Boikott av varer og tjenester produsert i okkuperte områder
Staten Israel ble oppretta i 1948 på palestinsk jord etter massiv fordrivelse og etnisk rensing.
Anslagsvis 750 000 palestinere ble drevet på flukt fra sine landsbyer til nabolandene, over
500 palestinske landsbyer ble ødelagt og 11 byer ble tømt for palestinere. I dag utgjør
etterkommerne av disse palestinerne mange millioner flyktninger, den største
flyktninggruppen registrert av FN. Israels okkupasjon av dagens Palestina; Øst-Jerusalem,
Gaza og Vestbredden, har vart fra seksdagerskrigen i 1967. Dette er den lengste
okkupasjonen i moderne tid.
Konflikten mellom Israel og Palestina er ingen konflikt mellom to likestilte parter. Det er en
asymmetrisk konflikt mellom en overlegen okkupant og et folk som kjemper for retten til å
leve og bo i sitt eget land.
De israelske bruddene på folkeretten er tallrike: etablering av stadig flere ulovlige kolonier
på Vestbredden, annektering av store deler av Øst-Jerusalem, fengsling av palestinske barn,
bygging av muren på Vestbredden, fengsling av palestinere uten lov og dom, vilkårlige drap
på fredelige demonstranter, tilbakeholdelse av skatteinntekter, angrep og drap på fiskere i
Gaza, og kollektiv straff som blokaden på Gaza- som nå er i sitt tiende år.
I sine gjentatte brutale militære angrep på Gaza, har Israel nesten bare bombet sivile mål.
Sivilbefolkninga i Gaza kan ikke flykte når det bryter ut krig, og gjennomsnittsalderen her er
17 år. I Gazakrigen i årsskiftet 2008/2009 ble barn drept i bombeangrep mens de lekte, og
sivile hjem ble angrepet mens hele familier lå og sov. Av de 1300 drepte, var over 300 barn. I
2014 ble over 2200 palestinere drept, av dem 500 barn. 10.000 ble skadd i krigen, 110.000
bygninger ble ødelagt eller skadet, og over 100.000 ble gjort hjemløse. I dag lever tusener av
sivile i Gaza på et eksistensminimum som følge av Israels blokade. Barna i Gaza lider av
blodmangel, underernæring og krigstraumer, og 80 % av befolkninga er avhengig av
nødhjelp.
På Vestbredden blir stadig mer land og ressurser fratatt den palestinske befolkningen til
fordel for israelske bosettinger med tilhørende veier, murer og beslaglegging av
vannressurser. Den internasjonale domstolen og FNs sikkerhetsråd har slått fast at
bosettingene er folkerettsstridige, og i desember 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd et krav om
full byggestans i bosettingene. På tross av både FN-resolusjoner og uttalelser fra den
internasjonale domstolen i Haag forverrer Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige
bosettinger utvides, bygging av muren fortsetter og palestinere utsettes for daglig
trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Bodø kommune
som uttalt solidaritets-by ikke kan støtte.
Bodø kommune har ikke ansvar for Norges utenrikspolitikk, men Bodø kommune kan og bør
stå for en rettferdig og solidarisk innkjøpspolitikk.
Gjennom å avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra okkuperte områder, kan Bodø kommune
på sin måte hindre økonomisk støtte til en folkerettsstridig og brutal okkupasjon.

Forslag til vedtak:
1. Bodø kommune avstår fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i
okkuperte palestinske områder.
2. Bystyret ber Rådmannen sørge for at Bodø kommune krever dokumentasjon på at varer
som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara og lignende, i de
tilfeller hvor dette er en aktuell problemstilling. Dette gjelder også for kommunale foretak og
andre selskaper eid av Bodø kommune.
3. Bystyret oppfordrer Bodø kommunes innbyggere, Nord Universitet, næringslivet, andre
kommunestyrer og fylkesting og Stortinget om å boikotte varer og tjenester produsert i
okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner.

Kommentar til vedtaksforslaget
Det kan oppstå situasjoner hvor en potensiell leverandør har virksomhet både i bosettingene
og i Israel, men påstår at bosettervarene ikke selges til det norske markedet. Det har derimot
blitt dokumentert at flere israelske frukt og grønt-selskaper med virksomhet både i
bosettingene og i Israel feilaktig merker varer fra bosettingene med «Israel» som
opprinnelsessted. Punkt 2 i vedtaksforslaget legger derfor til grunn at det kan være aktuelt
for kommunen å gjøre en risikoanalyse for å vurdere hvor stor risikoen er for å handle med
bosettervarer hvis en leverandør både har virksomhet i bosettingene og andre steder.
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