
 
Invitasjon til faglig studietur, 30. okt – 7. nov 2021 
 
Palkom FU har starta planlegginga av sin tur nr. 42. Foreløpig gjelder alle forbehold med hensyn 
til smittevern, vaksinering og reiserestriksjoner, men vi har vært i kontakt med reisebyrå som 
arrangerer turer som sier at flere flyselskap har fine ruter, og at det er mulig å reservere flybilletter 
uten depositum. Med andre ord – vi satser på at turen kan gjennomføres. 
 
I den palestinske enden av reisa vil vi jobbe tett sammen med Lama, partneren vår i PACE 
(Palestinian Association for Cultural Exchange), som har arrangert turer sammen med oss 
siden 2009. De har solid kunnskap og erfaring i å arrangere vellykka møter - politisk, sosialt og 
praktisk, og vi pleier å detaljplanlegge turene sammen med henne. Det handler både om politisk 
utbytte og logistikk, hva som er mulig og hvordan vi smartest kan legge opp ruta. 
 

Hvis du ikke kan reise sjøl, vet du kanskje om noen andre som kunne være 
interessert? Videresend da gjerne denne invitasjonen, til 
fagforeningskamerater i klubb eller forening, eller venner og omland! 
 

Vi har 2 viktige mål med turen: 
- Å være øyenvitne til annektering, apartheid, kolonialisme og brudd på folkeretten i lys av 
det som har foregått under nedstenginga under pandemien. 
 
- Hva mener palestinerne om framtida? Hva mener de er løsningen? 
Møt motstandsbevegelsen, de politiske partiene og fagbevegelsen for å høre hvordan de oppfatter 
konflikten. Erfaringer fra to intifadaer. 
 

Møter med arbeidsfolk skal være et gjennomgående trekk. Det som karakteriserer våre turer er at 
vi har god kontakt med grasrota, og det skal vi fortsette med. Vi planlegger å møte fagbevegelsen, 
både NU og PGFTU for å høre om arbeidsbetingelser og faglige rettigheter. 
 

Og vi vil reise rundt på et større område på Vestbredden, flere landsbyer og byer, som Jerusalem, 
Hebron, Tulkarem, Nablus. Vi vil sjekke utbygginga av CAF-banen og den etniske utkastelsen av 
palestinere fra Sheikh Jarrah. Dessuten arbeideroveganger, sjekkpunkter, flyktningeleire. 
 

 

Pris  
Vi vet pr nå ikke hvordan flyprisene har utvikla seg på grunn av pandemien, men ut fra tidligere 
erfaringer vil vi anslå at prisen pr deltaker vil bli på om lag kr. 18 - 20.000,-. Dette inkluderer 
flyreise, hotell, guider og intern transport. 
 
 

Interessert? Ta kontakt! 
Thomas tgronn@gmail.com 
Kjersti   kjer-n@online.no 
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