
Tiden er overmoden for en tydeligere reaksjon fra verdenssamfunnet mot 
Israels politikk! Israels blinde øyne og døve ører overfor FNs vedtak gjør at 
vi som enkeltmennesker, organisasjon og stat må bruke de virkemidlene vi 
har igjen for å stoppe uretten. Okkupasjonen og apartheidpolitikken Israel 
fører, stykker opp palestinernes landområder, isolerer og utsulter et folk 
som trenger vår solidaritet. Vis at du tar avstand fra Israels okkupasjon og 
undertrykking – ta et aktivt valg i dag!
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Følger ikke 
FN-vedtak
Det palestinske folkets mulighet for 
frihet og fred hindres av Israels okku-
pasjon, krigføring og undertrykking. 
Siden 1948 har FN vedtatt et titalls 
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 etter- 
komme FNs pålegg. Tvert i mot fortsetter  
de å føre en aktiv okkupasjons- og 
undertrykkingspolitikk. Dette er ingen 
konflikt mellom to likestilte parter, men  
en konflikt mellom en fullstendig over- 
legen okkupant og et folk som kjemper 
febrilsk for retten til å leve og bo i sitt 
eget land.

I 2002 begynte den israelske 
regjeringen byggingen av Muren på 
Vestbredden, som er erklært ulovlig 
av det internasjonale samfunnet. Den 
planlagte lengden på Muren er 790 
km og ødelegger normalt samfunns- 
og næringsliv. I tillegg gjør et utall av 

veikontroller (checkpoints) fri ferdsel 
på Vestbredden og Gaza vanskelig og 
farefull. Med Mur og veikontroller  
annekteres mer palestinsk jord, og 
palestinske bønder mister tilgangen til 
markene sine. Dagligdagse gjøremål 
som å gå på jobb eller skole, komme 
seg til lege eller jobbe på jordene er 
underlagt viljen og innfallene til  
okkupasjonsmakten.

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

Boikott israelske 
varer
Selv om bombene ikke faller like tett 
som de gjorde i Gaza i 2009 og 2012, 
er ikke krigen mot det palestinske 
folket over:

Stadig bomber Israel mål på Gazastripen, 
nødvendige forsyninger slipper ikke inn 
og overgrepene fortsetter.

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 om-
rådene, men det nekter Israel. Israels 
målsetting er ikke tilbaketrekking, men 
å opprettholde og utvide kontrollen 
over de palestinske landområdene.



Krigen på Gaza viser at Israel er villige 
til å ofre den palestinske sivilbefolk-
ningen for å oppnå sine mål. Dette 
kan ikke det internasjonale samfunnet 
finne seg i.

derfor må vi som enkelt- 
mennesker, 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.

Boikott mot 
apartheid!
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 
folket! Vis at du tar avstand fra Israels 
okkupasjon og undertrykking - gjør et 
aktivt valg der du bor!

 
 

Boikott israelske varer!

Palestinakomiteen i Norge boikotter også selskap som støtter opp under og 
som profitterer på okkupasjonen, f eks ved å jobbe for at Statens Pensjons-
fond Utland (oljefondet) skal trekke ut investeringer fra slike virksomheter. 
Vi støtter også akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Les mer på:

www.palestinakomiteen.no
www.boikottisrael.no 



de mest omsatte og vaNligste 
israelske varer i salg:

Frukt og grønt
Dadler, appelsiner, grapefrukt, avokado og mango fra Mehadrin
Søtpoteter, nypoteter (Nicola), sharon, kumquat og dadler selges 
gjennom BAMA
Soltørkede tomater fra Gartner
Hadeklaim selger dadler gjennom merkene King Solomon Dates og 
Jordan River
Hermetiske tomater fra Eldorado

kosmetikk
Bio Garlic Essence fra GaliHerb AS
Dødehavsprodukter fra Ahava, Rashel Dead Sea, Shemen Amour, 
Moraz, Natutral Sea Beauty, Dead sea Products, Dead sea 
Beauty Inc, Dr. Melumad 
Hårprodukter fra Moroccanoil

andre varer 
Veggfester for TV fra Barkan Mounting System 
Badedrakter fra Gottex
Plastkasser fra Keter og Techoplast 
Skjæreverktøy fra Iscar
Alarmsentraler fra Visonic
Klokker fra Adi
Brusmaskin fra Soda Stream 
Vin fra Gamla Cabernet Sauvignion, Yarden Chardonnay, 
Carmel Vineyards, Chardonnay Private Collection, 
Carmel Cabernet Sauvignon, Tzora Vineyards
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