel. Foreløpig kan palestinske menn over 55 år komme inn i Israel. 

Fagforeninger er ikke bare slagord. Det er konstant hardt arbeid. Vi må agitere og spre kunnskap, 
spesielt om situasjonen for kvinner, og få slutt på at kvinnelige arbeidere får sparken når de 
henvender seg til fagforeninga og organiserer seg. Vi vil at alle fagforeninger skal begynne å 
samle seg igjen, ikke bare være pamper på toppen, vi må alliere oss med menn, vi må være 
uavhengige, vi lærer av vennene våre i Latin-Amerika, Hellas og i Norge. Når vi snakker om 
arbeidere, må vi inkludere kvinner til enhver tid.  

Fagforening betyr kamp! 

Raja Abu Eid. 

Kvinner i faglig kamp i dagens Palestina, i 1. mai-tog, i 8. mars-markering og demonstrasjon utafor et 
rettslokale i Tulkarem for å demonstrere mot en urettferdig dom. 



Bli med i solidaritetsarbeidet! 

Støtt kvinneprosjektet!  

Etter å ha gjennomført og oppsummert 
to kurs, har vi lært mye og forbedret 
opplegget. Vi er fast bestemte på å 
videreutvikle prosjektet og fortsette 
solidaritetsarbeidet, og ser mange 
muligheter til videre arbeid. Bare 
arbeidskraft og økonomi setter grenser. 

Vi vil 
Først og fremst spre informasjon og drive solidaritetsarbeid i Norge 
Søke kontakt med andre kvinnefaglige miljøer i Palestina 
Arrangere egne kvinnefaglige studieturer 
Lage egne kurs for opplæring av palestinske kursledere 
Invitere kvinnelige fagforeningsaktivister til Norge 

Vi gjør 
Vi gjør noe håndfast for palestinske kvinner.  
Vi normaliserer hverdagen og gir en viktig stimulans i en vanskelig situasjon 
Vi mobiliserer damer til å fagorganisere seg 
Vi mobiliserer damer til å stå sammen – og gi hverandre styrke 
Vi utveksler erfaringer over landegrensene - og det viser seg at vi har de samme erfaringene 
Vi driver viktig informasjonsarbeid og har en fortelling å dele her hjemme 
Og kvinnene får en opplevelse og forståelse av å være en del av en internasjonal fagbevegelse 
Med dette prosjektet gjør vi en forskjell! 

Hva kan du gjøre? 
 Invitere oss til å komme og fortelle om prosjektet Making Women Visible
 Få fagforeninga eller organisasjonen din til å støtte prosjektet
 Ta kontakt med oss for å få mer informasjon
 Bli med i prosjektet. Vi ønsker at mange engasjerer seg, og det er plass til

mange flere!
 Bli med på neste tur 20. – 29. mars 2020!

Økonomisk støtte 
Økonomiske bidrag er en viktig og nødvendig del av solidaritetsarbeid. Felles finansiering gjør 
prosjektet mulig også for deltakere med dårlig råd.

Derfor: VIPPS 54 66 70 merk Kvinneprosjekt 

Ta kontakt! kjer-n@online.no 
http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/makingwomenvisible/

mailto:kjer-n@online.no
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