
Läs mer om bojkott av Israel på www.proletaren.se

En varas streckkodsnummer, det sk
EAN-numret, visar ursprungslandet.
Varor från Israel börjar med 729. 

Jordbruksprodukter
(Carmel/Agrexco är moderbolag för nästan
alla)
Apelsiner, Jaffa
Grapefrukt, Jaffa
Sweetie, Jaffa
Avocado, Carmel och Top
Cocktail- eller körsbärstomater, Rini
Cherry, Melody, Bio-Top, Dana Cherries,
Arav A, Carambola, Carmel
Dadlar, Deglet Nour, Jordan River, Jordan
Plaints, Medjool
Sharonfrukter, Carmel
Sötpotatis, Carmel, Assis Ltd, I & B Farm
Products, Meshek Industries (Beit Yishak
778) Ltd och VITA
Vindruvor av märket Perlette

Nedanstående produkter kan vara importera-
de från Israel, kolla butikens märkning:
Blekselleri, Clementiner, Meloner, Moröt-
ter, ekologiskt odlade, Paprika/Paprikamix,
Röd grapefrukt, krav

Vegetariskt
Samtliga djupfrysta produkter av soja-
och/eller veteprotein från Hälsans Kök,
Nutana kan vara producerade på av Israel
ockuperad mark. OBS: Ursprung anges
inte.
Diverse djupfrysta produkter av märket
Zoglo’s som bla säljs av Hemköp

Animaliskt
Kycklingdetaljer Primefood

Systembolaget
2517 Chardonnay, Yarden
2518 Mount Hermon Red, Yarden

Drycker
Soda Club, sodavatten
Konsums ekologiska läsk, apelsin och
grape (koncentrat från bla Israel)
Tomatjuice Eldorado

Hudvårdsprodukter
Krämer från Döda Havet med 
beteckningen Ahava. 
Volare International AB säljer hudvårds-
produkter från Israel.

IT-produkter/elektronik
WizLAN, CheckPoint, RiT, RadGuard, 
Algorithmic, Ossi Scandinavia AB
Larmutrustning av märket Rokonet som i
Sverige marknadsförs och distribueras av 
TeleTec-Connect.
E-postprogrammet Incredimail. 
Programmet ICQ.
Programmet WordPoint från företaget
Galtech Soft Ltd 

Övrigt
Skolkritor, Omega
Vissa dammfria kritor av märket Crayola
Vissa snittblommor
Arbetsbänk Black & Decker med artikel-
nummer 324100005.

Resor
Stöd inte ockupationen, åk inte till Israel! 
Flyg inte med det israeliska bolaget El Al.

Köp inte dessa israeliska varor

l Väck frågan om aktiv solidaritet
med det palestinska folket på
arbetsplatsen, i butikskön, bland
grannar och vänner. Kräv av din
affär att den slutar sälja varor från
Israel.

Bojkotta Israel!
• Köp inga apelsiner eller grapefrukt från Jaffa
• Köp inte Garants ekologiska paprikor från Israel
• Köp inget vegetariskt från   
Hälsans kök, Nutana
• Köp inga avocados 
märkta Carmel eller Top

En hel värld upprörs över ockupationsmak-
ten Israels blodiga krigföring med attackhe-
likoptrar, tanks och automatkarbiner som
raserar palestinska byar och mördar dess
civila invånare i Gaza och på Västbanken.
Värst drabbas barnen.
Israels milslånga apartheidmur och

blockaden av Palestina förvärrar det
palestinska folkets förtvivlade situation.
Bakom terrorstaten Israel står den störste
terroristen USA-imperialismen.
FN:s resolutioner 194 och 242 slår fast

det palestinska folkets rätt till sitt land. En
bred opinion i Sverige kräver bojkott av
Israel. Men Sveriges regering vill göra det
omöjliga, tala Israel tillrätta.
Därför måste svenska folket i handling

visa vår solidaritet med Palestina och visa
att vi stödjer alla folks rätt till fred, frihet
och demokrati.
Många av de varor som säljs i Sverige är

producerade på stulen palestinsk mark.
Genom bojkotten visar vi i handling att

vi inte accepterar ockupation och 
folkmord.

Vänd och läs om de israeliska
varor som ska bojkottas!
Flygblad utgivet av Kommunistiska Partiet och Revolutionär Kommunistiska Ungdom, RKU
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