Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse (VINA) 40 år

Foreningen VINA hadde konstituerende møte 25. juni 1981. I dette møtet deltok Gunnar Sand, Odd
Lien, Margit Tøsdal, Knut Ribu, Bjørg Tenmann, Randi Bratteli, Aase Lionæs, Ingrid Haugen, Winni
Ona, Poppy Monsen, Per Monsen, Paul Engstad og Minni Lie.
Møtet ble holdt i Stortinget og i innledningen ble det redegjort for at arbeidet med etableringen
allerede hadde startet i september 1980, og det ble etablert et foreløpig styre.
Vennebevegelsens oppgave var å spre nøktern informasjon om Israel og Midtøsten og da med
bakgrunn i den politikk Israels Arbeiderparti og Histadrut fører. Det er også en oppgave å støtte den
israelske arbeiderbevegelse i dens arbeid. Det legges vekt på at den politikk Begin fører, ikke har
støtte i israelsk arbeiderbevegelse, og heller ikke i norsk arbeiderbevegelse.
Den direkte foranledningen til dannelsen av arbeidervennebevegelsen var den faglige
delegasjonsreisen til Libanon 5-16. september 1980. Delegasjonen bestod av fem
forbundstillitsmenn. Den konkluderte med at Landsorganisasjonen i Norge må etablere kontakt med
PLOs arbeiderunion. Delegasjonen ønsket å arbeide for at «denne politiske linje skal behandles og
vedtas på LO-kongressen».
Det foreløpige styret svarte med å invitere til medlemskap i VINA. Det ble også sendt ut et notat om
PLO og dens arbeiderunion, som er tilsluttet den kommunistiske faglige internasjonale, WFTU. I
desember ble det sendt ut en orientering om det fredsprogram – eller rettere det utenrikspolitiske
program – som Israels Arbeiderparti vedtok på sin kongress i Tel Aviv i desember 1980.
Medlemstallet i vennebevegelsen pr 25/6-1981 var 139.
I dette møtet ble følgende styre valgt: Formann Odd Lien, kasserer Reidun Finbogason, sekretær Knut
Ribu, styremedlemmer Gunnar Sand og Randi Bratteli.
I all hovedsak arbeider VINA i dag etter samme mønster som ved etableringen. Foreningens mål er å
bidra til å skape fred, frihet og demokrati for alle nasjonene i Midtøsten.
Det er med ydmykhet vi minnes de som gikk foran og vi skylder disse å videreføre det arbeidet som
ble lagt ned, i en ny og utfordrende tid.
Gratulerer med dagen!
Eigil Jespersen
Leder VINA

