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Making Women Visible 2 
Tulkarem 28. mars til 3. april 2019 

Women’s Department Norway, en gruppe innafor Palestinakomiteens Faglige 
Utvalg, ønsker å bygge et kontinuerlig faglig kvinneprosjekt med å reise til 
Palestina og holde kurset «Making Women Visible» med jevne mellomrom. Målet er 
å utvikle solidaritet og konkret samhandling mellom norske og palestinske 
fagorganiserte kvinner. 

Vi gjennomførte pionerprosjektet i mars 2018 for Women’s Department i New 
Unions, Tulkarem, Palestina, og fikk veldig gode erfaringer fra denne turen. Så har 
vi gjennomført det andre kurset og har starta prosessen med å utvikle en 
oppfølging.  

Ikke bare kurs 
En viktig del av reisa er å få Palestina litt under huden før kurset. Derfor legger vi inn et par dagers 
besøk på Vestbredden i tillegg til kurset. I år gjorde vi blant annet dette: 

En rundtur i og rundt Jerusalem med en dyktig guide, Fayrouz 
Sharqawi fra Grassroots Jerusalem ble en veldig fin start på 
oppholdet. En interessant, politisk og oppdatert tur førte oss rett 
inn i konflikten: Kolonier eller settlements, rundt byen og innafor 
Gamleby-muren, nasjonalparker som tas av de palestinske 
områdene, i begynnelsen bare noen trær – helt til Israel sakte 
men sikkert etablerer disse som sikkerhetssoner eller egne 
turistattraksjoner, ‘guesthouse’ inne i settlementene som er 
tilgjengelige for turister, blant annet Airbnb. Og så er det 
selvfølgelig muren og alle vanskelighetene den skaper for 
palestinerne overalt. 

Så dro vi til Ramallah 
Vi kjørte en tur rundt byen hvor vi så at også Ramallah er 
omringet av settlement, vi så flyktningleiren i Ramallah. Israel har 
full kontroll og kan komme med full styrke nårsomhelst og på kort 
varsel. For to måneder siden invaderte Israel Ramallah med tanks 
og soldater. Den palestinske administrasjonen gjør Israels dirty 
work ved ikke å protestere eller reagere på dette i det hele tatt. 
Alle veier inn i Ramallah er stengt med bommer. 

Tamimi-familien og landsbyen Nabi Saleh 
Ahed Tamimi har blitt verdenskjent for å motsette seg israelske soldater for deretter å bli arrestert. Vi 
hadde et sterkt møte med familien i Nabi Saleh. De fortalte om hvordan de blir trakassert. Soldatene går 
etter kvinner og barn. Kvinnene her er kjent for å være sterke og å lede demonstrasjoner. De oppdrar 
barna til å bli sterke og å tørre å konfrontere israelerne. Dessuten hvordan de skal tåle å bli arrestert og 
sitte i fengsel. De må ikke stole på noen, fordi israelerne har folk i fengslene som prøver å lure 
opplysninger fra dem. Mange i landsbyen har blitt skada, arrestert og herja med. Landsbyene støtter 
hverandre. De sa at det var den eneste måten de kunne kjempe mot okkupasjonen. Nabi Saleh er kjent 
for fredagsdemonstrasjonene sine. 
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Veien tilbake til Ramallah var litt trøblete på grunn av demonstrasjoner, vi måtte kjøre noen omveier og 
ble stoppa av en soldat som retta et stort våpen mot oss, fordi en soldat var uti grøfta og tissa. Det var 
også mye trafikk og militære nærmere Ramallah. Det var opptøyer i forbindelse med at en palestinsk 
tenåring var blitt drept av Israelerne i flyktningleiren like utafor byen. Det var også tre biler med bosettere 
som kjørte veldig sakte med vilje - med israelske flagg ut av vinduene for å sinke trafikken enda mer. 

