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PALESTINAKOMITEEN I 
NORGE
Palestinakomiteen i Norge ble 
stiftet i 1969 og er en uavhengig  
solidaritetsorganisasjon som ar-
beider for å spre informasjon om 
Palestina og staten Israel, og for 
å påvirke norsk opinion. Vi har 
medlemmer og lokallag over hele 
landet, og samarbeider nært med 
internasjonale, nordiske og norske 
organisasjoner til støtte for det 
palestinske folket. 

HVA GJØR VI?
Palestinakomiteen i Norge har i 
mange år hatt boikott av staten 
Israel som en prioritert oppgave 
fordi boikott er et ønske fra 
palestinerne selv. Boikott er et 
effektivt og ikke-voldelig virke-
middel i kampen for å få slutt på 
okkupasjonen.

 Vi jobber med å få norske 
myndigheter til å legge press på Is-
rael for å få slutt på okkupasjonen 
og anneksjonen av palestinsk jord.
 Vi arbeider for å synliggjøre 
Israels mange brudd på FN-reso-

lusjoner, folkeretten og mennes-
kerettighetene.
 Vi arbeider for at offentlige 
og private virksomheter ikke 
skal kjøpe varer eller tjenester 
fra selskaper som medvirker til 
okkupasjonen av Palestina.
 Vi arrangerer studieturer.
 Vi sender solidaritetsarbeidere 
til Palestina og Libanon.
 Vi har en ordning som samler 
inn midler til tiltak for barn i pa-
lestinske flyktningeleirer i Libanon.
 Vi støtter opprettelsen av en 
uavhengig og demokratisk stat 
i Palestina med like rettigheter 
for alle.
 Vi arbeider for alle palestinske 
flyktningers rett til å vende tilbake 
i tråd med FN-resolusjonen 194.

HAR DU LYST TIL Å  
ENGASJERE DEG? 
BLI MEDLEM I DAG!
Du kan gjøre en forskjell ved å 
melde deg inn i Palestinakomi-
teen i Norge. Jo flere vi er, jo 
bedre blir vi hørt! Som medlem 
blir du automatisk tilknyttet et 
lokallag, og du vil blant annet 
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motta vårt medlemsblad «Fritt 
Palestina». Du kan melde deg inn 
på palestinakomiteen.no/medlem 
eller ved å sende en e-post til 
medlem@palestinakomiteen.no 
For mer informasjon om kon-
tingentsatser og innmelding, se 
nettsidene våre. 

VIL DU BLI  
SOLIDARITETS- 
ARBEIDER?
Palestinakomiteen sen-
der solidaritetsarbeidere 
til Palestina og Libanon. 
Se hjemmesidene våre 
for mer informasjon! 
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Israel/Palestina 1947.

Palestina og Israel 
som etablerte etter 
de etniske rensingene 
i 1948.
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VIL DU DRA PÅ 
STUDIETUR?
En god måte å 
forstå situasjonen i 
Palestina på, er å 
reise dit og se med 
egne øyne hva som 
skjer. Vi arrangerer 
studieturer både for 
enkeltpersoner og 
grupper i samarbeid 
med reisebyrået  
Al Quds. Program-
met lages sammen 
med våre sam-
arbeidspartnere i 
Palestina.

Les mer på nett-
sidene våre eller 
kontakt oss direkte.

STØTT OSS ØKONOMISK
Arbeidet vårt er i all hovedsak 
basert på medlemskontingent og 
bidrag fra enkeltpersoner. Du kan 
støtte vårt arbeid ved å sende en 
SMS til 2434. Skriv teksten  
PALKOM G <beløp>. Maksimalt 
beløp er kr. 500,-. Beløpet belastes 
din telefonregning.  
Vi har også Vipps: #111340

BLI FAST BIDRAGSYTER
Du kan også bli bidragsyter til inn-
samlingen Palestina-Solidaritet ved 
å betale et valgfritt beløp hvert 
kvartal, eller du kan gi et fast bidrag 
med avtalegiro. Kontonummeret 
til Palestina-Solidaritet er 0532 55 
41263. Les mer om arbeidet vårt 
på palestinakomiteen.no

KONTAKTINFORMASJON:
Palestinakomiteen i Norge
Frivillighetshuset• Kolstadgata 1, 
0652 Oslo • 959 69 874 
post@palestinakomiteen.no 
palestinakomiteen.no
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