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TRONDHEIMSKONFERANSEN 
«Felles kamp 

for arbeid og faglige rettigheter» 
Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 
i regi av LO i Trondheim og omegn 27. – 29. januar 2023. Konferansen samlet 530 
tillitsvalgte fra hele landet. 
 

Palestinerne trenger handling – ikke ord! Boikott Israel 
17. januar så utstedte Lemkin Institute for Genocide Prevention et «rødt flagg varsel» for 
mulig folkemord fra Israels side. Bakgrunnen er den nye svært høyreorienterte regjeringa i 
Israel og statsminister Netanyahu’s twitter-melding 28. desember i fjor hvor han skrev at 
«det jødiske folket har en eksklusiv og ubestridelig rett til alle områder av landet Israel» og 
at «regjeringen vil fremme og utvikle bosetting i alle deler av Israels land - i Galilea, Negev, 
Golan, Judea og Samaria».  
 

Lemkin Institute skriver: «Det israelske parlamentet har nå et flertall av religiøse og 
høyreorienterte lovgivere som alle står for en hard linje mot palestinerne. Denne 
regjeringen virker ekstremt innstilt på å demontere Israels demokratiske institusjoner, som 
kanskje er det siste bolverket mot fremskyndelsen av det som har vært et sakte folkemord 
mot palestinere siden 1948.» 
 

Israel stemplet i oktober 2021 seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som 
terrororganisasjoner. Ni europeiske land har, i en felles uttalelse, sagt at Israel ikke har lagt 
fram nødvendige bevis for dette. Det er Israel som i flere tiår har terrorisert den 
palestinske befolkningen. Over ti tusen palestinere er drept de siste 20 åra, mange av dem 
barn. Utallige er blitt lemlesta. Israel bryter folkeretten og utfører krigsforbrytelser mot 
palestinerne. Den nye regjeringa ser nå ut til å intensivere provokasjonene mot 
palestinerne for på den måten å skape motreaksjoner fra palestinerne som de igjen vil 
bruke for å «legitimere» nye angrep og annektere hele Vestbredden.  
 

Vi krever at Israel stopper den brutale behandlingen av motstanden mot okkupasjon. 
Motstand er ikke terror, det er en rettighet å kjempe mot okkupasjon, også i Palestina. For 
å forhindre det folkemordet som Lemkin Institute advarer om så må den norske regjeringa 
gå i fronten med å innføre sanksjoner mot Israel. Det er sterkt beklagelig at Norge stemte 
avholdende når FNs hovedforsamling vedtok at Israels okkupasjon skal granskes av den 
internasjonale domstolen i Haag (ICJ). 
 

Trondheimskonferansen krever: 
 

• Den norske regjeringa må kreve at Israel trekker tilbake terrorstemplinga 

• Stans folkemordet på palestinerne 

• Israels okkupasjon må opphøre 

• Boikott Israel – innfør sanksjoner nå 


