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1. Indledning 
 
Problematikkerne omkring de israelske bosættelser på den besatte Vestbred fylder ofte i mediernes 
dækning af Mellemøsten. Bosættelserne er både en unik konflikt, som kan være svær at forholde sig til 
som dansk virksomhed eller borger, og på samme tid er de symbolet på den ifølge FN ulovlige israelske 
besættelse af Palæstina. Det er en krænkelse af folkeretten, som er let at identificere, og som derfor ofte er 
det første og eneste politikere peger på, når Israels forhold til menneskerettigheder og folkeret kritiseres. 
Hvad angår virksomheder, har de færreste en politik om relationer til bosættelserne, da konflikten omkring 
bosættelser er ny i et CSR-perspektiv. 
 
Det besatte land udnyttes økonomisk, og bosættelsernes industri- og landbrugsproduktion forsyner det 
europæiske marked, herunder det danske, ofte uden at forbrugeren er klar over det. 
 
Hvordan virksomheder bidrager til de krænkelser af folkeretten og menneskerettigheder, som  
bosættelserne og muren på Vestbredden udgør, er omstridt. Og hvordan relationer til konfliktområder og 
besatte områder forbindes til eksisterende CSR politik, er der ikke enighed om. 
Men problemstillingen kommer i stigende grad i fokus: Den norske stats folkepension, Oljefondet, har 
truffet en række beslutninger om at stoppe investeringer i virksomheder der bidrager direkte til 
konstruktionen af bosættelser eller muren på Vestbredden. Dertil er FN’s særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i de besatte palæstinensiske områder, Richard Falk, ved at færdiggøre en 
rapport til FN’s generalforsamling om netop dette emne. 
 
I hans rapport pålægger Richard Falk virksomheder straks at suspendere alle aktiviteter, herunder levering 
eller køb af varer og tjenesteydelser, som faciliterer oprettelsen og driften af israelske bosættelser. 
Overholdelse af FN’s Global Compact er ifølge FN's særlige rapportør ikke forenelig med aktiviteter, 
herunder levering og køb af varer og tjenester, som faciliterer etableringen og driften af israelske 
bosættelser.  
 
DanWatchs projekt 'Forretning på forbudt land' har til formål at undersøge danske virksomheders 
forbindelser til den israelske besættelse på den palæstinensiske Vestbred.  
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2. Metode 
 
DanWatch har undersøgt: a) Danske virksomheder der opererer i bosættelser, b) dansk samarbejde med 
bosættelsesvirksomheder, c) danske investeringer i bosættelser, og d) bosætterprodukter på danske 
hylder. 
 
DanWatch har benyttet sig af aktuel litteratur og rapporter fra institutioner som FN, Dansk Institut for 
Internationale Studier (DIIS), Amnesty International og Human Rights Watch. DanWatch har undersøgt 
varer og mærkninger i butikker og har gennem lokale kontakter på Vestbredden undersøgt dansk 
erhvervslivs forbindelse til det besatte område. 

2a. Danske virksomheder i bosættelser 
DanWatch har i samarbejde med lokale organisationer såsom Who Profits, gennem desk research og 
kontakt til relevante virksomheder undersøgt danske virksomheder med serviceydelser i bosættelser. 

2b. Dansk samarbejde med bosættelsesvirksomheder 
DanWatch har ved desk research undersøgt danske institutioners samarbejde med virksomheder og 
institutioner der opererer i bosættelser. 

2c. Danske investeringer i besat land 
DanWatch har udarbejdet en oversigt over 36 børsnoterede selskaber opgjort efter økonomisk involvering i 
bosættelser, checkpoints eller muren, der alle er dømt ulovlige af internationale domstole eller FN.  
 
Porteføljer tilhørende a) de ti største kommuner med aktieinvesteringer, b) de otte største 
investeringsforeninger og c) de ti største pensionskasser er gennemgået for investeringer i de pågældende 
virksomheder, hvorefter disse virksomheder er blevet adspurgt om deres etiske investeringspolitik på 
området.  

