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VESTBREDDEN, PALESTINA 
Solidaritetsarbeidet på Vestbredden er en 
kombinasjon av politisk aktivisme, fysisk 
arbeid (som olivenplukking) og dokumen-
tasjon av livet under okkupasjon. 

JAYYOUS  
Jayyous er en landsby som ligger nord 
på Vestbredden, like inntil den ulovlige 
muren. Arbeidet i Jayyous går ut på å 
hjelpe til med jordbruksarbeid. Opphol-
det varer i seks uker. Søker bør ha fylt 
23 år. For mer informasjon, ta kontakt 
med prosjektkoordinator Arne Birger 
Heli på heper@online.no

RASHEDIEH, LIBANON
I Libanon samarbeider vi med Union of 
Palestinian Women (Kvinneunionen). 
Solidaritetsarbeiderne bor og jobber i 
tette relasjoner med de palestinske 
flyktningene i flyktningleiren Rashedieh. 
Oppholdet varer i tre måneder. Søker 
bør ha fylt 21 år.  For mer informasjon, 
kontakt prosjektkoordinator Elisabet  
Sausjord på esausjord@gmail.com

STØTT SOLIDARITETSARBEIDET VÅRT
Innsamlingsaksjonen Palestina Solidaritet 
går til våre prosjekter i Libanon og Pales-
tina, i tillegg til at noen av midlene bru-
kes til prosjekter i Norge som fremmer 
solidaritet med det palestinske folket. 
Kontonummeret til Palestina Solidaritet er 
0532 55 41263. Du kan også bli fast 
bidragsyter til solidaritetsarbeidet vårt 
ved å ta i bruk avtalegiro. Se nettsidene 
våre for mer informasjon! 

VIL DU BLI 
SOLIDARITETSARBEIDER? 
Palestinakomiteen sender solidaritetsarbeidere til Palestina og Libanon både 
på kortere og lengre oppdrag. Solidaritetsarbeidet er ikke lønnet, men vi 
dekker hele eller deler av reisen og losji avhengig av oppdragets varighet.
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Palestinakomiteen har mange års erfaring 
med å arrangere studieturer til Palestina. 
Turene varer i ca. 9-12 dager. 

Formålet med turene er at deltakerne selv 
skal være vitne til den israelske okkupasjo-
nen og blokaden, og de konsekvensene 
dette har for den palestinske befolkningen.

Studieturene har reiseleder fra Palestina-
komiteen, i tillegg til lokal turoperatør og 
lokale guider. Norsk turoperatør er Al 
Quds Reiser A/S, som  er medlem av 
Reisegarantifondet. 
Palestinakomiteen arrangerer også egne 
studieturer for ungdommer opp til 27 år. 
For mer informasjon, kontakt Eldbjørg 
Holte på eldbjorgholte@gmail.com 
eller tlf. 48212214.

STUDIETURER FOR FAGORGANISERTE
Faglig Utvalg i Palestinakomiteen arran-
gerer turer rettet inn mot ulike deler av 
fagbevegelsen.
For mer informasjon, kontakt Kjersti 
Nordby på kjer-n@online.no

VIL DU REISE PÅ 
STUDIETUR TIL PALESTINA? 

PALESTINAKOMITEEN I NORGE
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo
 

E-post: post@palestinakomiteen.no
Tlf: +47 95 96 98 74
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