Militært nærvær, gitter, murer, hindringer, kolonisering og landtjueri, dette er noen av okkupasjonens «facts on the 
ground» 

Til Tulkarem 
Så vi dro til Tulkarem og Tanoreen hotel. Det var som å komme hjem! Vi møtte Hanan og Mohammad 
som er ledere for henholdsvis New Unions og Women’s Department. Vi spiste middag sammen og 
forberedte kurset. De hadde med seg ei som var god i engelsk som hjalp til å oversette. De hadde med 
oversikt over deltakerne, Hanan sa at det kunne bli 25 stykker. De hadde forberedt et innlegg om 
palestinske fagforeningskvinners historie og et om kvinners rettigheter i arbeidslivet. 

Dag 1 av kurset
Da kom til kurslokalet var det bare kommet 12 kvinner, men det ble etter hvert 16 deltakere. Vi måtte 
vente på tolken Manar Naboot og flere på grunn av forsinkelser i forbindelse med checkpoint og regn. 
Dette er palestinsk hverdag. 

Alle presenterte seg og fortalte hvem de var og hvor de kom fra og alle fikk en partner. 
Denne gruppa var annerledes enn fjorårets. Det var få tillitsvalgte. Noen få var fra Tulkarem, noen fra 
flyktningleiren, men de fleste fra omliggende landsbyer. Det var også grunnen til mange måtte avslutte 
dagen klokka 14.00. Dette gjorde at vi fikk generelt enda dårligere tid enn sist. Også fordi det var flere 
deltagere. Noen satt eller ønsket å sitte i landsbyråd og mange kom fra kvinnekollektiver, flere var 
kvinner med universitetsutdanning. Det var en del studenter eller nyutdannede. Ei av deltagerne var 
bibliotekar og ønsket å sette i gang prosjekt for å få foreldre til å lese for barn. Ei ung jente hadde 
musikk og skuespillerutdannet og var leder for ungdomsorganisasjonen i New Unions. Som i fjor kom og 
gikk noen av dem, men det var flere unge i år. Men noen av dem uteble den siste dagen. Flere hadde 
posisjoner i New Unions. 

Alle snakka om mål og forventninger, en nylig utfordring de hadde hatt og løst og var stolte av. Eller en 
utfordring de gjerne ville påta seg eller løse på en bedre måte, eller noe de ønska å oppnå. 
Hele tida kom partnerne med positive tilbakemeldinger. 

Her er noen av de utfordringene de presenterte: 
- Kvinner får kritikk for å gå ut av hjemmet, både fysisk og det å ha jobb el. utenfor hjemmet. Mange
ønsket å forandre på dette
- Yngre kvinner må sloss for å velge utdanning og forsørge seg selv.
- Det er vanskelig å finne måter å forsørge seg sjøl på, arbeidsledigheten er stor.
- Man må jobbe hardt for å finne marked for varene sine, folk har lite penger å kjøpe for.



3 

- Det kan by på vanskeligheter å fullføre utdanninger. Mange sosiale
forhold kommer i veien. Når man først har utdanna seg er det
vanskelig å få jobb.
- Private institusjoner lønnet under minstelønn fordi de var ugifte og
kom sikkert til å slutte snart for å gifte seg.

Det de ønska å få ut av kurset var å få hjelp og verktøy til å 
planlegge kampanje for å bli valgt i landsbyrådet, trene på å snakke i 
forsamlinger og lære om kvinnekamp og se politiske sammenhenger. 

Ellers likte de innledninga om norske kvinner i fagbevegelsen i 
Norge. Vi fikk gode tilbakemeldinger på den. 

Vi ble delt i par. Det var flere med engelskkunnskaper denne 
gangen. En viktig forutsetning for kurset er at vi norske også er 
deltagere og får partner, utfordringer, må gjøre oppgaver osv. Det er 
ikke er VI-DEM, men VI. 