2d. Dansk handel med bosættervarer 
I de seneste to år har DanWatch undersøgt supermarkeder og butikkers udvalg af frugt, grønt og andre 
produkter fra Israel for at finde ud af, om varerne kommer fra bosættelser eller fra brands, der har 
produktion i bosættelser. Undersøgelserne har fundet sted som desk research, supermarkedsbesøg og 
besøg i bosættelser på Vestbredden. 
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3. Resume 
 

● Siden etableringen af den israelske besættelse af Palæstina i 1967, har Israel foretaget handlinger 
der gør besættelsen af Gaza og Vestbredden ulovlig ifølge folkeretten 

 
● Israel har blandt andet opført bosættelser og muren på Vestbredden, hvilket ifølge FN og Den 

Internationale Domstol i Haag krænker folkeretten og en række menneskerettigheder 
 

● Virksomheder bidrager til konstruktionen og driften af bosættelser, muren og anden 
bosættelsesinfrastruktur på Vestbredden. Danske virksomheder er også involveret 

 
● G4S bidrager til drift af bosættelser gennem sikkerhedsydelser til private kunder i bosættelser 

 
● ISS bidrager til drift af bosættelser gennem sikkerheds-, rengørings- og cateringydelser til private 

kunder i bosættelser 
 

● Danske universiteter som Roskilde Universitet og Det Tekniske Universitet har samarbejder med 
bosættelser 

 
● De ti største pensionskasser har samlet investeret ca. 1,1 mia. kr. i virksomheder, der bidrager til 

konstruktion eller drift af bosættelser, muren og anden bosættelsesinfrastruktur 
 

● De otte største investeringsforeninger har samlet investeret ca. 1,1 mia. kr. i virksomheder, der 
bidrager til konstruktion eller drift af bosættelser, muren og anden bosættelsesinfrastruktur 

 
● De ti største kommuner med aktieinvesteringer har samlet investeret ca. 20,7 mio. kr. i 

virksomheder, der bidrager til konstruktion eller drift af bosættelser, muren og anden 
bosættelsesinfrastruktur 

 
● Danske supermarkeder handler med israelske frugteksportører, der har produktion i bosættelser, 

og som mærker bosættervarer med israelsk oprindelse i modstrid med danske og EU regler 
 

● Danske virksomheder på Grønttorvet fører krydderurter fra bosættelser, som sælges til den 
københavnske restaurationsbranche  

 
● Danske byggemarkeder og andre butikker fører produkter fra virksomheder, som Sodastream og 

Keter, der har produktion i bosættelser 
 

● Københavns kommune er storindkøber af vand fra Eden Springs, en israelsk virksomhed med 
produktion i en bosættelse 

 
● Ifølge FN’s særlige rapportør Richard Falk bør alle virksomheder straks suspendere alle aktiviteter, 

herunder levering eller køb af varer og tjenesteydelser, som faciliterer oprettelsen og driften af 
israelske bosættelser 
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4. Baggrund: Den israelske besættelse 
 
Israelske bosættelser på den palæstinensiske Vestbred er af FN dømt ulovlige på grund den 
folkeretsstridige annektering af, og overførsel af israelsk befolkning til, palæstinensisk land. Bosættelserne 
beskrives af den danske udenrigsminister som en forhindring for fred i Mellemøsten. Folkeretten er primært 
møntet på staters forhold til andre stater.  
 
Derudover sker der ifølge FN og menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch krænkelser 
af menneskerettigheder i kraft af den israelske besættelse af Palæstina, hvor bosættelser indgår som en 
del af besættelsesstrukturen.  

4a. Folkeret 
 
Besættelsen af Palæstina 
Vestbredden bliver ifølge folkeretten, FN og alle stater, undtagen Israel, betragtet som værende under 
israelsk militær besættelse siden 1967. Under Geneve-konventionen og Haag-domstolen er der vedtaget 
regler for, hvordan besættelsesmagter skal agere over for besatte territorier12. Ifølge disse regler er 
konstruktionen af bosættelser en af de israelske handlinger, som er ulovlige og dermed folkeretsstridige. 
FN’ s sikkerhedsråd har anerkendt konventionernes anvendelse på de besatte palæstinensiske territorier. 
 
Bosættelser 
De første bosættelser blev etableret i 1967, samme år som Vestbredden blev besat3. I 1970 blev den 
første FN resolution vedtaget mod bosættelser4. I dag er der omkring 150 bosættelser og 100 ‘forposter’ 
med i alt 50.000 israelske bosættere, mens der bor ca. 2,5 millioner palæstinensere på Vestbredden5. 
Bosættelserne beslaglægger i dag 43 % af den palæstinensiske Vestbred6.  
 
De israelske bosættelser på Vestbredden krænker 1907 Haag konventionen og Den Fjerde Geneve 
Konvention, sidstnævnte er oftest citeret for sin artikel 49: ”The Occupying Power shall not deport or 
transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies7.”  
 
Det er altså overførslen af befolkning til besat område, der krænker den demografiske status quo og 
dermed reglerne for en besættelsesmagt8. Den Internationale Domstol i Haag fastslog i 2004 
bosættelsernes ulovlighed9. 
 
 
                                                
1 DIIS, 2012: All About Territory, s. 17 http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2012/RP2012-08-All-about-territory_web.pdf 
2 Al Haq, 2012: State Responsibility in Connection with Israel’s Illegal Settlement Enterprise in the Occupied Palestinian Territory 
2http://www.alhaq.org/images/stories/PDF/2012/Legal_Memo_State_Responsibility_FINAL_16_07.pdf 
3 FN, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, 2012: The humanitarian impact of israeli 
settlement policies http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_January_2012_english.pdf 
4 DIIS, 2012: All About Territory, s. 19 http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2012/RP2012-08-All-about-territory_web.pdf 
5 Human Rights Watch, 2010: Separate and Unequal, s. 16 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf 
6 FN, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, 2012: The humanitarian impact of israeli 
settlement policies http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_January_2012_english.pdf 
7 International Committee of the Red Cross: International Humanitarian Law - Treaties & Documents    
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/380-600056 
8 DIIS, 2012: All About Territory, s. 19 http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2012/RP2012-08-All-about-territory_web.pdf 
9 Den Internationale Domstol i Haag, 2004: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf 
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Muren 
Den israelsk-byggede mur på Vestbredden blev påbegyndt i 2003 for, ifølge Israel, at forhindre 
terrorangreb10. I 2004 afsagde den internationale domstol i Haag dom om, at muren krænker en række 
internationale konventioner og menneskerettigheder, og krævede murens ophør. Mange checkpoints er en 
integreret del af muren og er dermed også dækket af domstolens afgørelse11. 
 
Jerusalem-letbanen  
Den israelsk-byggede Jerusalem-letbane blev påbegyndt i 2002, er funktionel nu og vil være komplet 
udbygget i 2020. Letbanen går gennem Jerusalem og ud til israelske bosættelser på Vestbredden. 
Letbanen har været kritiseret af menneskerettighedsgrupper for at forsyne bosættelserne med infrastruktur 
og cementere den folkeretsstridige annektering af palæstinensisk land på Vestbredden og i 
Østjerusalem12. 
 
A1-togbanen 
A1-togbanen er et israelsk byggeprojekt der blev igangsat i 2001 og færdiggøres i 2017. Togbanen skal gå 
mellem Jerusalem og Tel Aviv13. Selv om det var muligt at bygge hele den kommende rute på israelsk 
land, krydser den ind over grænsen til Vestbredden og beslaglægger dermed privat palæstinensisk land14 
15. Konfiskering af palæstinensisk jord til toglinjen er ulovlig ifølge international og israelsk lov16 17. 
 

4b. Menneskerettigheder 
Bosættelser indgår i besættelsesstrukturen på Vestbredden, der krænker en række menneskerettigheder 
ifølge Human Rights Watch, FN og den Internationale Domstol. Forholdene mellem bosættere og 
palæstinensere beskrives af Human Rights Watch som grov forskelsbehandling, der udgør 
menneskerettighedskrænkelser på følgende måder:18 
 

● Bevægelsesfrihed 
Checkpoints, militærområder, bufferzoner, bosættelser og de 20 veje, som forbinder bosættelser, og som 
kun israelske bosættere må køre på, konfiskerer palæstinensisk land og opdeler Vestbredden i såkaldte 
bantustans, geografisk adskilte territorier. Det nedsætter palæstinenseres fri bevægelighed og adgang til 

