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Politikere som stiller til valg bør bli utfordret på 
Palestina-saken og boikott av israelske varer.

Den 9. september er det kommunestyre - og fylkestingsvalg i Norge. 
Palestinakomiteen anbefaler alle palestinavenner å bruke anledningen til 
å stemme på politikere som støtter Palestina. Mange tenker sikkert at det 
ikke spiller så stor rolle for Palestina-saken hvem som styrer kommunene 
og fylkeskommunene våre. Men det gjør det! Ikke minst med tanke på å 
få gjennom kommunale vedtak om å avstå fra innkjøp av israelske varer 
produsert på okkupert palestinsk jord. Her det stort potensial. 

APARTHEIDREGIMET ISRAEL
I kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika var boikott et svært viktig 
virkemiddel. Det begynte i det små og utviklet seg utover 80-tallet til å 
bli en massiv internasjonal økonomisk boikott gjennom FN. Den norske 
kampen mot apartheid ble ledet av solidaritetsbevegelsen, fagbevegelsen 
og kirken, noe som blant annet førte til at kommunene ble bedt om å ta 
et standpunkt. Selv om det gikk svært tregt i starten, ble resultatet at før 
Stortinget hadde fattet et eneste boikottvedtak, hadde flertallet av norske 
kommuner oppfordret til boikott.

På grunn av Israels langvarige, ulovlige og folkerettsstridige handlinger mot 
palestinerne, er det flere kommunestyrer som har blitt utfordret på boikott av 
israelske varer. Politikere som stiller til kommunevalget i september bør bli spurt 
om hva slags varer kommunen skal forbruke. Mener de at det er greit å handle 
varer med et land som overser FN-resolusjoner og som gjentatte ganger bryter 
folkeretten? Kommuner handler med Israel og får også varer fra de ulovlige 
koloniene på Vestbredden. Dette er i strid med både Genèvekonvensjonene 
og Haagkonvensjonen. Våre politikere må tenke globalt og handle lokalt.

TEKST: REDAKSJONEN/PALESTINAKOMITEENS BDS-UTVALG
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KOMMUNER SOM HAR VEDTATT 
BOIKOTT AV ISRAELSKE VARER 
PRODUSERT PÅ OKKUPERT 
PALESTINSK JORD
• Trondheim kommune
• Tromsø kommune
• Lillehammer kommune
• Hamar kommune
• Nordland fylkesting

Flere kommuner jobber med saken.

SPØRSMÅL TIL POLITIKERNE 

• Vil du eller ditt parti fremme et forslag om at kommunen avstår fra israelske varer og 
tjenester som er produsert på palestinsk jord i neste periode hvis dere blir valgt inn?

• Dersom det blir fremmet et forslag om at kommunen avstår fra israelske varer og tjenester 
som er produsert på palestinsk jord i neste periode, vil du og ditt parti stemme for dette?

• Vil du og ditt parti jobbe for at kommunen skal stille etiske krav, ikke bare til leveran-
sene, men også til leverandørene og deres underleverandører, om at alle ledd garante-
rer at de ikke bidrar til brudd på folkeretten?

• Mener du og ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og 
sanksjoner av Israel (BDS) er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på 
okkupasjon og folkerettsbrudd?

• Vil du og ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra 
selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på 
okkupert palestinsk område?

Palestinakomiteen har utarbeidet noen spørsmål som vi oppfordrer 
medlemmene våre til å stille politikere og partirepresentanter under 
valgkampen. Napp ut dette innstikket, ta det med deg i vesken og 
slå av en prat med partirepresentantene som står på stand! Vi 
oppfordrer også aktivister og lokallag til å arrangere politiker-
møter i høst, skrive avisinnlegg, bruke sosiale medier og ikke 
minst stemmeseddelen til fordel for Palestina.

GODT VALG!
I forbindelse med stortingsvalget i 2017, 
kontaktet vi de ni største partiene for å få 
deres synspunkter når det gjelder Palestina-
saken. De som kom best ut var SV og Rødt. 
På andreplass kom Miljøpartiet De Grønne og 
Arbeiderpartiet, fulgt av Venstre og Senter-
partiet. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspar-
tiet kom på jumboplass. Høyre valgte å ikke 
besvare våre spørsmål.
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