Internasjonal solidaritet hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeidsvilkår i andre land?

Begrepet:
Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Begrepet er
særlig blitt brukt i forbindelse med faglig og politisk kamp blant arbeidere og politiske organisasjoner på
venstresiden, og i forbindelse med støtte til undertrykte folk i andre land, ikke minst den såkalte tredje
verden. Store norske leksikon.

Arbeiderbevegelsen har hatt internasjonal solidaritet på
dagsordenen fra den moderne arbeiderklassen så dagens
lys.
Ikke av medfølelse, men av nødvendighet
I solidaritetsbegrepet ligger det gjensidighet og
erkjennelse av felles interesser. Det er noe annet enn
humanitær bistand, og har et annet grunnlag.
Den humanitære bistanden er et uttrykk for ulik verdighet
hvor noen har og gir og noen tar imot på givernes
premisser. Bistanden tar utgangspunkt i ulikhet og lidelse.
Solidariteten tar utgangspunkt i fellesskapet i kampen mot
en felles fiende.
Internasjonal solidaritet tar form ut fra hvordan
kapitalismen utvikler seg, men innholdet er det samme.
Det er avgjørende at fagbevegelsen har internasjonal
solidaritet på dagsordenen også i framtida.
Framtida handler ikke bare om vår egen velferd, men at
arbeiderklassen fremdeles har felles interesse av å stå
sammen, mot fremmedgjøringa i den globale økonomien.
Fagbevegelsen må forsvare, og stå som garantist for,
viktige samfunnsverdier som menneskelighet, verdighet og
menneskerettigheter.
LO og mange forbund har internasjonal solidaritet på
programmet.
I verdenspolitisk forstand er Palestinakonflikten en av de
viktigste solidaritets”prosjekter” å engasjere seg i.

Solidaritet er å støtte kampen, ikke å dyrke lidelsen.
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Hvorfor internasjonal solidaritet?
Hvorfor skal norske arbeidsfolk bry seg om arbeidsfolk og arbeidsvilkår i
andre land? Historisk tilbakeblikk.
Arbeidere i alle land – foren dere!
Arbeiderbevegelsen har alltid hatt ei historie hvor ett av de viktigste
grunnlaga har vært å se ut over sin egen navle. Helt siden Marx skreiv
det kommunistiske manifestet i 1848, hvor han avslutta med den
berømte parola, har den internasjonale arbeiderbevegelsen hatt
solidaritet over landegrensene som program, også i Norge. Marcus
Thrane starta i samme år den første norske arbeiderforening, under
samme parole og idegrunnlag.
Behovet er uløselig knytta sammen med oppkomsten av den moderne
arbeiderklassen. Utover 1800-tallet skapte industrialiseringa en ny
sosial klasse av arbeidere. Dette førte med seg at de måtte slåss for å
utjevne ulikhetene innen klassen i kampen for sin frigjøring. Den innså
raskt at denne kampen måtte strekke seg utover landegrensene. På
denne måten ville de hindre kapitalistene i å utnytte ulikhetene til å
splitte og herske.
Svensk arbeiderbevegelse greide på en fremragende måte å støtte
det norske folkets rett til å gå ut av unionen med Sverige i 1905, sjøl
om den helst ønska at unionen skulle fortsette fordi den demokratiske
bevegelsen i Norge var sterkere enn i Sverige. På denne måten gjorde
svenskene det også umulig for den svenske generalstaben og
kongemakta å gå til krig mot Norge og bruke krigstilstanden til
å opprette militærdiktatur i Sverige.
Solidariteten mellom den svenske og norske organiserte arbeiderklassen i 1905 var viktig, men like viktig
var nok revolusjonen i Russland i 1905 som bakteppe for Unionsoppløsninga. Herskerklassen var redd for
urolige tider og at de skulle miste kontroll. Derfor ga de etter siden en krig kunne utvikle seg til noe de ikke
kunne styre.
Forløpet til første verdenskrig ble en særlig viktig periode da
solidaritetsbegrepet fikk ny betydning.
Forut for, under og etter den første verdenskrigen blei
spørsmålsstillinger rundt internasjonal solidaritet systematisert og ble
en sentral sak i internasjonal fagbevegelse.
Før første verdenskrig så den organiserte arbeiderklassen i Europa
at krigen ville komme fra rundt 1911. Det var enighet om at denne
krisa skulle brukes for arbeiderklassen til å styrte sine egne
borgerskap og at man ikke skulle la seg bruke mot folk i andre land.
Dette samholdet og denne forståelsen brøyt sammen ved at de
sosialistiske og sosialdemokratiske partiene i hvert enkelt europeisk
land likevel stemte for krigsbevilgninger og derigjennom støttet sitt
eget borgerskap i kampen mot borgerskapet i andre land, mens
arbeiderklassen døde som soldater i skyttergravene.