                                                
10 Israeli Ministry of Foreign Affaris, 2007: The Anti-Terrorist Fence vs. Terrorism 
http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=45187 
11 Den Internationale Domstol i Haag, 2004: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf 
12 Diakonia, 2011: Jerusalem light rail, IHL Analysis http://www.diakonia.se/documents/public/ihl/general_ihl-
info/jerusalem_light_rail.pdf 
13 Det israelske transportministerium, 2012: Jerusalem to Tel Aviv in 30 minutes 
http://en.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=322:jlm-tlv-30&catid=45:highlights&Itemid=104 
14 Who Profits, 2010: Terex company profile http://www.whoprofits.org/company/terex 
15 Who Profits, 2010: Crossing the Line: The Tel Aviv-Jerusalem Fast Train 
15 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/Train%20A1.pdf 
16 BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2011: Israel's Serious Breaches of its Obligations under the 
International Convention for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) in particular regard to Palestinian Refugee 
and Internally Displaced Women 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/BADIL_Resource_Center_for_Palestinian_Residency_Israel_CEDAW48.pdf 
17 Who Profits, 2010: Crossing the Line: The Tel Aviv-Jerusalem Fast Train 
17 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/Train%20A1.pdf 
18 Human Rights Watch, 2010: Separate and Unequal http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf 
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land, for eksempel landbrugsjord19. Den nedsatte bevægelighed har, udover at krænke retten til fri 
bevægelighed, negative følger for den palæstinensiske økonomi20. 
 

● Adgang til vand 
Adgangen til ressourcer som vand og elektricitet, der administreres af Israel, er med til at hindre 
palæstinensisk udvikling. Human Rights Watch peger på den store forskel på mængde vand pr. indbygger, 
som bosættelser og palæstinensiske samfund har adgang til, på trods af at de bor side om side: 9.000 
bosættere i Jordandalen bruger 25 procent af hele den palæstinensiske Vestbreds forbrug, hvor der bor 
omkring 2,5 millioner palæstinensere. Bosættere bruger store dele af vandet til landbrugsproduktion, som 
eksporteres til Europa. Ifølge Human Rights Watch udtørrer bosætteres dybere brønde de 
palæstinensiske, hvilket vil sige at vanding af bosætteres afgrøder sker på bekostning af palæstinensisk 
landbrugs adgang til vand21. 
 

● Bosættervold 
Bosættervold er ifølge FN og Dansk Institut for Internationale Studier et stigende problem: Ifølge FN er 
bosætterangreb steget fra 168 hændelser i 2009, til 411 i 201122. Bosætterangreb består i drab eller vold 
mod palæstinensere, eller ødelæggelse af palæstinensisk ejendom, som afbrænding af huse og 
nedfældning af oliventræer23 24. Ifølge FN blev fem palæstinensere (heraf to børn) dræbt og over tusind 
(heraf en femtedel børn) såret af bosættere eller israelske soldater i hændelser direkte eller indirekte 
relateret til bosættelser, inklusiv demonstrationer, i 201125. 
 

● Arbejdsforhold 
Ifølge internationale organisationer som ILO og Human Rights Watch og lokale organisationer som 
palæstinensiske Palestine General Federation Of Trade Unions og israelske Kav LaOved arbejder 
palæstinensere både i industrielle fabrikker og landbrug i israelske bosættelser under dårlige vilkår. Især i 
landbrugsbosættelser mangler palæstinensiske arbejdere basale arbejdstagerrettigheder som sygesikring, 
mindsteløn, beskyttelse mod pesticider og arbejdskontrakter26 27. Ifølge israelske 
arbejdstagerrettighedsorganisation Kav LaOved arbejder palæstinensiske børn ned til 12 års alderen i 
bosættelser28. 

 

 

                                                
19 DIIS, 2012: All About Territory, s. 26 http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2012/RP2012-08-All-about-territory_web.pdf 
20 World Bank, 2009: Palestinian Economic Prospects: Gaza Recovery and West Bank Revival  
20http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCJune09Reportfinal.pdf 
21 Human Rights Watch, 2010: Separate and Unequal s. 17 & 18 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf 
22 FN, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, 2012: The humanitarian impact of israeli 
settlement policies http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_January_2012_english.pdf 
23 Human Rights Watch, 2012: Country Summary http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/israel_opt_2012.pdf 
24 DIIS, 2012: All About Territory, s. 24 http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2012/RP2012-08-All-about-territory_web.pdf 
25 FN, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, 2012: The humanitarian impact of israeli 
settlement policies http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_January_2012_english.pdf 
26 Human Rights Watch, 2010: Separate and Unequal, s. 62 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf 
27DanWatch, 2011: Palæstinensiske arbejdere udnyttes i bosættelser 
27 http://www.danwatch.dk/da/artikler/palaestinensiske-arbejdere-udnyttes-i-bosaettelser/50 
28DanWatch, 2011: Palæstinensiske arbejdere udnyttes i bosættelser 
28 http://www.danwatch.dk/da/artikler/palaestinensiske-arbejdere-udnyttes-i-bosaettelser/50 
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4c. Virksomheders relationer til krænkelser i besættelsen af Palæstina 
Virksomheder kan, som minimum, støtte besættelsen ved at bidrage til a) konstruktionen af bosættelser, 
muren på Vestbredden eller anden besættelsesinfrastruktur, eller b) driften af bosættelser, muren på 
Vestbredden eller anden besættelsesinfrastruktur. 
 
Konstruktion 
Virksomheder bidrager oftest til konstruktion af bosættelser, muren på Vestbredden og anden 
besættelsesinfrastruktur ved at levere a) byggemateriale og byggemaskiner, b) teknologi eller c) 
finansiering. Nedenstående er eksempler på virksomheder, der bidrager til konstruktion af muren, 
bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur:29  
 

● Irske byggemaskineproducent CRH og mexicanske cementproducent Cemex leverer materiale til 
konstruktionen af bosættelser og muren på Vestbredden. 

● Amerikanske Hewlett-Packard og Motorola og israelske Elbit leverer teknologi til bosættelser eller 
muren på Vestbredden. 

● Israelske Bank Leumi, Bank Hapoalim og Israel Discount Bank leverer finansiering til  
konstruktionen af bosættelser.  

 
 
Drift 
Virksomheder kan bidrage til driften af bosættelser, muren på Vestbredden og anden 
besættelsesinfrastruktur ved at a) have virke på besat land, b) levere varer eller services til virksomheder i 
bosættelser, c) købe varer eller services fra virksomheder med virke i bosættelser, eller d) investere i 
virksomheder med virke i bosættelser. Nedenstående er eksempler på virksomheder, der bidrager til 
driften af muren, bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur:30 
 

● Danske G4S og ISS leverer services til bosættelser. 
● Danske Imerco, Elgiganten, Punkt1 og Silvan køber varer fra virksomheder der har virke i 

bosættelser. 
● Danske kommuner, pensionskasser og investeringsforeninger investerer i virksomheder med virke 

i bosættelser. 
● Tyske Heidelberg Cement har virke på besat land: Heidelberg Cement udvinder naturressourcer 

på Vestbredden, som den besatte befolkning ikke godtgøres for.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Dokumentation for, og uddybelse af de nævnte virksomheders bidrag til konstruktionsarbejdet findes i afsnit 6d 
30 Dokumentation for, og uddybelse af de nævnte virksomheders bidrag til drift findes i afsnit 5, 6d og 7a 
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5. Danske virksomheder i bosættelser 

5a. ISS 
ISS er en dansk rengøringsgigant. ISS opererer i over 50 lande og er blandt andet involveret i rengøring, 
catering og sikkerhedstjenester.  
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
ISS yder rengøringsservice, catering og vagttjenester i bosættelserne Maale Adumim, Barkan og Katzrin 
på den besatte Vestbred og de besatte Golanhøjder ved at have:31 
 

● To sikkerhedskontrakter i bosættelsen Barkan på den besatte Vestbred 
● To cateringkontrakter i bosættelsen Maale Adumim på den besatte Vestbred 
● To rengøringskontrakter i bosættelsen Katzrin i de besatte Golanhøjder 

