O Sionismo sindical e a Histadrut
Um documento da Rede Internacional Antissionista de Judeus (IJAN, sigla em inglês)
e Sindicatos pela Palestina (Labor for Palestine)

13 de Abril de 2010,

Fazemos um chamado às entidades sindicais para que boicotem a Histadrut, a fim de
pressionar e garantir direitos para os nossos trabalhadores bem como pressionar o governo a
por fi a o upação e re o he er ple os direitos do povo palesti o. Chamado dos Sindicatos
Palestinos para a campanha de BDS- Boi ote, Desi vesti e tos e “a ções, 11 de fevereiro de
2007 ¹1.
Devemos fazer um apelo para o isolamento da Histadrut, Central Sindical Israelense racista,
que apoia incondicionalmente a ocupação na Palestina e o tratamento desumano dos
trabalhadores árabes em Israel. Cosatu, 24-26 de junho de 2009²2.
- Panorama – Em seus chamados por Boicote Desinvestimentos e Sanções contra a Apartheid
israelense, todas as entidades sindicais palestinas têm como principal alvo a Histadrut,
federação sindical sionista.
Como será discutido adiante, isso se deve ao fato de a Histadrut ter usado sua imagem de
i stituiç oà p og essista àpa aàdisse i a à– e dissimular – o racismo, a apartheid, a expoliação
e limpeza étnica contra os palestinos desde 1920. A Histadrut tem sido o pilar fundamental na
história do sindicalismo sionista, que tem início nos idos de 1900.
- Projeto colonialista – Desde a sua criação nos fins de 1800, o sionismo foi construído
abertamente como um projeto de colonização. Este projeto prometia futuros patrocinadores
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ou apoiadores, que removeriam em massa os judeus da Europa3; nas palavras de Theodor
Herzl, constituiria um avanço na civilização contra a barbárie 4 ,àe àu aà egi oà o side adaà
peça chave; e para minar o apoio da classe trabalhadora judia ao socialismo radical na Europa
eà osàEstadosàU idos.àCo oàHe zlà elata,à Euàe pli ueià ueàesta osàti a doàosàjudeusàdosà
partidos revolucionários. 5
- Apoio incipiente entre a classe trabalhadora – Em um período em que a maioria dos judeus
ainda compunha a classe trabalhadora, o sindicalismo sionista teve seu papel fundamental
para conduzir os objetivos do projeto colonialista. No curto prazo, no entanto, nenhuma
dessas promessas foi alcançada, uma vez que o sindicalismo sionista não foi capaz de
conquistar espaço dentro da classe trabalhadora em nenhum país da Diáspora 6.
O movimento socialista na Rússia, país onde muitos judeus viviam, se opôs implacavelmente
ao sionismo, que apelava aos próprios oficiais czaristas que promoviam os pogrom
antissemitas.
Deà odoàsi ila ,à osàEstadosàU idos,à aàpo ezaàe pu ouàosàt a alhado esàjudeusàpa aà
si di atosào ga izadosàpelaà i o iaà e olu io ia ,àeà aàp i ípio,àoà o i e toàdeà
t a alhado esàjudeusàa o i a aàoàsio is o ,à7que por sua vez se abstinha da luta pelos
direitos dos imigrantes.
- Anti-bolchevismo – Foi, em parte, para reverter essa hostilidade da classe trabalhadora judia
ao sionismo, que no dia 2 de novembro de 1917 o governo britânico tratou da Declaração de
Balfou ,à ueàp o etiaàoà La àNa io alàJudeu na Palestina.
O governo britânico ansiava particularmente pelo enfraquecimento do apoio judeu aos
bolcheviques, que desejavam tirar a Rússia, aliada britânica, da guerra. Quando a revolução
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ocorreu, cinco dias depois, os britânicos designaram sionistas para enfraquecer judeus radicais
ligados ao bolchevismo.