Ikke av medfølelse,
men av nødvendighet
For å forstå behovet for samhold over landegrensene,
og for å få riktig innhold i begrepet, er det viktig å
skjønne at den moderne arbeiderklassens
internasjonale solidaritet ikke primært springer ut av
medfølelse med dem som lider, men av klassens
tvingende behov for solidaritet. Særlig streikekampen
har fra første stund gjort det helt nødvendig å stå
sammen over landegrensene.
Både på det nasjonale og det internasjonale planet
var det nødvendig med internasjonalisme for å hindre
streikebryteri, sånn at arbeid som ikke blei gjort på
grunn av streik ble overført til arbeidere andre steder
eller i andre land.
Streikebrytere har alltid blitt brukt av arbeidsgiverne
for å gjøre streikekampen så vanskelig som mulig. De
har aldri gått av veien for å hente streikebrytere
utenfra. Arbeidsgiverne har vært avhengige av de
«arbeidsvillige» for å knekke kampvilja.
Ikke minst havnearbeiderne erfarte dette helt fra
starten. Havnearbeiderstreiken i 1899 blei utsatt for en
massiv import av streikebrytere fra England. I den
første norske typografstreiken i 1889 ble det
maktpåliggende å hindre at streikebrytere ble hentet
inn fra Danmark.
I arbeiderbevegelsen har kampen mot internasjonalt
streikebryteri og knusing av faglig organisering vært
helt nødvendig for å vinne seire og for å overleve.
Uansett årsak har streikebryteri vært symbolet på
moralsk lavmål.

Gjensidighet og erkjennelse
av felles interesser
Internasjonal solidaritet har alltid vært en av
bærebjelkene i arbeidsbevegelsens arbeid.
Arbeiderbevegelsen har alltid kjent betydningen av
internasjonalisme. Uten samarbeid over
landegrensene hadde ikke arbeiderbevegelsen nådd
den styrken den har i dag.
Arbeiderbevegelsens historie er full av eksempler. Det har blitt vedtatt støtteerklæringer og
sympatiaksjoner. Det har blitt bevilga og samla inn penger. De internasjonale faglige sammenslutningene
har spilt en uvurderlig rolle.
Fra slutten av 1970-tallet har innholdet i begrepet også tatt farge og fått innhold av den framvoksende
solidaritetsbevegelsen, som definerte solidaritet som en kamp mot all imperialisme, også den norske.
Det anti-imperialistiske solidaritetsarbeidet som vokste fram i Norge i 70- og 80-åra hadde som premiss at
en svekkelse av norsk imperialisme ville svekke verdensimperialismen og tjene kampen ute. En seier for et
land, nasjon eller folk i kamp mot imperialismen ute ville også svekke norsk imperialisme og tjene den
kampen vi fører i Norge.