 
ISS har tilsluttet sig FN’s Global Compact32. ISS har udtalt, at “man kan udføre arbejde på Vestbredden og 
i Golan uden at være en del af en konflikt eller diskussion om territorium-rettigheder."33 

5b. G4S 
G4S er en dansk-britisk sikkerhedsgigant. G4S er verdens største sikkerhedsselskab og er involveret i 
sikkerhedsydelser, overvågning, fængselsdrift, deportationsoperationer og privat militær på globalt plan34.  
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 

● G4S leverer og servicerer sikkerhedsudstyr til israelske fængsler, der rummer palæstinensiske 
politiske fanger, blandt andet på den besatte Vestbred 

● G4S leverer og servicerer sikkerhedsudstyr i israelske politistationer, blandt andet på den besatte 
Vestbred 

● G4S leverer sikkerhedspersonel til israelske bank- og supermarkedskæder, som blandt andet har 
butikker og dermed G4S vagter i ulovlige bosættelser på Vestbredden 

● G4S leverer og servicerer sikkerhedsudstyr til israelske checkpoints, som er en del af den 
internationalt fordømte mur på Vestbredden 

● G4S ejer sikkerhedsselskabet Aminut Moked Artzi/ Moked 99, der har virke i industrizonen Barkan 
i bosættelsen Ariel, bosættelserne Har Adar, Maale Adumim samt bosættelsesnabolag uden for 
Jerusalem35 

 
G4S annoncerede i oktober 2011, efter DanWatchs undersøgelse af deres aktiviteter, at G4S trækker sig 
fra nogle aktiviteter i perioden fra 2012 til 2015. 
 
 
                                                
31 DanWatch, 2012: ISS har vagter i ulovlige bosættelser http://www.danwatch.dk/da/artikler/iss-har-vagter-i-ulovlige-bosaettelser/198 
32 FN’s Global Compact er et initiativ for virksomheder, der ønsker at forpligte sig til at drive forretning i 
32overensstemmelse med ti universelt accepterede principper indenfor menneskerettigheder, 
32arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. 
33  DanWatch, 2012: ISS har vagter i ulovlige bosættelser http://www.danwatch.dk/da/artikler/iss-har-vagter-i-ulovlige-
bosaettelser/198 
34 G4S, 2011: Årsrapport http://www.g4s.com/~/media/Files/Annual%20Reports/g4s_annualreport_2011.ashx 
35 DanWatch, 2011: Tilbagetog fra bosættelser trækker ud http://www.danwatch.dk/da/artikler/g4s-tilbagetog-fra-bosaettelser-
traekker-ud/104 
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Aktiviteter G4S trækker sig fra i perioden 2012 og 2015 
● Servicering af sikkerhedsudstyr i ét fængsel. Placeringen af fængslet er ikke nævnt 
● Servicering af sikkerhedsudstyr i en politistation. Placeringen af politistationen er ikke nævnt 
● Servicering af sikkerhedsudstyr i checkpoints36 

 
G4S har tilsluttet sig FN’s Global Compact. G4S konkluderede i 2011 angående virksomhedens resterende 
kontrakter i bosættelser, at “en række af vores kontrakter med private virksomheder om traditionelle 
sikkerheds og alarm monitorering services ikke var diskriminerende eller kontroversielle og... hjalp med at 
bringe sikkerhed til den generelle offentlighed uanset deres baggrund.”37 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 DanWatch, 2011: Tilbagetog fra bosættelser trækker ud http://www.danwatch.dk/da/artikler/g4s-tilbagetog-fra-bosaettelser-
traekker-ud/104 
37 Independent, 2012: Government asked: Why are you allowing 'tainted' G4S to handle Olympic security? 
37http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-asked-why-are-you-allowing-tainted-g4s-to-handle-olympic-security-
7827988.html 
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6. Dansk samarbejde med bosættelsesvirksomheder 
 
6a. Det Tekniske Universitet og Ariel Universitet 
Det Tekniske Universitet (DTU) og Ariel Universitet arbejder sammen om et forskningsprojekt om 
kræftbehandling38. På den danske side deltager blandt andre Henrik Bohr, barnebarn af fysiker Niels Bohr. 
Projektet er finansieret af Carlsberg Fonden og Frænkel Foundation39. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Ariel Universitet er placeret i bosættelsen af samme navn. Ariel er en af de største bosættelser på 
Vestbredden med 17.688 indbyggere40. 
 