Enquanto num discurso pós-guerra o Secretário Winston Churchill declarou, em fevereiro de
,à ueà osàpla osàdeàT ostsk àdeàu àEstadoàGlo alàCo u istaàso aàdo i aç oàjudia à oà
vingaria e seria frustrado por este novo ideal [sionismo]... A luta que se iniciava entre sionistas
e judeus bolcheviques era nada menos ueàaàlutaàpelaàal aàdoàpo oàjudeu 8.
- Pré-Estado Colonial – Foi nesse contexto que a Histadrut foi fundada, em 1920.
Se vendendo como uma central sindical, mas na prática atuando como um Pró-Estado Judaico,
para uma pequena burguesia judia, 9 o t ola doàosàp i ipaisàesfo çosàdoàsio is o,àaà
p oduç oàe o
i a,àaàp opaga da,àoà e adoàdeàt a alhoàeàaàdefesaà aàHaga ah 10. Em
1930, a Histadrut fundou o Mapai, que posteriormente se tornaria o Partido Trabalhista
Israelense.
Co oà o se u ia,à apoia àaàHistad utàsig ifi a aà aisàdoà ueàassisti àaàu àpa ei oàdoà
movimento sindical em outro país. Isso significava explicitamente em um apoio aos esforços de
olo izaç oàdosàt a alhado esàjudeusà aàPalesti a. 11 Deàfato,à aàess iaàdoàdis u soàeàdaà
prática sionista, especialmente no que diz respeito ao movimento sindical sionista, era a de
negar a existência de um povo palestino com a reivindicação legítima ao país . 12
- Barreira Colonialista Racista - Nas três décadas seguintes, esta premissa, persistentemente,
subordinaria e destruiria os primeiros esforços de grupos de trabalhadores palestinos e judeus
de se unirem em centrais sindicais com base verdadeiramente igualitária. 13
O papel da Histadrut se tornaria logo evidente. Em 1921, o líder sindicalista sionista Yitzhak
Ben-Tzvi declarou que os árabes palestinos não eram oprimidos pelos britânicos, e que na
verdade eram beneficiados com a imigração judia e os assentamentos. O Nacionalismo Árabe,
alegava ele, carecia de raízes populares, e era forjado na ignorância de palestinos por árabes
ea io ios,àdo osàdeàte asàeà fo astei osàagitado es à– incluindo os judeus comunistas. 14
Outra liderança da Histadrut foi David Ben-Gurion que, durante a Nakba (Catástrofe Palestina)
1947/48, implementaria a limpeza étnica sistemática da maior parte da população originária
palestina, e que posteriormente viria a ser o primeiro ministro de Israel.
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Ben-Gurion orientou a Histadrut a organizar os trabalhadores árabes em sindicatos separados
dosàjudeus,àpoisàassi à o trabalhador judeu consciente e culto, cuja missão histórica é a
o st uç oàdeàu aà o u idadeàli eàpa aàosàt a alhado esàe àE etzàYis a el àse iaà apazàdeà
edu a àoàt a alhado à a eàaà i e ào dei a e teàeàe à oope aç oàuma vida de trabalho,
dis ipli aàeà espo sa ilidadeà útuas. 15
Em 1927, Haim Arlosoroff, outro líder do sindicalismo sionista, argumentou que o Sionismo
deveria ter como exemplo o racismo na África do Sul, ou a ha adaà a ei aàdeà o ,àque
excluía os trabalhadores negros dos empregos mais qualificados e protegidos nos sindicatos. 16
Em 1932, para controlar a sindicalização dos trabalhadores árabes, a Histadrut criou a Liga
Sindical Palestina (PLL, sigla em inglês). 17
- Conquista da terra e do Trabalho – O principal objetivo do sindicalismo sionista era uma
dupla conquista de terra e trabalho, com campanhas de expulsão dos árabes camponeses de
suas terras e a boicotarem mão de obra e produto árabes. 18
Quase que imediatamente, estas campanhas da Histadrut provocaram a resistência da classe
trabalhadora árabe. Em 1925, trabalhadores ferroviários de Haifa fundaram a Sociedade de
Trabalhadores Árabes Palestinos (PAWS, sigla em inglês). Em 1934, estivadores de Jaffa
