
Invitasjon
Solidaritetskonferanse PALESTINA for tillitsvalgte  
i fagbevegelsen 27. september 2012 kl 10–16  
i Oslo Kongressenter Folkets Hus

Hvordan kan fagorganiserte konkret  
trappe opp støtten til det palestinske folket?
Fagbevegelsen har lenge hatt et sterkt engasjement for å få revet den ulovlige Muren, stoppe de 
ulovlige bosettingene, heve blokaden av Gaza og ikke minst - få slutt på den ulovlige okkupasjo-
nen. Spørsmålet er: hvordan kan vi følge opp vår støtte med konkrete handlinger?

I løpet av våren 2012 har det kommet flere rapporter som knytter norske myndigheter, næringsliv 
og organisasjoner til den israelske okkupasjonen av Palestina. Disse rapportene vil utgjøre en 
viktig del av konferansen. Vi har også invitert den palestinske menneskerettighetsaktivisten Jamal 
Juma, koordinator for Stop the Wall og sentral i Popular Resistence Committees, til å innlede om 
situasjonen i Palestina akkurat nå. 

Med dette som bakgrunn ønsker vi å invitere til Solidaritetskonferanse for Palestina som retter 
seg spesielt til tillitsvalgte i norsk fagbevegelse. Målet med denne konferansen er å diskutere hva 
vi kan gjøre lokalt, hvilke tiltak er aktuelle, hvordan kan de gjennomføres, trenger vi mer skolering 
og kompetanse, og hvilken støtte trenger palestinerne. 

Konferansen finner sted 27. september 2012 kl 10.00 – 16.00 i Oslo Kongressenter Folkets  
Hus i Oslo. 

Teknisk arrangør: Fellesutvalget for Palestina.
Påmelding:   Påmelding til fup@palestina.no innen 15. september 2012:  

Navn og hvem du representerer
Deltakeravgift:   500 kr (dekker deltakelse for hele konferansen samt lunsj) som betales 

 innen 15. september til FuPs kontonummer: 9001.05.20435

Se program for konferansen på baksida. 

Velkommen!

Arrangører: 

Fagforbundet, El & It Forbundet, Industri Energi, Fellesorganisasjonen,  
Norsk Transportarbeiderforbund, LO i Oslo, Handel og Kontor i Norge, Oslo Grafiske Fagforening, 

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge



Program

09.00 – 10.00 Registrering, kaffe og standbesøk

10.00 – 10.15 Velkommen v/Hans Felix, forbundsleder El & It Forbundet
 Appell v/Gerd Kristiansen, nestleder LO i Norge

Bolk 1
10.15 – 11.15  Palestina – Fakta på bakken, om palestinsk og israelsk fagbevegelse, 

arbeidsforhold
  Jamal Juma, coordinator for Stop the Wallsentral i Popular Resistence 

Committees, BDS Movement
 Finn Erik Thoresen, styreleder, Norsk Folkehjelp
 
Bolk 2
11.30 – 12.30 Farlige forbindelser til israelsk okkupasjon
  Dokumentasjon av forbindelser som knytter norske myndigheter, nærings-

liv og organisasjoner til den israelske okkupasjonen 
 Ingeborg Moa, rådgiver, Norsk Folkehjelp
 Elisabet Palerud, leder, Fellesutvalget for Palestina 

12.30 – 13.30 Lunsj

Bolk 3
13.30 – 15.30 Palestinasolidaritet i praksis
  Om konkrete tiltak og praktisk solidaritetsarbeid. Hva kan norsk  

fagbevegelse og fagorganiserte konkret gjøre i støtte til det palestinske 
folk? Jamal Juma, Stop The Wall: Hvilken støtte har palestinerne behov for?

 Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp: Hva kan vi gjøre lokalt?
 Kjersti Nordby, Palestinakomiteen i Norge: Faglige studieturer
 
15.30 Avslutning og oppfølging. Etablering av kontaktforum

16.00 Slutt

Arrangører: 

Fagforbundet, El & It Forbundet, Industri Energi, Fellesorganisasjonen,  
Norsk Transportarbeiderforbund, LO i Oslo, Handel og Kontor i Norge, Oslo Grafiske Fagforening, 

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge


