Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund
om Palestina
NTF mener både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet.
Okkupasjonsmakten Israel må bære hovedansvaret for at dette ikke er tilfellet i dag.
Israels ulovlige og folkerettsstridige okkupasjon av de palestinske områdene påfører
befolkningen store lidelser og daglige ydmykelser.
Palestinske flyktninger i Israels naboland lever under uverdige forhold, uten
muligheter til å vende hjem. Samtidig bygger Israel stadig flere boliger på okkupert
land.
Palestinere i Israel og på de okkuperte områdene behandles som annenrangs
borgere. Boliger blir revet, bevegelsesfriheten begrenses gjennom kontrollposter,
murer og sperringer, trakassering og statlig vold er en del av hverdagen.
Blokaden av Gazastripen fører daglig til lidelse og død for en hardt prøvet
sivilbefolkning. Palestinerne her er fratatt enhver mulighet til å drive normal handel
med omverdenen, og deres politiske institusjoner er maktesløse ovenfor en
militarisert og rasistisk overmakt.
LO må kreve at Histadrut aksepterer FN-resolusjonene om opprettelse av en
Palestinsk stat etter grensene fra 1967. Videre må LO kreve at Histadrut tar avstand
fra den Israelske stats overgrep mot det palestinske folk og okkupasjonen av
palestinske landområder. Dette er av betydning for videre dialog og samarbeid.
Dersom Israel ikke aksepterer folkeretten og FNs vedtak kan boikott være et
hensiktsmessig virkemiddel. Da det er umulig å skille varer produsert i Israel fra varer
produsert av illegale nybyggere i de okkuperte områdene, kan det iverksettes
importboikott av alle israelske varer. Da palestinere har begrenset eller manglende
adgang til å delta i normalt israelsk samfunnsliv, mener NTF at en kulturell og
akademisk boikott av Israel også kan være på sin plass.
Videre krever NTF at statens pensjonsfond trekker alle investeringer i israelske
selskaper, samt i internasjonale selskaper som bidrar til okkupasjonen ved å
investere i de okkuperte områdene.
NTF krever at norske myndigheter legger press på Israel for at landet skal respektere
grensene fra 1967, rive separasjonsmuren på Vestbredden, oppheve blokaden av
Gaza, avvikle de ulovlige bosettingene på okkupert land, og slutte å trakassere den
palestinske sivilbefolkningen.
Vi krever at Palestina får fulle rettigheter som selvstendig stat i FNs
generalforsamling, som grunnlag for selvstendighet og likeverd for palestinerne