fundaram a Sociedade de Trabalhadores Árabes (AWS, sigla em inglês) 19
Em 1936, os britânicos facilitaram os assentamentos sionistas e o confisco de terras,
provocando uma greve geral de seis meses, uma das mais longas já registradas. A Histadrut
aproveitou a oportunidade para ofertar os cargos dos ferroviários e estivadores grevistas a
trabalhadores judeus. 20
Em contrapartida, isso gerou uma revolta armada de caráter anticolonial, a qual os britânicos
responderam com a maior e mais violenta campanha militar, no período entre guerras. Foram
ataques aéreos, bombardeamento e artilharia pesada contra vilas árabes. E não se dando por
satisfeitos, o exército britânico armou a Haganah sionista e outras milícias judias para
aterrorizar a população árabe. A revolta teve fim em 1939, depois de matar 20 mil palestinos e
prender ou deportar outros milhares. 21
- Planos de Limpeza Étnica – Esta resistência palestina mais firme fez com que os dirigentes da
Histadrut lançassem uma campanha mais ambiciosa com o o jeti oàdeàfaze àdaàPalesti aà aà
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terra sem povo". Como Yosef Weitz, diretor do Departamento de Terras do Fundo Nacional
Judaico explicou em 1940:
Cá entre nós, é preciso deixar bem claro que não há lugar no país para os dois povos
conviverem juntos. . . . não há outro caminho que não a transferência dos árabes daqui para os
países vizinhos. Transferir todos eles, nenhuma aldeia ou tribo deve permanecer em Israel. 22
O historiador israelense Benny Morris avaliou, tempos depois, que Ben-Gurion entendia que
não poderia haver nenhum Estado judeu com uma hostil e grande minoria árabe neste
estado. 23
- Colaboração com os nazistas - Para alcançar um equilíbrio demográfico, o sindicalismo
sionista precisava aumentar o número de colonos judeus. Para esse fim, eles negociaram a
Ha'a a a de 25 de agosto de 1933, 24 um acordo de transferência ao qual os nazistas
permitiam que judeus ricos emigrassem da Alemanha para a Palestina. Em troca, os sionistas
trabalhistas sabotavam ativamente o boicote internacional e a resistência antinazista. 25
Buscando mais apoio nazista para a colonização da Palestina, os sionistas sindicalistas, em
outubro de 1937, receberam o representante da SS, Adolf Eichmann, que mais tarde foi
acusado de mandar judeus aos campos de concentração e de extermínio, em um kibutz na
Palestina; ofereceu espionagem para os nazistas; e, mesmo depois da Kristallnacht (Noite dos
Cristais) em 1938, foi inflexível ao impedir que os refugiados judeus alemães encontrassem
refúgio em outros países que não fosse a Palestina. 26
Em 1944, o sionista Rezso Kasztner fez acordo com Eichmann para salvar importantes
sionistas, numa troca em que os sionistas esconderam a iminente deportação de 750000
judeus húngaros para Auschwitz. 27
Embora ainda há muitos que desconheçam hoje, a colaboração nazismo-sionismo nunca foi
segredo. Ben-Gurion discursou abertamente sobre isso, em 1938:
Se eu soubesse que seria possível salvar todas as crianças na Alemanha, trazendo-os para a
Inglaterra, e apenas metade delas mandando para Eretz Yisrael [Palestina], então eu ainda
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optaria pela segunda alternativa. Para nós deve pesar não só a vida dessas crianças, mas
também a história do povo de Israel. 28
- Examinando a Nakba - Por volta de 1940, Histadrut dominava o movimento sionista
internacional, e foi diretamente responsável por conquistar o apoio dos EUA e da União
Soviética para a partilha da Palestina e o reconhecimento do Estado judeu 29.
