Ahava-dødehavsprodukter fåes
kjøpt i Vita-butikkene.
Moraz- Kosmetikk/ hudpleie.
Natural Sea Beauty- Kosmetikk/
hudpleie.
Våtservietter- Selges kun på
Rimi.
Dr. Melumad -dødehavsproduker

Carmel/ Agrexco
Avocado, druer, cherry tomater,
grapefrukt, dadler, limefrukt,
kinakål, stangselleri, paprika,
sharon-frukt (eg.
daddelplommer/persimmon),
sambucol og søtpoteter.
Jaffa- Appelsiner, mandariner,
rød og gul grapefrukt, pomelo og
sweetie.
Eldorado- Hermetisk tomatjuice
Bama- Kumquats.
Nicola- Nypoteter.
Gartner- Soltørkede tomater.
River Jordan- Dadler.
Jordan Valley- Varemerke på
israelsk frukt.
Leon IV- Mango.
Top- Avocado.
Umerket- Nypoteter, økologiske
gulrøtter m.m.
GaliHerb AS- Bio Garlic Essence.

Palestinakomiteen.no

Palestinakomiteen i Norge støtter det palestinske folkets sin
kamp for frihet, grunnleggende menneskerettigheter og rett
til nasjonalt selvstyre.

Barkan super- Veggfeste for TV
Gottex- Israelske klær.
Badedrakter.
Keter- Plastprodukter, selges på
Claes Ohlson.
Technoplast selges på
Plantasjen
Carmel Wineyards- Adom Atic
(rødvin), Chardonnay Private
Collection, Carmel Cabernet
Sauvignon.
Tzora Wineyards

Diverse varer

Kosmetikk

Frukt og grønt

De mest omsatte og vanligste israelske varer i salg:

Boikotten av Sør-Afrika var et viktig bidrag til
apartheidregimets fall. Boikotten begynte i det små og vokste
seg til en stor, internasjonal bevegelse. Ved å boikotte
israelske varer kan du sende en tydelig beskjed til de israelske
makthaverne: Israel må trekke seg ut av de palestinske
områdene, og sørge for grunnleggende menneskerettigheter
for det palestinske folk.

Boikott mot apartheid

Palestinakomiteen i Norge

Boikott.net

Varen inneholder spor av okkupasjon og
undertrykking.
Boikott israelske varer!

Advarsel! –

Det er bred internasjonal enighet om at den viktigste
forutsetningen for fred mellom Israel og Palestina er at
Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene, men
det nekter Israel. Israels målsetting er ikke
tilbaketrekking, men å opprettholde og utvide
kontrollen over de palestinske landområdene.

Følger ikke FN-vedtak

- I strid med folkeretten annekterer israelske bosettere
palestinsk land. Ofte fører det til ytterligere anneksjon av
palestinske landområder fordi den israelske hæren
oppretter sikkerhetssoner rundt bosettingene. Israelerne
bygger også egen veier, kun for bosetterne, som går over
palestinsk land.

- Vestbredden er delt opp av en 600 km lang betongmur
som ødelegger normalt samfunns- og næringsliv. I tillegg
gjør et utall av kontrollposter fri ferdsel på Vestbredden
vanskelig og farefull, og ferdsel mellom Gaza og
Vestbredden umulig. Dagligdagse gjøremål som å gå
på jobb eller skole, komme seg til lege eller jobbe
på jordene er underlagt viljen og innfallene til
okkupasjonsmakten.

Krigen mot Gazas befolkning er bare en del av den
undertrykking det palestinske folket må leve med:

Boikott israelske varer!

Vis at du tar avstand fra Israels okkupasjon og
undertrykking - gjør et aktivt valg i butikkhyllen.

Krigen på Gaza viser at Israel er villige til å ofre den
palestinske sivilbefolkningen for å oppnå sine mål. Det
kan ikke det internasjonale samfunnet finne seg i.
Derfor
må
vi
som
enkeltmennesker,
organisasjoner og stater legge press på Israel.
En måte å gjøre det på er boikott av Israelske varer.
Det vil ramme Israel økonomisk, men først og fremst
viser vi israelske styresmakter at vi støtter det
palestinske folkets rett til fred og frihet.

Selv om bombene ikke faller like tett som de gjorde på
nyåret 2009, er ikke krigen mot det palestinske folket
over. Stadig bomber Israel mål på Gazastripen.
Nødvendig
forsyninger
slipper
ikke
inn.
Bygningsmaterialer for å bygge opp hjem, skoler og
arbeidsplasser som ble bombet av Israel kommer ikke
fram. Overgrepene fortsetter.

27.12.2008 angrep Israel Gazastripen. I ukene som
fulgte ble over 1300 mennesker drept, over 400 av
dem var barn.Israel angrep sivile mål som skoler,
sykehus og private hjem. Å angripe sivile mål
regnes som krigsforbrytelser. En krigsforbrytelse
begått av verdens fjerde sterkeste militærmakt mot et
okkupert folk.

Det palestinske folkets mulighet for frihet og
fred hindres av Israels okkupasjon, krigføring og
undertrykking. Siden 1948 har FN vedtatt hundrevis
av resolusjoner som fordømmer Israels undertrykking
av palestinerne og som krever at Israel skal trekke seg
ut av de okkuperte palestinske områdene. Det har
også vært gjennomført utallige forsøk på å megle frem
en
Israelsk
tilbaketrekning.
Israel
nekter
å
etterkomme FNs pålegg. Tvert i mot fortsetter de å
føre en aktiv okkupasjons- og undertrykkingspolitikk.

Boikott israelske varer

Krig mot sivilbefolkning

