
Solidaritet med Palestina 
Hvordan kan vi vise vår solidaritet med palestinerne i praksis?  
Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen inviterer til åpent møte. 
Alle velkommen, gratis inngang. 
 

Mandag 19. oktober kl. 1800  
Fagerlia videregående skole i Ålesund  
 

Martin Holter er rådgiver for Midtøsten i Norsk Folkehjelp. 
Han presenterer rapporten «Farlige forbindelser II». 

NORSKE MYNDIGHETER OG 
NÆRINGSLIV BIDRAR TIL ISRAELS 

OKKUPASJON AV PALESTINA 
 

28. september lanserte Norsk Folkehjelp og Fagforbundet 

rapporten Farlige Forbindelser II. Rapporten beskriver 

hvordan norske myndigheter og næringsliv bidrar til 

Israels okkupasjon av Palestina gjennom finansielle 

investeringer og handel. Blant annet har de fire største 

kommunene i Norge alle investert i selskaper som bidrar 

til okkupasjonen. Vi håper rapporten vil styrke arbeidet 

for å få slutt på alle norske bånd til Israels okkupasjon!  

 

 

 

NOEN AV FUNNENE I FARLIGE 
FORBINDELSER II 

 21 europeiske land fraråder sitt 

næringsliv å ha økonomisk 

samarbeid med bosettingene. 

Norske myndigheter har ennå 

ikke kommet med et slikt råd. 

 Mellom 2011 og 2014 har 

Statens pensjonsfond utlands 

investeringer i israelske 

statsobligasjoner økt 40 ganger 

– fra 199 millioner til 8 

milliarder. 

 De fire største kommunene i 

Norge investerer alle i selskaper 

som bidrar til okkupasjonen av 

Palestina. 

 Norske frukt- og 

grøntimportører handler 

fremdeles med selskaper som 

har produksjon i ulovlige 

israelske bosettinger på 

Vestbredden. 

 Norsk selskap i tett samarbeid 

med Elbit 

Les mer om rapporten: 

http://www.folkehjelp.no/Nyheter/Nyh

etsarkiv/2015/Norske-kommuner-

investerer-i-okkupasjonen 
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Riya Hassan er koordinator for den 
europeiske BDS-kampanjen. Hun er 
palestiner oppvokst i landsbyen Laquia 
i Negev. Hun vil presentere den 
internasjonale boikottkampanjen.                                     

 

Boycott, Divestment and 
Sanctions 
170 sivile palestinske organisasjoner 
lanserte BDS-kampanjen i 2005. De 
representerer palestinere i eksil, 
palestinere i de okkuperte områdene på 
Vestbredden og i Gaza, og palestinere 
som bor i staten Israel. De arbeider ikke 
bare med forbrukerboikott, men krever 
også at bedrifter, aksjefond og stater skal 
trekke tilbake sine investeringer og at det 
skal innføres sanksjoner mot staten Israel. 
 
Les mer om BDS: www.bdsmovement.net 

 

 
 
 

 

 

5 elever, PURE UB, fra CREO på Ålesund vgs, har solgt såpe fra Nablus via 
PACE (Palestinian Association for Cultural Exchange). De besøkte 
Vestbredden nå i september og vil fortelle om sine erfaringer  
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