Dag 2 av kurset 
Raja, mangeårig medlem av Womens Department i New Unions og 
lege, holdt innledning om palestinske kvinner i fagbevegelsens 
historie. Annik hadde innledning om hersketeknikker og vi hadde 
rollespill etterpå. Anka hadde en innledning som hetet ‘Making 
yourself heard’- hvordan holde innledning og delta i diskusjoner i 
ulike forsamlinger og fora. 
På slutten av dagen fikk alle sin problemstilling som de skulle jobbe 
med. Alle fikk spørsmål om hva de skulle gjøre og hvordan de måtte 
jobbe for å overvinne de utfordringene de hadde stilt seg sjøl. 

Dag 3 av kurset 
Sontos holdt innledning om kvinners rettigheter i henhold til lovverk.   
Alle holdt sine innledninger om sine utfordringer og fikk tilbakemelding fra sine partnere. Det var mange 
spennende, gode innlegg. Tilslutt holdt Jessica sin innledning om «Planning and organising a 
campaign». 

Vi fikk skjerf og sang Virvelstevet, tok bilder og tok farvel. Tida hadde gått altfor fort. 

Oppsummering  
Vi var veldig imponert over disse kvinnene, hva de var blitt utsatt for, og hvordan de bruker 
vanskelighetene til å styrke seg sjøl. Hvordan klarer de å beholde livsgleden, og hvordan klarer de å ha 
omsorgen for barn? Hvor kreative de er til å finne løsninger, her har norske kvinner mye å lære. 

Vi så hvordan de vokste, støtta hverandre, vennskap ble knytta, hvordan de tok tak i den nye 
kunnskapen og klarte å nyttiggjøre seg den. 

Dette var ei gruppe med mye energi og entusiasme. De var aktive helt fra starten av. De ble løfta 
politisk, kurset var bevisstgjørende og ga solidaritetsfølelse. Vi ga dem verktøy som de kunne bruke 
både privat og for å nå måla sine. Det var veldig meningsfullt å holde kurs og være sammen med dem. 
Inne i det rommet var alle bare damer. Vi tror også vi var bedre formidlere denne gangen. Vi var 
tryggere på kurset, rollene og hverandre. Vi hadde vært der en gang tidligere og holdt kurset før. Vi 
gjorde også noen forandringer både på forhånd og underveis. Vi fikk ikke tid til at de skulle legge planer, 
men de har fått i oppgave å lage planer og sende til Hanan og New Unions. Vi fikk heller ikke 
oppsummert sammen, men det kan vi prøve å få dem til å gjøre i etterkant. 
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Hvorfor er dette kurset så viktig? 
Vi gjør noe 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. 

Solidaritet er ikke å dyrke lidelsen – men å støtte kampen 

Bli med oss i solidaritetsarbeidet - støtt prosjektet! 
Vi vil 
Først og fremst spre informasjon og drive solidaritetsarbeid i Norge 
Søke kontakt med andre kvinnefaglige miljøer i Palestina 
Arrangere egne kvinnefaglige studieturer. Besøke kvinnene i landsbyene og kooperativene. 
Lage egne kurs for opplæring av palestinske kursledere 
Invitere kvinnelige fagforeningsaktivister til Norge 

Vil du engasjere deg? Da kan du for eksempel: 
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 

Økonomisk støtte 
Økonomiske bidrag er en viktig og nødvendig 
del av solidaritetsarbeid.   Palestinske kvinner 
har dårlig råd, og vi må dekke kursutgiftene. 
Felles finansiering gjør prosjektet mulig 

VIPPS 54 66 70 merk Kvinneprosjekt 

Ta kontakt!  
Vi kommer gjerne til fagforeningsmøter eller 
andre steder for å fortelle om kvinnene og 
kurset. Kjersti: kjer-n@online.no 

Palestinakomiteen FU’s Women’s Department, juni 2019
http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/makingwomenvisible/

Palestinakomiteens Faglige Utvalg
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