
POLITIANMELDELSE 

Jeg er blitt kjent med at Palestinakomiteen i Norge, org.nr. 984 688 172, gjennom sitt boikottutvalg 
og lokalforeninger vil gjennomføre, eventuelt allerede har gjennomført, aksjoner mot israelske 
matvarer i norske dagligvarebutikker. Jeg legger frem som bevis omtale på organisasjonens egen 
nettside: 

https://palestinakomiteen.no/nasjonal-aksjonsdag-4-juni-oppfordrer-til-boikott-av-israelske-varer/ 

Palestinakomiteen opplyser at de vil gå inn i butikker og merke varer med klistremerker på et synlig 
sted – på prisetikettene eller på vareeskene. De vil også dele ut løpesedler. Videre vil de overlevere 
brev til butikkledelsen. 

Den endelige hensikten med denne aksjonen er utslettelsen av staten Israel. Dette forsøkes holdt 
skjult, men fremkommer klart av at målet bl.a. er at alle såkalte palestinske flyktninger skal ha rett til 
å flytte inn i Israel. Det fremkommer bl.a. av Nyhetsbrev fra AKULBI (underbruk av 
Palestinakomiteen) sommeren 2015 : “Det viktigste er å få oppfylt kravene bak boikotten; at 
okkupasjonen avsluttes, demokratiske rettigheter for alle palestinere og at flyktningene får rett til å 
vende tilbake.” Det fremgår også av Palestinakomiteens emblem som viser Palestina uten Israel. Jeg 
har ikke fått lastet ned emblemet, men det fremkommer i øvre venstre hjørne på deres hjemmeside 
http://palestinakomiteen.no/ 

 

STRAFFELOVEN OG BOIKOTTLOVEN 

En slik aksjon kan utarte til voldelige forhold, støy og skadeverk mv og vil være trakasserende og 
utilbørlig overfor en part som driver lovlig virksomhet og aksjonen er basert på usanne og/eller 
misvisende opplysninger. 

En slik aksjon vil være i strid med så vel straffeloven som andre lover: 

136 i Straffeloven. Den, som bevirker, at der finder Opløb Sted i Hensigt at øve Vold mod Person eller 
Gods eller at true dermed, eller som medvirker til Istandbringelsen af saadant Opløb, eller som ved et 
Opløb, under hvilket ovennævnte Hensigt lægges for Dagen, optræder som Leder eller Fører, straffes 
med Fængsel indtil 3 Aar. 

291 i Straffeloven. For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller 
forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. 

350 i Straffeloven. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den 
alminnelige fred og orden, b) den lovlige ferdsel, d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget 
forblir tross pålegg om å fjerne seg, straffes med bøter eller fengsel inntil to måneder. 

Lov om boikott § 1. Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å 
tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets 
økonomiske samkvem med andre. 

Lov om boikott § 2. Boikott er rettsstridig: a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt 
mål uten å føre til et rettsbrudd; b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler 

https://palestinakomiteen.no/nasjonal-aksjonsdag-4-juni-oppfordrer-til-boikott-av-israelske-varer/


eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger: 
c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe 
rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre 
med seg; d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller 
uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort 
fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten. 

  

GJERNINGSPERSONER 

Det er en rekke personer som fremstår som gjerningspersoner, enten direkte eller som medskyldige 
bakmenn: 

Alle styremedlemmer i Palestinakomiteen i Norge som står bak organiseringen av det hele, fremst 
blant dem styrets leder: Kathrine Jensen. 

Alle medlemmer av Palestinakomiteens boikottutvalg og styrelederne i lokallag som har deltatt i 
aksjonen.  

 

DYSTRE UTSIKTER 

Palestinakomiteen har i flere år drevet et utilbørlig press mot norske kunstnere og 
kulturinstitusjoner. På den måten sørger de for at Israel konsekvent blir fokusert på under en sterkt 
negativ synsvinkel. Positive opplysninger om Israel som kan gi et mere nyansert syn på Israel blir 
systematisk søkt holdt borte fra den norske offentligheten. Det ser ut til at de nå forsøker å trappe 
opp sine aksjoner. Når vi vet at slike aksjoner er ment å stigmatisere Israel med det endelige mål å 
utslette landet er dette i seg selv meget bekymringsfullt. 

Videre vet vi at den slags agitasjon fører til negative holdninger, ikke bare mot Israel, men mot jøder 
generelt, også mot norske jøder. Hele 12 prosent av den generelle norske befolkningen sier 
trakassering og vold rettet mot jøder kan forsvares når en tenker på hvordan Israel behandler 
palestinerne. I den norske muslimske befolkningen er støtten 21 prosent (HL-undersøkelsen 2017). 

Det er derfor viktig at det blir tatt fatt i slikt, især når det fremkommer som handlinger i strid med 
norsk lov. 

Jeg imøteser gjerne Deres meddelelse om hva De vil foreta dem i saken for å forhindre slike 
lovbrudd. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Sted og tid: 