Palestinakomiteen blei oppretta i denne tradisjonen, og fikk sitt politiske grunnlag herfra.
På forsommeren i 1970 ble det nedsatt en gruppe som kalte seg "Arbeidsgruppa for fritt Palestina". Den
skulle studere Midtøsten-spørsmålet og "drive støttearbeid for det palestinske folkets nasjonale
frigjøringskamp". I gruppas manifest sto det blant annet: "Det palestinske folket har gått til væpnet kamp mot USAimperialismen og dens base og allierte i Midtøsten den sionistiske staten Israel. Hele det palestinske folket står samlet
i kampen som i dag har karakter av frigjøringskrig." " Det palestinske folkets frigjøringskamp er en del av den kampen
verdens folk i dag fører mot alle former for imperialistisk undetrykking." Det ble slått fast at det selvsagt ikke var
jødene, men "USA-imperialismen og dens sionistiske allierte" som det palestinske og de arabiske folkene kjempet
mot. Men det å stille spørsmål ved den israelske statens eksistens var på den tida virkelig helligbrøde, og personer
som støttet palestinernes kamp ble beskyldt for antisemittisme og støtte til terrorisme. Palestinakomiteen ble dannet
senere samme år og er en av de eldste solidaritetskomiteene for palestinerne i Europa.

I hovedsak var solidaritetsarbeid et arbeid for å vinne støtte i Norge for en nasjons folkelige frigjøringsstrid.
Solidaritetsbevegelsen skulle vinne en strid hjemme, ikke ute. Gjennom møysommelig arbeid med
informasjon og diskusjon spredte man ikke bare kunnskap om situasjonen i vedkommende land, men også
kunnskap om sammenhenger innad i Norge, og om Norge som en del av den kapitalistiske og
imperialistiske verden.
Veksten i de norske bistandsbudsjettene skjøt fart opp gjennom 70-åra, parallelt med styrken i den antiimperialistiske solidaritetsbevegelsen. Solidaritetsorganisasjonene stilte krav til at norske myndigheter
skulle velge side og ta offisiell stilling mot overgriperen og for den folkelige motstanden.
I 90-åra har vi fått solidaritetskomiteer som i hovedsak er finansiert gjennom statsbudsjettet eller med
nødhjelpsmidler fra private organisasjoner. Vi har fått ”solidaritetskomiteer” som ikke stiller politiske krav til
norske myndigheter eller som ikke driver et opinionsutviklende arbeid. Målet er ikke lenger å oppheve
undertrykkinga i verden, men å gjøre det beste ut av situasjonen. Norsk bistandspolitikk sin overbygning er
å lage Norge av verden. Gud er fortsatt norsk.
En virkelig internasjonalisme i Norge for det 21. århundre må ha en hovedinnretting mot norsk
imperialisme, den norske staten og de ulike kapitalgruppenes rolle.
I solidaritetsbegrepet ligger det gjensidighet og erkjennelse av felles interesser. Den humanitære bistanden
er et uttrykk for ulik verdighet hvor noen har og gir og noen tar imot på givernes premisser.
Bistanden tar utgangspunkt i ulikhet og lidelse. Solidariteten tar utgangspunkt i fellesskapet i kampen mot
en felles fiende, en felles undertrykker eller utbytter.
Solidaritet er noe annet enn bistandspolitikk, og må markere et skille til den. I solidaritetsbegrepet ligger det
likeverdige forhold som virker på hverandre i en vekselvirkning. Det er en støtte til andre og samtidig en
støtte til seg sjøl. Ved å bekjempe elendige lønns- og arbeidsforhold i andre land hindrer man samtidig at
dette kan brukes som brekkstang for reduksjon av lønns- og arbeidsforhold hos oss. Kampen mot sosial
dumping er sentral i den faglige kampen i Norge. Utbytting av billig arbeidskraft over landegrensene blir en
uunngåelig konsekvens av at kapitalen blir internasjonal.