Durante a Nakba - 1947-1948, elaborou o Plano Dalet, um conjunto de dossiês que
detalhadamente organizam o terror e a aniquilação de, pelo menos, oitenta por cento da
população originária palestina30.
Conduzida por Ben- Gurion31, esta limpeza foi em grande parte camuflada pela reputação
progressista da Histadrut e pelo apoio soviético. Como Jonathan Cook explica:
Na expulsão física da população palestina, Ben-Gurion respondeu às oportunidades políticas
do dia e recalibrou o sionismo trabalhista de Herzl. Em particular, ele alcançou a meta de
expulsão tão desejada por Herzl e, ao mesmo tempo, conseguiu convencer o mundo, por meio
de campanha de propaganda, que o êxodo dos refugiados foi em grande parte voluntário32.
- O Estado do Histadrut. As forças sindicais sionistas que realizaram os eventos acima
consistentemente assumiram o comando do novo Estado de Israel, com Ben-Gurion como seu
primeiro-ministro. As milícias sindicais sionistas, o Haganah e Palmach, tornaram-se as novas
Forças de Defesa Israelenses (IDF – as atuais forças armadas israelenses)33.
A própria Histadrut foi incorporada ao Estado, condição na qual tem desempenhado um papel
fundamental na continuidade e legitimização da limpeza étnica e apartheid contra os
palestinos. Embora apresentando-se ao movimento sindical mundial como um sindicato, na
verdade, ela dominava os governos do Partido Trabalhista que governou Israel entre 19481977, período em que ela também se tornou o segundo maior empregados em Israel34. Na
verdade, o maior crescimento dos assentamentos israelenses ocorreu sob os governos do
Partido Trabalhista.
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- Agente da CIA - No início de 1960, a Histadrut foi um canal para operações da CIA e do
Mossad na África35. Mais tarde colaborou com o Programa AIFLD (American Institute for Free
Labor Development) da AFL-CIO e da CIA para minar cooperativas agrícolas em El Salvador36.
- Parceria com a África do Sul durante o Apartheid - OàHistad utàte eàpe toàdeàu à o op lio à
sobre o comércio israelense com o regime do Apartheid sulafricano37 e avidamente colaborou
as políticas de bantustões38. Iskoor, uma joint-venture entre o Histadrut e a Africa do Sul
produziu tanques blindados39. Empresas que eram total ou parcialmente propriedade da
Histadrut ajudaram a construir uma muralha eletrônica para obstruir guerilhas antiapartheid40.
- Guerra no Líbano e em Gaza - Independentemente de que qual partido governava, a
Histadrut apoiou todas as guerras e a ocupação israelenses.
Em 2006, por exemplo, o secretário-geral da Histadrut Amir Peretz tornou-se ministro da
Defesa no governo do Partido Trabalhista e realizou a brutal guerra no Líbano em 200641.
Como integrante do governo Sharon, ele ajudou a expandir os assentamentos na Cisjordânia e
construir o Muro do Apartheid - sobre o qual a Histadrut tem permanecido silenciosa42.
Ehud Barak, outro ministro da defesa trabalhista, conduziu a infame guerra em 2008/2009
contra Gaza, que matou pelo menos 1.400 pessoas, 400 das quais crianças; ele manteve o
cargo no governo explicitamente racista de Netanyahu.
A própria Histadrut endossou a guerra em Gaza, afirmandoà ueà e o he eàaà e essidadeà
urgente do Estado de Israel atuar contra os centros de comando e controle da rede
terrorista43.
- Maus-tratos de trabalhadores palestinos - Para os palestinos, por sua vez, a Histadrut nunca
foi um verdadeiro sindicato. Pelo contrário, como Jonathan Cook observa:
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Impondo essa estrutura segregada de trabalho estão instituições públicas oficiais,
monopólios estatais e o próprio governo. A mais importante é a Histadrut, a federação
sindical e, curiosamente, também um dos maiores empregadores do país. Na tradição
de tra alho he reu ela te tra alhado i a savel e te para ex luir a i oria
palestina de ter uma voz em questões dos trabalhadores por décadas44.
