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Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom tok initiativ til kampanjen  
La boblene briste- boikott SodaStream i 2012.  

Følgende organisasjoner har tilsluttet seg kampanjen

AUF • Changemaker • Fagforbundet • Fagforbundet Ungdom • Fellesutvalget for Palestina 
Handel og Kontor Ungdom • Industri Energi • KFUK-KFUM Global • Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom • NTLs Ungdomsutvalg • Palestinakomiteen i Norge
Palestine Network Norway i Norges KFUK-KFUM • Palestinerleir • Rød Ungdom • Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Venstreparti • Stiftelsen Karibu



SodaStream lager 
brusmaskiner i en ulovlig 
israelsk bosetting i 
okkuperte Palestina.

Gjennom flere 
resolusjoner har 
FN slått fast at 
Israels bosettinger 
på Vestbredden er 
ulovlig og hindrer 
fred.

Derfor krever kampanjen La boblene briste – 
boikott SodaStream at selskapet flytter all 
produksjon ut av ulovlige bosettinger.

Fram til dette skjer oppfordres alle  
norske butikker og privatpersoner til  
å slutte å handle SodaStream-produkter

SodaStream har sitt hoved-
produksjonslokale i industri-
sonen Mishor Adumim, tilknyttet 
bosettingen Ma’ale Adumim 
på okkuperte Vestbredden. En 
bosetting er et boligområde bygget 
på palestinsk land som bare er for 
israelere. Israels kolonisering av 
Vestbredden hindrer muligheten 
for en tostatsløsning, er ulovlig i 
følge folkeretten, og fordømmes av 
FN, USA, EU og Norge. 

SodaStreams fabrikk ligger 
på stjålet palestinsk land. 
Industrisonen hvor SodaStream 
har sin fabrikk er bygget på 
land som tilhører de palestinske 
landsbyene Abu Dis, Al-Izriyyeh, 
Al-Issawiyyeh, Al-Tur og 
Anata. I tillegg bruker selskapet 
vannressurser som israelske 
myndigheter har konfiskert fra 
palestinerne. 

SodaStreams produksjons-
virksomhet i Mishor Adumim 
bidrar til økonomisk utvikling i de 
ulovlige bosettingene. Gjennom å 
skatte til bosettingskommunen er 
SodaStream med på å finansiere 
fortsatt okkupasjon av Palestina. I 
tillegg mottar selskapet skattelette 
fra den israelske staten for å ha 
fabrikk på okkupert område. 

SodaStream bruker slagordet 
«set the bubbles free». Men 
verken brus eller kullsyrevann 
smaker godt med den bitre 
bismaken av okkupasjon, som 
frarøver palestinere grunn-
leggende rettigheter og frihet. 

La boblene briste. 
boikott SodaStream!

facebook.com / boikottsodastream

SodaStream selges  
blant annet hos: 
Expert, Jernia, Siba,  
Lefdal, Elkjøp og Staples 

SodaStream 
utnytter land og 
vannressurser 
som ifølge 
folkeretten tilhører 
palestinerne. 
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