Samtidig har solidariteten også en humanistisk side som dreier seg om at man organiserer indignasjonen
og rettferdighetssansen til folk. Vi skal si fra når internasjonale selskaper dumper arbeidsbetingelsene for
fagforeningskamerater i andre land. Vi skal rope høyt når faglige tillitsvalgte blir forfulgt, trakassert og
fengsla i andre land. Det skal ikke være anledning til ustraffa å gjøre mot folk det som Israel gjør mot folk i
Gaza.
Det er alltid småkårsfolket som behandles dårligst i verden. Ved at det reises protester mot overgrep ett
sted, bidrar det til at årvåkenhet utvikles mot at det skal få lov til å skje flere steder.

NGO – et skjellsord?
Det som er nytt siden 70-tallet er oppblomstring av NGO’er. Når vi reiser i Palestina møter vi dem overalt, i
hudrevis. De kan lett forveksles med solidaritet, og ofte benytter de seg av begrepet for å karakterisere seg
sjøl. Derfor kan det være nyttig å se litt nærmere på dem for å se hva som skjuler seg bak fasaden.
I Stortingsmelding Nr 15 (2008), pkt. 10.2 står det følgende:
Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty
International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører
og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett
samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk
innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet.
Globaliseringen, med tilhørende medie-og kommunikasjonsrevolusjon, har ført til en betraktelig økning i
disse aktørenes evne til nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid på tvers av grenser og aktører.
Den største og mest kjente av disse bistandsmillionærene er Bill & Melinda Gates Foundation
Hvis man legger til at disse NGOene får størsteparten av inntektene via statsbudsjettet og i hovedsak ledes
av godt betalte personer som har hatt “tunge” posisjoner i statsapparat eller de store politiske partiene er
det all grunn til å stille spørsmål om de er reelt uavhengige av staten.
Ref Terje Tvedt – Det Internasjonale Gjennombruddet
I Palestina treffer vi både “ideelle” stiftelser som Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen og religiøse aktører
som Kirkens Nødhjelp og KFUK/KFUM. De aller fleste av disse vil innordne seg lojalt under norsk
utenrikspolitikk, selv om de utfører gode humanitære prosjekter og har idealistiske medarbeidere.
Med Palkoms svært beskjedne økonomi er det viktig å spørre hvordan vårt bidrag både I Norge og I
Palestina vil fremme solidaritet på grunnplanet og ikke bidra til korrupsjon og et høytlønna norsk og
palestinsk bistandsbyråkrati. Det er også viktig å være klar over alle norske og utenlandske NGO’er som er
aktive i Palestina og kan ha egne agendaer for palestinerne.
Stikkord for en vurdering må bli:
- Om de er uavhengige av internasjonale aktører og av norsk utenrikspolitikk
- Avsløre om de er knytta opp mot internasjonal storkapital (Bill Gates, Bill Clinton, George Soros)
- Om de bekjemper eller bidrar til korrupsjon
- Om de gir støtte uten innblanding, krav eller vilkår, men på palestinernes premisser
- Om de vektlegger organisering og kamp mot undertrykking – ikke lidelse
Palestinerne sier: «Vi vil ikke ha pengene deres. Det vi trenger er støtte og solidaritet, rettigheter og frihet,
ikke penger». De mener at NGO’ene overtar okkupantens ansvar for de okkuperte i henhold til folkeretten,
og at de dermed forlenger okkupasjonen, og smører et system av korrupsjon blant deres egne ledere.

Internasjonal solidaritet inn i det 21. århundre
Internasjonalismen er ikke noe sjølsagt. Den blir hele tida utfordra av arbeidernes nasjonale kamp, for
høyere lønn, bedre pensjonsordninger, mot forverring av opparbeida rettigheter og nedgradering av
nasjonale arbeidsvilkår i brei forstand.
Og den har endra karakter ut fra de rådende økonomiske forholda i verden. Nå har kapitalen blitt
internasjonal og global. Internasjonalisme i fagbevegelsen har fått en utvida betydning. Dette gjenspeiler
seg i forbundas prinsipp- og handlingsprogrammer. Som et eksempel er dette godt formulert i
handlingsprogrammet vedtatt på siste LO-kongress i 2017

