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POLITIKK

PALESTINAKOMITEEN I NORGE
Vi er en selvstendig og partipolitisk 
uavhengig organisasjon som driver 

solidaritetsarbeid for det palestinske folkets 
frigjøringskamp, først og fremst gjennom 

informasjons- og opinionsarbeid i Norge, og 
ved praktisk solidaritetsarbeid i Midtøsten.

STØTT OSS
Vil du støtte oss økonomisk? 

Send en gave på Vipps #644099 
eller til kontonummer 

0530.28.03112

BLI MEDLEM
Vil du støtte oss i arbeidet for 

palestinernes frihet og rettferdighet? 
Meld deg inn i Palestinakomiteen! 
Du betaler kr 100 det første året.

Meld deg inn på 
palestinakomiteen.no/medlem

 eller skann QR-koden her.

palestinakomiteen.no

STEM FOR EN MER RETTFERDIG 
PALESTINAPOLITIKK! 
Det blir ofte sagt at de lange linjene i norsk utenriks-
politikk skal ligge fast, også for Israel og Palestina. 
Under statsminister Erna Solberg har regjeringen 
derimot jobbet for økt samarbeid og handel med 
Israel mens kolonisering og okkupasjon får fortsette 
uhindret. Hvorfor engasjere seg? De dramatiske 
endringene på bakken de siste årene, viser tydelig at 
norsk utenrikspolitikk ikke kan fortsette etter samme 
linje som før. Forhandlingene om en fremtidig løsning 
står stille, okkupasjonen av Vestbredden og Gaza 
fortsetter. Palestinerne – også de bosatt i Israel, har 
ikke samme rettigheter som Israels befolkning for 
øvrig. Stadig flere – inkludert den israelske mennes-
kerettighetsorganisasjonen B’tselem og amerikanske 
Human Right Watch – definerer Israels behandling av 
palestinerne som apartheid. FNs spesialrapportør 
for Palestina, Michael Lynk, oppfordrer både stater 
og selskap til å holde Israel ansvarlig for brudd på 
internasjonal lov, blant annet ved ikke å handle varer 
og tjenester med selskap som tjener på og bidrar til 
okkupasjonen. 

HVA KAN DU GJØRE? 
De fleste partiene, med unntak av Frp, er enige 
med FN og Folkeretten om at bosettingene er 
ulovlige og et hinder for fred. De mener også at 
norske selskap og staten bør følge FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 
Et tydelig signal om at Norge ikke anerkjenner Israels 
okkupasjon av Vestbredden og Gaza, vil være å stanse 
handel med varer og tjenester fra de okkuperte 
områdene. Norske folkevalgte har et ansvar og det 
finnes rom for påvirkning. Våre folkevalgte må være 
tydelige på at folkeretten også gjelder for palesti-
nerne. Snakk med partiet du vil gi din stemme. Vi 
håper vår oversikt over partienes standpunkt om 
sanksjoner, bosettinger og anerkjennelse av Palestina 
som stat kan være nyttig. Godt valg!



SPØRSMÅL

Vil ditt parti støtte sanksjoner 
mot Israel for deres brudd på 
folkeretten og menneske- 
rettighetene?

Vil ditt parti kreve at Israel 
stanser utbyggingen av ulovlige 
bosettinger på palestinsk land?

Vil dere jobbe for at Statens 
Pensjonsfond Utland (SPU) trek-
ker ut investeringer fra selskap 
og virksomheter som profitterer 
på eller bidrar til folkerettsbrudd 
i det okkuperte Palestina?

Vil dere offisielt fraråde norsk 
næringsliv å engasjere seg 
i handel og investeringer i 
selskaper som bedriver aktivi-
teter i okkuperte Palestina som 
er uforenelige med UNGP og 
folkeretten?

Vil ditt parti støtte opp om den 
uavhengige granskingen av krigs-
forbrytelser i Israel og Palestina 
som er igangsatt av den interna-
sjonale straffedomstolen ICC?

Vil dere gå inn for at Norge 
anerkjenner Palestina som stat?

D E T T E  M E N E R  PA R T I E N E  O M  PA L E S T I N A

«Arbeiderpartiet 
mener at den israelske 
okkupasjonen av 
Vestbredden må 
ta slutt»

«SV har programfestet 
en norsk anerkjennelse 
av Palestina som stat»

«Rødt vil støtte det 
palestinske folkets

 kamp og arbeide for 
økonomisk, akademisk 

og kulturell boikott 
av Israel»

Jonas Gahr Støre,
leder av Arbeiderpartiet.

Audun Lysbakken
leder av Sosialistisk Venstreparti.

Bjørnar Moxnes, 
leder av Rødt.

Une Bastholm,
leder av Miljøpartiet De Grønne.

JA              UAVKLART            NEI 

«MDG krever at  
Statens Pensjonsfond 

Utland selger seg ut av 
selskaper som direkte 
medvirker til alvorlige 

brudd på folkeretten og 
menneskerettighetene»


