na en
ö
l
e
b
t
tt at
ä
r
t
e
d
Är
akt?
m
s
n
o
i
at
ockup
Israel har ockuperat Palestina sedan 1967. Landet bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Förtrycket av palestinier hårdnar för varje dag som går. Det är uppenbart att Israel saknar
vilja till fred. Ändå fortsätter omvärlden att belöna Israel genom en mängd
förmåner, både frihandelsavtal, politiskt och militärt samarbete.
Det räcker inte att gång på gång konstatera detta, det är dags att gå från
ord till handling. Israel måste mätas med samma måttstock som andra
länder och behandlas på samma sätt som andra folkrättsförbrytare.

BDS - Bojkotta Israel
BDS står för Bojkott, Desinvestering och Sanktioner. Bojkott är ett verktyg som ligger i dina händer som konsument. Du kan välja att inte köpa
israeliska produkter så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår.
Desinvestering innebär att företag, banker och institutioner drar tillbaka
investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner
är regeringarnas och de globala institutionernas verktyg att på fredlig väg
påverka statens beteende genom olika ekonomiska och politiska åtgärder.
Palestinska organisationer har i ett upprop bett omvärlden att införa BDSåtgärder mot den israeliska staten. Palestinier har med BDS-uppropet
samlats i en enad ickevåldsrörelse som fått stöd också av stora delar av
den israeliska fredsrörelsen. BDS-uppropet utgår ifrån universella mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det riktar sig mot den israeliska ockupationen, inte mot enskilda israeler.
BDS som metod möjliggör för människor att utföra konkreta solidaritetshandlingar i sin vardag och sätter press på regeringar att även de agera
i enlighet med internationell rätt. Historien har visat att BDS kan leda till
resultat, med Sydafrika under apartheid som ett välkänt exempel.

Du kan göra skillnad!
Ta ställning för en rättvis fred – köp inte israeliska varor! Din handling blir
ännu starkare om du säger till i affärer som säljer israeliska produkter och
förklarar varför du vill att de ska ta bort dessa varor ur sortimentet. Det ska
inte vara lönsamt att stödja en ockupationsmakt!
På Palestinagrupperna hemsida hittar du mer information om BDS och
pågående kampanjer. Se www.palestinagrupperna.se under Bojkott, Desinvestering och Sanktioner. Har du frågor eller vill engagera dig, hör gärna
av dig till info@palestinagrupperna.se.
Tillsammans kan vi uppnå en rättvis fred i Israel-Palestina!

Produkter att undvika:
Frukt och grönsaker
• Alla produkter från Carmel-Agrexco
(märken som Carmel, Top och Jaffa)
• Avokado (Carmel, Top)
• Citrusfrukter (Carmel, Jaffa)
• Cocktailtomater (Rini Cherry,
Melody, Bio-Top, Dana Cherries,
Arav A, Carambola, Carmel)
• Dadlar (Deglet Nour,Jordan River,
Jordan Plains, Medjool)
• Sharonfrukter (Carmel)
• Övrigt: Sötpotatis, Blekselleri, Meloner, Morötter, Paprika, vissa
produkter i Hemköps ekologiska
livsmedelsserie ”Garant”.
Systembolagets viner
Sök på Israel eller ”Övriga ursprung”

Hår- och hudvårdsprodukter
Produkter från Döda havet (Ahava,
Premier, Dead Sea Bodycare)
Övrigt
• Hälsans kök (ägs av ett israeliskt
företag)
• Soda Club / Soda Stream (produceras på ockuperad mark)
• Zooglo’s produkter (matvaror)
Streckkoden på varor från Israel ska
börja med 729. Israeliska produkter
packas dock ofta om i Europa, och
får då det europeiska landsnumret.
Det är därför viktigt att hålla koll på
vilket företag produkten kommer
ifrån.

Mer information: www.palestinagrupperna.se