LO’s handlingsprogram 2017 - 2021:
8.2 Solidaritetsarbeidet. Fagbevegelsens internasjonale engasjement bygger på solidaritet
med arbeidstakere i alle land. Likestilling, sosial rettferdighet, fattigdomsbekjempelse og
kampen mot menneskehandel og barnearbeid går som en rød tråd gjennom LOs arbeid, både
overfor norske bedrifter i utlandet, i ILO og i samarbeidet med internasjonale faglige
organisasjoner der LO er medlem. Norsk Folkehjelp er LOs humanitære solidaritetsorganisasjon. LOs
forbund og lokale ledd er viktige støttespillere i gjennomføringen av solidaritetsarbeidet.

Sosial dumping
En viktig sak framover, i kampen for felles interesser mellom norske og utenlandske arbeidere, er kampen
mot sosial dumping. At utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønnsog arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, og med dårligere arbeidsbetingelser, for eksempel i form av
belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes
sikkerhet under utførelsen av arbeidet, setter press på norske lønninger og norske arbeidsbetingelser.
Sosial dumping undergraver dermed det norske lønnssystemet og velferdssamfunnet,

Et verdigrunnlag for framtida
Det er avgjørende at fagbevegelsen har internasjonal solidaritet på dagsordenen også i framtida. Det
handler ikke bare om vår egen velferd, men at arbeiderklassen fremdeles har felles interesse av å stå
sammen, mot fremmedgjøringa i den globale økonomien.
Fagbevegelsen må forsvare, og stå som garantist for, viktige samfunnsverdier som menneskelighet,
verdighet, menneskerettigheter. Fagbevegelsen har den organisatoriske styrken som skal til for å stå opp
for og kjempe for faglige rettigheter og verdier på den internasjonale arenaen, demme opp for, motstå og
motvirke de sterke kreftene som liberalismen representerer og slipper fri.

El & IT-forbundet har formulert dette på denne måten i sin handlingsplan 2015 - 2019:
Internasjonal solidaritet og samarbeid
Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd –
ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Vi lever i en urettferdig verden
hvor mange opplever krig, undertrykking, sult og arbeidsløshet. Millioner av
mennesker drives på flukt. Fagforeningsaktivister utsettes for vold og forfølgelse i mange land. Det
dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste for de få framfor å dekke menneskelige behov for
de mange.
De siste åra har økonomisk krise og trykket fra globaliseringen svekket fagbevegelsen internasjonalt. Kutt i
arbeidsplasser, økt arbeidsintensitet, løsere tilknytning til arbeidslivet, kutt i pensjoner og sosial velferd
rammer arbeidere verden over.
Fagbevegelsen er verdens sterkeste bevegelse og kan endre dette gjennom alliansebygging, mobilisering
og kamp.

1.mai-demonstrasjoner i Oslo og i Ramallah
Solidaritet er ikke noe snilt ord. Snillheten bøyer alt for ofte av for en sterkere part eller den spør etter hva
som lønner seg. Solidaritet kan komme til å koste dyrt, men er vårt eneste håp i et brutalisert
verdenssamfunn. Solidariteten er skarp og ubehagelig fordi den er forankret i verdier og en etisk standard
som ikke har noen plass i den rå kapitalismen.
Solidaritet som grunnleggende verdi dreier seg om å ha en vedvarende oppmerksomhet mot
menneskeverdet og en handlingsberedskap der faglige demokratiske rettigheter er truet. Solidariteten er en
vokter av samfunnssystemers menneskelighet og folks verdighet.
Fagbevegelsen må representere alternative verdier. Alt dreier seg ikke om kjøp og salg. Den må stå for en
politikk som bidrar til utvikling for de utbytta massene i verden, til nasjonal og sosial frigjøring, mot
undertrykking og slavekår. Et faglig program må både handle om de umiddelbare og økonomiske krav for
arbeiderklassens sosiale utvikling, og de store spørsmåla, med krav til handling på tvers av grenser og
nasjoner. En sosial fagbevegelse må representere et moralsk lederskap i verden. En sosial fagbevegelse
må organisere av egen interesse, men også av moralske grunner. Vi kan stå overfor ei framtid der det blir
mer aktuelt enn noen gang tidligere.
Den kan gi ny mening til sluttordet i Det kommunistiske Manifest av Karl Marx:

Proletarer i alle land – foren dere!
Solidaritet står i motsetning til likegyldighet.
Diktet til Arnulf Øverland er et fremragende uttrykk for solidaritet og en utfordring til likegyldigheten:

Du må ikke sove!
Du må ikke gå til ditt kjøpmannsskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!

Med Palestina på dagsordenen
Solidaritet med Palestina er et viktig spørsmål av verdenspolitisk betydning.
Midtøsten er området der vestlig imperialisme og økonomiske ekspansjonisme utspiller seg. De arabiske
statene besitter det svarte gullet. Palestina er det stedet i verden der USA, Vesten og Israel møter den
arabiske, muslimske verden. Det er stedet der de tre største verdensreligionene møtes, på det samme, lille
området. De overgrepa som skjer mot palestinere blir sett på som et angrep på hele den muslimske
verden.
Konflikten mellom Israel og Palestina er av grunnleggende betydning for Midtøsten og resten av verden.
Den peker seg ut som brutal, langvarig og prinsipiell, og påvirker alle de øvrige krisene i området (Syria,
kurderne, Iran, Irak, Libanon).
Palestinerne har vært utsatt for en rå og hensynsløs okkupasjon som har vart i over 70 år.
De er okkupert av en grenseløs stat med umettelig appetitt på mer, og som ikke skyr noe middel for å
stadig utvide grensene sine og etablere stadig nye fakta på bakken.
Det foregår en ekstrem undertrykking og utbytting av den palestinske arbeiderklassen. Palestinere er billig
arbeidskraft på grensa til slavearbeid. Samtidig er det umulig å drive faglig virksomhet, sånn som vi kjenner
den. Uten rett til å inngå tariffavtaler, og uten rett til å reise saker innafor det som Israel bestemmer er
”Israel”, har ikke en fagbevegelse store muligheter. Palestinas viktigste faglige sammenslutning, PGFTU,
kan ikke operere der flesteparten av palestinske arbeidstakere har arbeid, ikke i koloniene, ikke i de
industrielle sonene, og ikke i Øst-Jerusalem
Spørsmålet om Jerusalem som palestinernes hovedstad har en enorm politisk og religiøs betydning,
Jerusalem er sjølve symbolet, ikke bare for palestinere, men for muslimer verden over. Kampen om
Jerusalem som jødenes udelte hovedstad faller sammen med kampen om en jødisk stat. USA’s president
underbygger Israels krav på Jerusalem ved å flytte ambassaden sin dit fra Tel Aviv, og anerkjenner dermed
Jerusalem som hovedstad i en nasjon bygd på religion, apartheid og rasisme hvor bare jødiske innbyggere
har fulle rettigheter.
Kolonialismen vokser og styrker seg med sin egen dynamikk så lenge Judea og Samaria er målet.
Utvilsomt er dette grunnen til at Israel på 70 år ikke har vært interessert i å definere sine grenser. Settlerkolonialismen er forskjellig fra andre former for kolonialisme ved at settlerne har til hensikt å lage et nye
hjem på det landet de konfiskerer, en bosettingspolitikk som insisterer på overherredømme over alle ting i
deres nye domene. Nybyggerkolonialismen er strukturell, og ikke enkeltstående hendelser, og forbudt etter
FN’s resolusjoner.
Den militære okkupasjonen er grenseløs. Den endelige løsningen, der Endlösung, på Palestinaspørsmålet
rykker stadig nærmere –
- om den ikke blir stoppa, med alle midler, på alle nivåer:
Politisk press og tilbaketrekking av politisk støtte og anerkjennelse
Med økonomiske virkemidler, handelsrestriksjoner, sanksjoner og de-investeringer
Med rettslige skritt fra internasjonale domstoler for brudd på folkeretten
Med akademisk og kulturell isolasjon
Med kamp mot misbruk av anti-semittisme-begrepet. Kritikk av Israel er ikke anti-semittisme.
Med boikott av produkter og varer, fra organisasjoner og enkeltpersoner

