Kjære alle sammen,
Fagbevegelsen over hele verden arbeider for at mennesker skal
leve verdige liv. Vi driver et omfattende solidaritetsarbeid, vi
kjemper for likeverd, rettferdighet og fred.
Jeg vil rette oppmerksomheten mot Palestina og palestinernes
situasjon. Israel har okkupert Palestina i over 50 år. Denne
okkupasjonen legger sterke begrensninger på palestinernes
økonomiske, politiske, demokratiske og kulturelle
utviklingsmuligheter.
Israelske myndigheters politikk fratar palestinere grunnleggende
menneskerettigheter og undergraver mulighetene for økonomisk
utvikling og palestinsk selvstendighet. Blokaden av Gaza, den
folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og en aggressiv
utbygging av ulovlige bosettinger på palestinsk land hindrer
palestinernes frihet til å bestemme over egne liv.
Arbeidsledigheten i Palestina er nærmere tredve prosent. Ungdom
er spesielt hardt rammet. På Gaza er situasjonen enda verre,
økonomien er i fritt fall, hver andre person lever i fattigdom og
arbeidsledigheten er på over femti prosent. Mens blant ungdom er
70 prosent arbeidsledige. Et trygdesystem for arbeidsledige
eksisterer ikke. Rundt 120.000 palestinske arbeidere jobber i Israel,
rundt halvparten illegalt. Vi må støtte PGFTU i deres kamp for å
ivareta palestinske arbeidstakeres rettigheter
Norsk LO har vedtatt å arbeide for en internasjonal boikott av Israel.
Det fikk vi ikke støtte for på ITUC-kongressen i København.
Jeg er glad for at denne kongressen vil vedta en enstemmig tekst
om Palestina i dag.
Om at vi - sammen - skal jobbe for en fredelig løsning basert på
internasjonal rett, folks selvbestemmelsesrett og FNs vedtatte
resolusjoner.

Om at europeisk aktivitet i de ulovlig okkuperte områdene bidrar til
å forverre situasjonen.
Og ikke minst at vi kan gjøre noe.
Vi kan bruke europeisk politikk, europeiske handelsavtaler til å å
presse frem en løsning. Til å få en slutt på vold og okkupasjon og
menneskerettighetsbrudd. Til å få slutt på den umenneskelige
situasjonen palestinske arbeidstakere er i.
Vi i europeisk fagbevegelse, vi i ETUC, må bruke vår stemme til å
påvirke EU og de europeiske landene til å være tydeligere stemmer
i solidaritet med våre palestinske kamerater. Vi må kjempe for at
både politiske og økonomiske virkemidler blir brukt. Vi må sikre at
palestinerne har en sterk og tydelig alliert i Europa som ikke viker
unna, men tar opp den folkerettsstridige okkupasjonen ved alle
anledninger.
Kjære alle sammen,
Palestinerne trenger vår solidaritet og vår handling.
La oss sammen løfte deres kamp på den europeiske dagsorden for
at Europa skal ta en mer aktiv rolle i å skape en fredelig løsning.
Takk.

