Boikottaksjoner i Palestinakomiteen

Erfaringer til aksjonister
Vedtatt på Landsstyret 15. – 17. mars 2013

1. Skal du dele ut løpesedler utenfor en butikk eller ha stand, orienter deg om lokale
politivedtekter, samt orienter butikksjefen om hvem dere er og hva som er formålet
med aksjonen.
2. Klistremerker skal kun klistres på israelske varer og gjerne på skiltet som
orienterer om varen eller på esken, evt på varen hvis det er appelsiner o l som gjør det
enkelt å fjerne klistremerkene. Klistremerkene er vanskelig å fjerne, og de ansatte må
bruke mye tid på å rydde opp.
3. Palestinakomiteen Trøndelag har laget en plakat som de henger opp i
daglivarebutikker. De sjekker jevnlig om butikken selger israelske varer eller ikke og
gir butikken enten "Godkjent-selger ikke israelske varer" eller "Ikke godkjent- selger
israelske varer." Plakaten ligger i ressursbanken på Palkoms nettside, og alle lokallag
og medlemmer kan laste den ned der.
4. Behold roen, butikk personalet vil trolig være mer opphisset og redde en det dere
er. Føler dere at situasjonen er uoversiktlig eller truende, ta kontakt med politiet. Vi
utfører sivilulydighet, vi er ikke kriminelle. Vi lar oss heller ikke bli behandlet som
det. Ikke bli med personale inn på bakrommet. Det kommer det ikke noe godt utav.
Har butikkens ansatte noe å si oss kan e gjøre det i lokaler med andre mennesker til
stede, ikke i dårlig opplyste lagerlokaler uten overvåkningskamera. Verken
butikkpersonale eller vektere kan holde dere tilbake med makt. Dere har ikke stjålet
noe, dere har heller ikke ødelagt noe.
5. Ikke oppgi personalia til butikkpersonale eller vektere. Alle henvendelser kan rettes
til Palestinakomiteen sentralt. Insisterer de på å få navn, tilkall politiet og gi
personalia til dem. Hvis dere har blitt holdt tilbake med makt, be politiet ta
personalia på butikkpersonalet og vektere også (likhet for loven). Hvis dere blir bedt
om å forlate butikken så gjør det. Dere har sikkert allerede fått klistret nok.
Vær mange på aksjonen. Avtalt i forkant hvem som skal føre ordet med vektere og
butikkansatte
6. Vær forberedt på brevskriving i etterkant. Vi står inne for aksjonen og kommer
ikke til å godta evt krav de kommer med. Gjennom korrespondanse kan vi enten få
innrømmelser fra butikken, eller sørge for at butikken skjønner at videre forfølgelse
av saken kan medføre presseoppmerksomhet og lignende (se vedlagte eksempel på
brev).
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Forslag til brev til butikker som selger SodaStream-produkter.
Fakta-arket om SodaStream legges ved dette brevet.

[navn mottaker]

Avslutt salg av SodaStream!
"La boblene briste – boikott SodaStream!" er en kampanje som Palestinakomiteen i
Norge støtter. Den ble starter av Norsk Folkehjelp Soldiaritetsungdom som over ti
andre organisasjoner har tilsluttet seg.
SodaStream har sitt hovedproduksjonslokale i den israelske industrisonen Mishor
Adumim, tilknyttet bosettingen Ma’ale Adumim på okkupert palestinsk område.
Israels bygging av bosettinger og industrisoner på okkuperte Vestbredden er

folkerettsstridig, og undergraver utsiktene til fred. De israelske industrisonene på
Vestbredden bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde
okkupasjonen, både gjennom å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i
bosettingene gjennom industri, og gjennom kommuneskatt til bosettingene de er
tilknyttet.
Selv om SodaStream hevder at produkter som selges på det norske markedet ikke er
produsert på okkupert palestinsk område, finnes det ingen uavhengige kilder som
kan bekrefte dette. SodaStreams påstand om at kullsyremaskinene til det nordiske
markedet ikke blir produsert i Mishor Adomim, har blitt utfordret av israelske Who
Profits, et prosjekt som har som målsetting å offentliggjøre selskaps involvering i den
israelske okkupasjonen: http://www.whoprofits.org/content/sodastream-september2012-update
SodaStream bidrar med økonomisk støtte til en folkerettsstridig bosetting, og
medvirker dermed til å legitimere og opprettholde den israelske okkupasjonen.
Uavhengig av hvor kullsyremaskinene er produsert, er derfor handel med
SodaStream-produkter problematisk.
Vi oppfordrer [butikkens navn] å avslutte salget av SodaStream-produkter på grunn
av selskapets direkte bidrag til å støtte opp om den israelske okkupasjonen. Et faktaark om SodaStream ligger vedlagt med informasjon om selskapets produksjon på
okkupert palestinsk område som vi håper er til nytte for dere.
Vi håper dere har anledning til å møtes diskutere denne saken nærmere.
Med vennlig hilsen
[navn på lokallaget og med underskrift]

