
Virksomheder med forbindelser til krænkelser af

international lov og menneskerettigheder i forbindelse

med den israelske besættelse af Palæstina

Bank Leumi

Bank Leumi er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser og yder finansielle ydelser til

konstruktionen af letbanen fra Jerusalem til bosættelser, og bebyggelse og virksomheder i

bosættelser.

Caterpillar

Caterpillar er en amerikansk producent af byggemaskiner. Caterpillar leverer

byggemaskiner til konstruktionen af bosættelser, samt den israelske hær som bruger

udstyret til at bygge muren på Vestbredden og til at rive palæstinensiske huse ned.

Caterpillar leverer blandt andet pansrede D9 bulldozere til den israelske hær, som bruges

til husnedrivninger, og som slog menneskerettighedsaktivist Rachel Corrie ihjel i 2003.

Ifølge Human Rights Watch er Caterpillar’s D9 bulldozere blevet brugt af den israelske

hær til at ødelægge huse, mens civile stadig befandt sig i dem, som del af krigsførelse.

Cellcom

Cellcom er en israelsk televirksomhed, som leverer teleinfrastruktur i bosættelser.

Cemex

Cemex er mexicansk cementvirksomhed, der ejer israelske Readymix Industries, der

producerer byggemateriale. Readymix Industries har cementfabrikker i bosættelser,

leverer byggemateriale til bosættelser, til Jerusalem-letbanen, til checkpoints og muren på

Vestbredden og til de besatte Golan højder.

General Motors, Chevrolet

General Motors er en amerikansk bilproducent, der ejer mærket Chevrolet. Chevrolet har

leveret mobile scannere til checkpoints på Vestbredden.

CNH Global & Fiat Industrial

Italienske Fiat Industrial ejer majoriteten af CNH Global, en producent af byggemaskiner.

En af CNH Globals mærker, Fiat Kobelco, er brugt til at bygge bosættelser og muren på

Vestbredden.



Cement Roadstone Holdings (CRH)

Irske Cement Roadstone Holdings er medejer af den israelske cementproducent Nesher,

der har leveret cement til konstruktion af muren på Vestbredden, checkpoints, letbanen til

bosættelser og bosættelser på Vestbredden. CRH har sagt til Amnesty International, at

de “ret sikkert har leveret cement til konstruktion af muren”.

Elbit

Elbit er en israelsk våbenproducent, der blandt andet har leveret overvågningsudstyr til den

israelske mur på Vestbredden. Af denne grund er Elbit ekskluderet fra den norske

Oljefonds investeringsportefølje.

G4S, Group 4 Securicor

G4S er en britisk-dansk sikkerhedsvirksomhed, som leverer sikkerhedsydelser til

bosættelser og israelske fængsler, der holder palæstinensiske politiske fanger.

Hapoalim

Hapoalim er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser og yder finansielle ydelser til

konstruktionen af letbanen fra Jerusalem til bosættelser samt til bebyggelser og

virksomheder i bosættelser.

Heidelberg

Heidelberg er en tysk cementproducent, der ejer det israelske selskab Hanson. Hanson

Israel ejer tre cementfabrikker i bosættelser og et stenbrud på Vestbredden, hvor

naturressourcer udvindes til israelsk brug.

Hewlett-Packard (HP)

Amerikanske HP er, gennem ejerskabet af EDS Israel, hovedleverandør til det biometriske

adgangssystem i checkpoints, som er installeret og vedligeholdt af HP. Systemet

kontrollerer palæstinenseres færden siden 2005, og udgør en del af muren på

Vestbredden. HP leverer også services og teknologi til den israelske flåde, der opretholder

blokaden af Gaza, der betegnes som ulovlig af det internationale samfund

Hewlett-Packard leverer desuden IT-løsninger til nogle af de største bosættelser såsom

Modi’in Illit og Ariel.

Israel Discount Bank

Israel Discount Bank er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser og yder finansielle

ydelser til bebyggelse og virksomheder i bosættelser.



Motorola

Motorola er en amerikansk teknologiproducent, der leverer et specialfabrikeret

overvågnings- og monitoreringssystemer til bosættelser.

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand er en amerikansk teknologiproducent, der har leveret et biometrisk

adgangssystem til checkpoints på Vestbredden og i Gaza, under navnet Basel System.

Siemens

Siemens er en tysk teknologiproducent, der har leveret trafikudstyr til veje i bosættelser

på Vestbredden. Siemens har også leveret trafikudstyr til veje på Vestbredden, hvor der

kun er tilladt at køre på for bosættere, som Road 443. Siemens har solgt 118 togvogne til

den kommende A1 togbane, der på ruten fra Tel Aviv til Jerusalem krydser ind over

grænsen til Vestbredden og beslaglægger privat palæstinensisk land.

Terex

Terex er en israelsk virksomhed, der producerer byggemaskiner. Terexs udstyr bruges af

den israelske hær til at bygge muren.

Veolia

Italienske Veolia har deltaget i konstruktionen af, og opererer nu, en letbane, der går fra

Jerusalem til israelske bosættelser på Vestbredden. Veolia har også opereret en

losseplads på Vestbredden, hvor bosættelsers skrald er blevet afhentet og dumpet. Ifølge

Veolia er de i færd med at sælge området.

Volvo

Svenske Volvo producerer køretøjer og byggemaskiner. Volvos maskiner bruges af den

israelske hær til at rive palæstinensiske hjem ned på Vestbredden og til at bygge muren

på Vestbredden. Volvo er medejer af Merkavim, et selskab der producerer busser til den

israelske hær. Det blev i 2007 dokumenteret at Merkavim leverer busser som bruges af

den israelske hær til at transportere palæstinensiske fanger fra Vestbredden til Israel, en

handling der er ulovlig jf. den 4. Genevekonvention. Merkavim leverer også pansrede

busser til Egged, et busselskab som bruger busserne på ruter der servicerer bosættelser

på Vestbredden.