- og med solidaritetsarbeid – fra folk til folk

Solidaritet med Palestina i norsk fagbevegelse
Mange forbund har vedtatt støtte til Palestina på sine landsmøter
og deltar i det praktiske solidaritetsarbeidet på mange nivåer. Her er noen eksempler:

LO-kongressen 2017
LO-kongressen i 2017 vedtok denne uttalelsen som danner retningslinjer for de forskjellige forbundas
politikk i Palestina-konflikten.
Hele uttalelsen her: http://www.lo.no/kongressen-2017/Highlights/Uttalelse-Palestina/
Kongressen vedtok boikott: Dette avsnittet fikk overraskende et knapt flertall etter en spennende
avstemming.
«LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av
vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives,
palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk
statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det
heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå
disse målene».

Trondheimskonferansen 2017
«Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i
Trondheim 27. - 29. januar 2017. Konferansen samlet 626 tillitsvalgte fra hele landet.
Hele uttalelsen her: http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2017/israel-palestina-norge/
2017 – et symboltungt år for Israels folkerettsstridige okkupasjons- og apartheidpolitikk overfor det
palestinske folket. Norske bånd til Israel må brytes.
Trondheimskonferansen 2017 krever:
at norske myndigheter fordømmer Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner
at norske myndigheter bryter samarbeid på forskning, innovasjon og militært samarbeid med staten Israel
at norske universiteter, høyskoler og fagfolk ikke stiller sin kompetanse til rådighet for en okkupasjonsmakt.
Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisasjoner til:
å bryte samarbeidet med israelske LO, Histadrut, som er en del av okkupasjonen og det sionistiske
prosjektet til Israel
å boikotte staten Israel. Et internasjonalt press mot apartheidregimet Sør-Afrika fungerte. Det vil også
fungere overfor Israel».

Trondheimskonferansen 2018
Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i
Trondheim 26. - 28. januar 2018. Konferansen samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet.
Hele uttalelsen her: http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2018/boikott-israel-stott-bds-kampanjen/
Boikott Israel, støtt BDS-kampanjen!
Det den internasjonale BDS-bevegelsen har oppnådd er en seier for solidariteten.
Hvis ord ikke skal være uten betydning, må LO-kongressens vedtak følges av handling.
1. LO i Norge må:
- Snarest ta initiativ til en internasjonal boikott av Israel i tråd med LO-kongressvedtaket 2017.
- Støtte BDS-kampanjen politisk og økonomisk.
- Bryte forbindelsen med Israels sionistiske fagbevegelse Histadrut
- Fremme økonomisk, kulturell og akademisk boikott også i egen organisasjon.
2. Fagbevegelsen oppfordres til å:
- Vedta støtte til Palestinakomiteen og andre organisasjoner som blir svartelista av Israel på grunn av støtte
til BDS.
3. Fagbevegelsens lokalavdelinger og forbund oppfordres til:
- Gjøre egne lokale vedtak og støtte den internasjonale BDS-kampanjen!
- Gjøre vedtak om at LO bryter forbindelsen med Histadrut

Faglig Utvalgs kvinneprosjekt, et eksempel
Siden 2017 har Palestinakomiteens Faglige Utvalg jobba med å utvikle et kvinneprosjekt i
Palestina, i tråd med den politiske ideologien som er presentert her.
Women’s Department Norway er en arbeidsgruppe under Palestinakomiteens Faglige Utvalg, oppretta med
formålet om å være pådrivere i et solidaritetsprosjekt med palestinsk fagbevegelse.

