
”Bushs akilleshäl är ekonomin” 
-säger fredsforskaren JOHAN GALTUNG 

 
VAD KAN OCH BÖR GÖRAS? 

”Galtung förespråkar konsumentbojkott. Tanken är så självklar och omvälvande att jag blir alldeles 
paff. Att bojkotta varor som Israel producerat på ockuperat område, visst, och nog drog jag ned på 
franska viner när protesterna mot Frankrikes kärnvapenprov i Stilla havet var aktuella – men bojkotta 
varor från USA… Går det? - Visst, skrattar Galtung. Det går utmärkt. Det är i själva verket det bästa 
sättet att protestera mot den amerikanska politiken. Vilken är nyliberalismens svagaste punkt? Jo, dess 
främsta ideal:  

 
KONSUMENTENS FRIHET ATT VÄLJA. 

 
Den som tycker att det är oklokt att anfalla Irak eller anser att USA borde följa internationella 
överenskommelser som Kyoto-avtalet eller betala sin skuld till FN – eller över huvud taget 
uppföra sig som om landet vore en bland världens nationer i stället för dess kejserliga majestät – 
ja, han eller hon behöver inte kasta sten eller ens demonstrera. Det räcker gott och väl med att 
sluta köpa amerikanska varor: Coca-Cola, Mc Donald´s, bilar, datorer, kläder, vad vet jag… 
Vinstmarginalerna är inte gigantiska. Europa är en jättemarknad för amerikanska produkter. 
En konsumentbojkott på några procent skulle få betydande effekter. För Bushs akilleshäl: 
ekonomin. ”  

DN 15 jan 2003 

 
BOJKOTTA KRIGETS FINANSIÄRER 

 
 

ô Informera om att du kommer bojkotta och varför 
-skicka mail / faxa 

Exempel: 
“I write to inform that I have started a boycott of your products because of your support to the Bush 
Administration. The boycott will end when the Bush Administration begins to pay due respect to 
human rights and to the already existing international institutions, international laws and pacts. Best 
regards .”  Underskrift 
 

ALTRIA   www.altria.com    
COCA-COLA  www.coca-cola.se gå till About Coca-Cola / gå till Kontakta 
PROCTER&GAMBLE  www.pg.com gå till PG&Products/välj en produkt/ gå till Email us 
PEPSICOLA  till Mr Steven S. Reinemund, styrelseordförande. fax 001-914-253-2070  
  eller e-mail till webmaster@pepsi.com 
GENERAL ELECTRIC till Mr Jeffrey R.Immelt, styrelseordförande gary.sheffer@corporate.ge.com 
 

     ô Köp inte deras produkter 
 

Använd  Mina visa val – köpguiden som du hittar på baksidan. Vik, ha med och 
ANVÄND! 

__________________________________________________________________________________
Det här är en riktad bojkott. För de som vill utöka bojkotten finns naturligtvis andra stora amerikanska 
företag och koncerner som ekonomiskt understöder Bush administrationen /tjänar på vapenindustrin – 

sök information och fakta! 


