
«Apartheidfrie Soner»  handler om å gjøre 
ditt nærmiljø til et område som uttrykker 
solidaritet med palestinernes rettigheter 
i møte med Israels okkupasjon og apart-
heidpolitikk. 

En apartheidfri sone kan være alt fra et 
foretak, butikk, restaurant, institusjon og 
organisasjon til en gate, bydel, kommune 
eller et sted. Et internasjonalt press fun-
gerte mot apartheidregimet i Sør-Afrika. 
Det vil også fungere mot Israel. 

Man kan slutte seg til kampanjen og er-
klære seg som en apartheidfri sone ved å:  

1. Avstå fra å kjøpe eller selge varer  
og tjenester fra selskaper som bidrar  
til Israels brudd på palestinernes  
rettigheter

2. Avstå fra å samarbeide med israelske 
institusjoner som bidrar til brudd på 
palestinernes rettigheter

3. Offisielt støtte kampanjen «Apartheid-
frie Soner»

 
 

KAMPANJEN 
APARTHEIDFRIE SONER

EN SOLIDARITETSHANDLING  
SOM GJØR EN FORSKJELL! 

For tilslutning, ta kontakt med Palestinakomiteen: sekretariat@palestinakomiteen.no 



FN-KONVENSJONEN MOT APARTHEID
I 1973 innførte FNs generalforsamling «The International Convention 
on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid». 
Konvensjonen definerer apartheid som inhumane handlinger begått 
med den hensikten å etablere og opprettholde dominans av en rase-
basert gruppe over hvilken som helst annen rasebasert gruppe, og 
systematisk undertrykke dem ved:

Tar man utgangspunkt i FNs definisjon, bryter Israel denne på flere punkter; blant annet 
ved å behandle palestinerne på følgende måte: 

•	 Mangel på fri ferdsel ved bygging av murer og etablering av kontrollposter
•	 Kollektiv avstraffelse som blokaden av Gazastripen og fordrivelse fra egne hjem
•	 Bygging av ulovlige kolonier som hindrer utvikling, politisk deltakelse og selv-

bestemmelse
•	 Vilkårlig fengsling av barn og voksne uten lov og dom
•	 Utenomrettslige henrettelser
•	 Separate veier for palestinere og israelere 
•	 Lover som diskriminerer palestinere i Israel
•	 Å nekte palestinske flyktninger retur

For mer informasjon om kampanjen, besøk oss på vår hjemmeside.

a. å fornekte en representant fra en rasebasert gruppe retten til liv og personlig frihet: 
i. ved mord;
ii. ved å påføre alvorlig kroppslig og mental skade, ved å begrense deres frihet  
eller verdighet, eller ved å anvende tortur mot dem eller ondskapsfull, inhuman  
og nedverdigende behandling eller straff; 
iii. ved tilfeldige arrestasjoner og ulovlige fengslinger; 

b. å intensjonelt tilrettelegge levevilkårene slik at de forårsaker gruppas fysiske ødeleggelse 
helt eller delvis; 

c. å ha lover eller andre tiltak som har til hensikt å forhindre en rasebasert gruppe fra å 
delta i det politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle livet i landet, og intensjonelt å 
skape forhold som forhindrer full utfoldelse av slike grupper, spesielt ved å nekte dem 
grunnleggende menneskerettigheter, inkludert retten til arbeid, retten til å organisere 
fagforeninger, retten til utdanning, retten til å forlate og å returnere sitt eget land, retten til 
en nasjonalitet, retten til bevegelses- og bostedsfrihet, retten til menings- og ytringsfrihet, 
og retten til fritt å organisere seg politisk; 

d. utføre tiltak, inkludert juridiske, designet for å splitte befolkningen langs rasebaserte 
skillelinjer ved å etablere separate reservater og ghettoer, å forby ekteskap på tvers av de 
rasebaserte gruppene, ekspropriering av eiendom fordi den tilhører representanter fra en 
bestemt rasebasert gruppe;        

e. å utnytte arbeidskraften til en bestemt rasebasert gruppe, spesielt gjennom tvangsarbeid;
f.  å rettsforfølge organisasjoner og personer, ved å ta fra dem rettigheter og friheter, fordi 

de står opp mot apartheid.

PALEST
IN

A
K

O
M

ITEEN     I NO
R
G

E

PALEST
IN

A
K

O
M

ITEEN     I NO
R
G

EPALESTINAKOMITEEN.NO


