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Steun aan de palestijnse vakbeweging  

Wim Lankamp (lid AbvaKabo Delft) nam 

juli jongstleden deel aan het jaarlijkse 

Nazareth-werkkamp. Hij sprak onder 

anderen met George Hazboun, voorzit-

ter van de GFTU, General Federation of 

Trade Unions, één van de drie grotere 

vakcentrales in de door Israël bezette 

gebieden. Het bleek het eerste kontakt 

te zijn met een nederlands vakbondslid. 

en nog een heleboel anderen. 

Wim kreeg een groot aantal verlangens 
te horen aan het adres van de neder-
landse vakbeweging. De meeste daar-
van waren gericht op de opbouw van 
onderlinge kontakten en samenwer-
king, bijvoorbeeld: 
• uitwisseling van vakbondsdelegaties, 
• scholing voor palestijnse vakbondska-

ders in Nederland, 
• financiële steun voor de 7.000, tij-

dens de palestijnse opstand (intifida), 
gearresteerden, 

• opvang van palestijnse kinderen in 
Nederland, bijvoorbeeld in de school-
vakanties zoals de franse CGT dat 
doet, 

• vrijlating eisen van gevangen zittende 
vakbondskaders en -bestuurders, 

• opening eisen van gesloten vakbonds-
kantoren, 

• beëindiging eisen van deportage 
vakbondskaders. 

 
Kontakten en samenwerking bestaan al 
met onder andere de franse, schotse en 
Zweedse vakbeweging. 
 
En de FNV? 
Wim Lankamp stelde de FNV schriftelijk 
op de hoogte van deze verlangens. Uit 
een telefoniese reaktie van Tom Etty 
(‘internationale zaken’) bleek dat er 
inderdaad geen kontakten zijn tussen 
de nederlandse en de palestijnse vak-
beweging. Etty deelde mee dat daartoe 
in de toekomst wel mogelijkheden 
zouden bestaan. Eventueel bij een 
bezoek in 1989 van een nederlandse 
delegatie aan Israël en de Histadroet 
(de israëliese vakcentrale, die zich niets 
gelegen laat liggen aan de palestijnse 
bonden). 
Dat zou een begin kunnen zijn van de 
hoogst noodzakelijke steun aan de 
palestijnse vakbeweging. Daaraan 
werkt ook de 10 november jongstleden 
opgerichte werkgroep van leden van 
FNV-bonden ”solidariteit met palestijnse 
vakbeweging”. Deze werkgroep zal zich 
in de eerste plaats richten op informa-
tievoorziening aan vakbondsleden over 
de palestijnse bonden en arbeid(st)ers 
en de schending van hun rechten. 
 
Informatie over deze werkgroep: Postbus 11280, 

1001 GG Amsterdam. 

 

Bovenstaande foto is de voorkant van 
een kaart, die aan de FNV - Postbus 
8456, 1002 AL Amsterdam - gestuurd 
kan worden. Het betreft de door Israël 
bezette gebieden. Op de achterkant 
staat de volgende tekst: 
”In de bezette gebieden zijn de vak-
bondskantoren gesloten, zijn vakbonds-
mensen gevangen gezet en gedepor-
teerd. 
IK EIS: 
●  herstel van alle vakbondsrechten; 
●  terugkeer van gedeporteerden; 
●  vrijlating van gevangenen; 
en verzoek de FNV deze eisen aan de 
Israëlische regering kenbaar te maken, 
en de Nederlandse regering te bewe-
gen deze eisen te ondersteunen.” 
 
De kaart is te bestellen bij: Steungroep Palestijnse 

Vakbonden 
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