Faglig solidaritet, noen generelle prinsipper
Som grunnlag for solidaritetsprosjekter har vi utarbeida noen retningslinjer:
- Vi må respektere de forutsetningene som finnes for dem i et okkupert land. Det er ikke uten videre gitt at
måten vi tenker faglig arbeid på kan overføres til deres virkelighet. Antakeligvis er det helt annerledes.
- Vi må ikke opptre som bedrevitere, og påføre dem vår tankegang og faglige praksis, men de bidraga vi
kommer med må være på deres premisser.
- Viktig at hele prosjektet bygger på gjensidighet. Det er dette som ligger i solidaritetsbegrepet.
- Vi må gjøre det klart for dem vi samarbeider med at dette er en dialektisk prosess, hvor vi ikke lover dem
ei ferdig pakke, og hva vi får til i Norge er avhengig av hva de presenterer for oss. Det vil ta tid å utvikle det.
Vi kan ikke skape forventninger hos dem om at dette prosjektet løser alle deres problemer.
- Vi må bygge på de planene de sjøl har, og bidra til at de får gjennomført dem, og at de kan føre de
kampene de trenger.
Vår plattform i 6 punkter:
1. Fra arbeidsfolk - til arbeidsfolk
Faglig solidaritet er å støtte arbeidsfolk over landegrensene. I prosjektet vil vi innrette oss på grunnplanet i
fagbevegelsen, både i Palestina og i Norge.
3. Prosjektet skal bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter mellom palestinske og norske fagforeninger.
Prosjektet skal være faglig, fra fagbevegelse til fagbevegelse - grunnplanet i Norge støtter grunnplanet i
Palestina.
4: Vi vil utvikle felles læringsarenaer mellom palestinske og norske fagorganiserte, enten i Norge eller i
Palestina.
5. Gjennom prosjektet vil vi bringe informasjon om situasjonen på bakken i Palestina og øke bevisstheten i
fagbevegelsen i Norge.
6. Sende øyenvitner
Prosjektet er en forlengelse av Palestinakomiteens Faglige Utvalgs studieturer. Det er et svar på det sterke
ønsket alle studieturdeltakere får om å gjøre noe konkret og praktisk når de kommer hjem.

Vi kaller FU’s kvinneprosjekt Making Women Visible.
MWV bygger på prinsippet om internasjonal kvinnesolidaritet –
kvinnesolidaritet uten grenser. I solidaritetsbegrepet ligger det
erkjennelse av felles interesser og felles kamp. Vi er alle kvinner
som er fanget i kvinneundertrykkinga sitt finmaska nett,
kvinneundertrykkinga er global.
Internasjonal kvinnesolidaritet dreier seg om at vi organiserer
felles indignasjon og rettferdighetssans.
Å sloss for en demokratisk fordeling i verden er en del av den
internasjonale kvinnekampen. MWV jobber for at kvinner skal
kunne slåss lokalt, der de bor i sitt nærmiljø.
Konseptet er feministisk, politisk sjøltillitskurs som gir kvinner
økt selvtillit, økt selvinnsikt og øvelse i å kaste seg frempå.
Sammen er vi sterke! Vi skal gå fra å bygge kvinnekollektivet til
å bruke kvinnekollektivet til en ny kvinnelig bevissthet.

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
Prosjektet skal utvikle felles læringsarenaer mellom fagorganiserte i Norge og i Palestina og skal styrke den
internasjonale solidariteten i fagbevegelsene. Prosjektet skal og må være en gjensidig prosess som
utvikles gjennom oppsummering og læring

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!

Internasjonal solidaritet er viktig for fagbevegelsen.
Solidariteten har alltid har vært det, og den kan ha avgjørende betydning for framtida.

Bli med i solidaritetsarbeidet!

Palestinakomiteens Faglige Utvalg, 2020.
Kontakt: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
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