- Trabalhadores nos territórios ocupados em 1948 - Após a Nakba, os trabalhadores palestinos
que conseguiram permanecer nos territórios ocupados em 1948 estavam sujeitos ao regime
militar até 196645,àe luídosàdosàsuposta e teà so ialistas àki utzes,àp oi idosàdeàseàfilia àaà
Histadrut até 195946, e sujeitos a uma escala de salários mais baixa engendrada pela
Histadrut47.
Em 1976, a Histadrut colaborou com empregadores a tomar represálias contra trabalhadores
palestinos em Israel que participaram do Dia da Terra, quando o governo trabalhista sionista
baleou e assassinou seis grevistas palestinos48.
Um relatório de 1989 apontou que as empresas de propriedade da Histadrut tiveram o pior
recorde de sistematicamente excluir trabalhadores palestinos49. Hoje, Yonatan Preminger
elataà ueà t a alhado esà ig a tesàest oàlegal e teàsujeitosàaosàa o dosà oleti osà
negociados pela Histadrut mas a aplicação da lei é mínima e os representantes do Estado
quase invariavelmente tomam partido dos patrões em qualquer disputa50.
A Histadrut aprovou o Plano Wisconsin em Nazaré lançado em agosto de 2005 que transferiu a
assistência médica de 17 mil trabalhadores e desempregados para empresas privadas com fins
lucrativos israelenses e estrangeiras51.
Economistas recentemente relataram que, desde 1970, Israel se apropriou de US$ 2 bilhões
em benefícios sociais de trabalhadores palestinos. A maioria dessas deduções foram utilizados
para financiar colônias israelenses nos OPT (territórios palestinos ocupados a partir de 1967),
enquanto outras foram pagas à Histadrut – da qual os trabalhadores estavam excluídos.
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Apesar das promessas de restituição, a Histadrut reteve mais de 80% (US$ 30 milhões) destes
fundos52.
Além disso, em 1990, a Histadrut negociou com a indústria da construção civil uma cláusula
que prevê uma taxa adicional de 2% a ser paga pelos trabalhadores palestinos para treinar
imigrantes judeus, a maioria deles da ex-União Soviética, forçando-osàassi àaà su sidia àaà
fo aç oàdosàt a alhado esà ueàosàsu stitui ia . ái daàpio ,àalgu sàdessesàfu dosàfo a à
desviados para comprar fogões portáteis para as tropas israelenses que atacaram Gaza em
2008 / 2.00953.
- Os Territórios Palestinos Ocupados em 1967 - Pior ainda é o tratamento da Histadrut com os
trabalhadores palestinos nos OPT. Em seguida à guerra de 1967 feita pelo governo trabalhista,
ela desempenhou um papel central na consolidação da anexação da Cisjordânia e Gaza. Como
Dani Ben Simhon observa:
Em vez de agir como um sindicato na defesa dos trabalhadores, a Histadrut aceitou os critérios
do exército impondo a distribuição de permissões de trabalho. A disponibilidade de
trabalhadores palestinos assegurava lucros para seus próprios interesses industriais e
agrícolas, além de embolsar as contribuições dos palestinos aos fundos de pensão e planos de
saúde administrados pela Histadrut além das próprias contribuições sindicais54.
Em 1968, a Histadrut reafirmou o seu papel de instigar o sionismo trabalhista para toda a
população55. Na década de 1970, ela colaborou com a repressão, interrogatório e tortura
ge e alizadosàdeàati istasàsi di aisàpalesti osàeà usouàoàseuàp estígioà oàe te io àpa aài pedi à
que os sindicatos palestinos obtivessem reconhecimento internacional56. E àju hoàdeà
àoà
presidente da Histadrut Amir Peretz o de ouàaà eu i oàespe ialàdaàOITàso eà áàsituaç oàdosà
t a alhado esà osàte it iosà a esào upados 57.
Hoje, há cerca de 50.000 trabalhadores palestinos com baixos salários executando trabalho
pe igosoà asà zo asài dust iais àligadasà sà ol iasàis aelenses na Cisjordânia. Eles tem que
pagar contribuição sindical para a Histadrut apesar de não poder se filiar e a entidade não
representá-los58.
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Ela também se recusa a pagar auxílio invalidez e aposentadoria devidos aos trabalhadores em
Gaza59.59
De acordo com o Programa de Gestão e Democracia da África do Sul, que integra o Projeto do
Oriente Médio do Conselho de Pesquisa sobre Direitos Humanos:
àOsàsi di atosàpalesti osàe iste à asà oàs oà e o he idosàpeloàgo e oàis aele sesàouàpeloà
Histadrut (a principal central sindical israelense) e não podem efetivamente representar os
palestinos trabalhando para patrões israelenses. Embora esses trabalhadores tem que pagar
contribuições para o Histadrut, ela não representa seus interesses e preocupações, e os
palestinos não tem voz na formulação das políticas da Histadrut. Os sindicatos palestinos
também são proibidos de operar nas colônias israelenses nos OPT (territórios palestinos
ocupados em 1967) onde palestinos trabalham nas obras e outros setores60.
- Sabotagem sindical ao BDS - No exterior, não obstante estes fatos vergonhosos, a Histadrut
se disfarça de sindicalismo progressista para negar a existência do apartheid israelense e
sabotar as iniciativas para liquidá-lo.
Em primeiro de junho de 2007, Ofer Eini, presidente da Histadrut, atacou o sindicato britânico
University and College Union (UCU) pela resolução de apoio ao BDS (campanha de Boicote,
Desinvestimento e Sanções contra Israel). De acordo com Eini apesa àdoàfi àda ocupação
israelense na Faixa de Gaza, os palestinos decidiram continuar o caminho de derramamento de
sa gueàeà iol ia 61.
Em novembro de 2007, os delegados da Irish Confederation of Trade Unions (Federação
sindical irlandesa) informaram que a Histadrut, junto com empresários e governo de Israel
falsamente ega a àasà o diç esàe f e tadasàpelosàpalesti osàso ào upaç oàa ada ,àeàaà
generalizada dis i i aç oà o t aàosà a esàeàpalesti os nas áreas de 1948, e o apoio do
PGFTU (Central sindical palestina) ao BDS62.
Em fevereiro de 2009, quando estivadores sulafricanos se recusaram a trabalhar com carga
israelense devido aos massacres em Gaza, a Histadrut des a ada e teàde la ou:à Éài a eit elà
que os sindicatos intervenham numa questão política, especialmente quando as empresas
israelenses que são o alvo do boicote também empregam trabalhadores palestinos63.
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E àju hoàdeà
,àelaàga a tiuàoàapoioàdaàfede aç oàsi di alàale àDGBàpa aàaà TULIP à ujaà
finalidade expressa é desviar o crescente apoio sindical internacional ao BDS64. No entanto,
quando o governo turco posteriormente criticou a guerra de Gaza, a Histadrut retaliou com
chamando seus membros a não passar férias na Turquia65.
Em agosto de 2009, uma delegação do TUC escocês para a Palestina relatou: E momento
algum a Histadrut reconhe eà ueàaàCisjo d iaà ào upada 66. Em 2009, como parte de seu
endosso ao BDS, o TUC britânico67 e escocês68 se comprometeram a rever suas relações com a
Histadrut.
No final de 2009, o Instituto Reut, um think-tank sionista, instou a Histadrut a intensificar a sua
oposição ao crescente apoio sindical internacional para a campanha de Boicote,
Desinvestimento e Sanções (BDS) contra Israel69.
Para mais informações, acesse:
International Jewish Anti-Zionist NetworkLabor: www.ijsn.net/C91
Labor for Palestine: www.laborforpalestine.net/wp
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