DTU har valgt at afslutte samarbejdet, og har påbegyndt udarbejdelse af etiske regler for 
forskningssamarbejder. 
 
 
6b. Nanoretox, Ahava og Roskilde Universitet 
Nanoretox er et forskningsprojekt mellem 11 internationale forskningsinstitutioner, fra Danmark (Roskilde 
Univesitet), USA, Israel, England, Spanien, Italien, Frankrig og Belgien41. Forskningsprojektet løber fra 
december 2008 til november 2012, og er af EU givet 3,2 millioner Euro42. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Ahava, også kendt som Dead Sea Cosmetics er en deltager i forskningsprojektet Nanoretox. Ahava er 
placeret i bosættelsen Mitzpe Shalem på Vestbredden43. Ahava har ifølge den israelske hærs civile 
administration haft israelsk tilladelse til at udgrave mudder fra den besatte Vestbred siden 200444. Dette er 
ifølge researchorganisationen Who Profits en krænkelse af folkeretten45. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Roskilde universitet bidrager til projektet som partner igennem Den Økotoksikologiske afdeling som er en 
del af Environmental Dynamics Research Group under Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. 
 
Roskilde universitet har ikke en ansvarlighedspolitik for forskning.  
 
 
 
 

                                                
38 Times of Israel, 2012: Taking aim at cancer: Israeli-Danish team finds a new way to zap malignant cells 
http://www.timesofisrael.com/taking-aim-at-cancer-israeli-danish-team-finds-a-new-way-to-zap-malignant-cells/ 
39 Innovative Israel, 25/10/12 http://innovativeisrael.dk/tag/carlsbergfondet/ 
40 Americans for Peace Now, besøgt d. 25/9/12 http://peacenow.org/map.php 
41 Nanoretox hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 http://www.nanoretox.eu/ 
42 RUCs hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/valery-e-forbes(e228b23f-8684-4e65-88cb-
5d01b04baa1b).html 
43 BTselem, 2011: Dispossession and Exploitation. Israel’s Policy in the Jordan Valley and 
43Northern Dead Sea, s. 41http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
44 Israeli Defense Force, The Civil Administration Judea and Samaria Region, 2011: Public Inquiries,   
44http://s3.amazonaws.com/codepink4peace.org/downloads/CivilAdministrationResponse_Eng.pdf 
45 Who Profits, 2012: Tracking the Trade Trail of Settlement Products http://whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf 
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7. Danske investeringer i bosættelser 
 
DanWatch har udarbejdet en oversigt over 36 børsnoterede selskaber listet efter økonomisk involvering i 
bosættelser, checkpoints eller muren, der alle er dømt ulovlige af internationale domstole eller FN. 
Oversigten findes i afsnit 7d. 
 
Porteføljer tilhørende a) de ti største pensionskasser, b) de otte største investeringsforeninger og c) de ti 
største kommuner med aktieinvesteringer er gennemgået for investeringer i de pågældende virksomheder, 
hvorefter disse virksomheder er blevet adspurgt om deres etiske investeringspolitik på området. 
 
Opgørelserne af de investerede beløb er ikke eksakt, da datoerne for porteføljernes opgørelse ikke er den 
samme for alle pensionsselskaber, investeringsforeninger og kommuner. 

7a. Pensionskasser 
DanWatch har gennemgået de ti største pensionskassers investeringer.  
 
Ca. 1,1 milliard kr. investeres i alt i virksomheder, som bidrager til enten drift eller konstruktion af muren, 
bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur på Vestbredden. 
 
Tabel 1: Pensionskassers investeringer i besættelsen 
Screening 
er foretaget 
i august 
2012 

PFA 
Pensio
-n 

Danica 
Pensio
-n 

Nordea 
Liv & 
Pension 

Sampen
-sion 

Pension
Danmar
-k 

Industrie
ns 
Pension 

SEB 
Pens
-ion 

PenSa
-m 

MP 
Pens
-ion 

Sygeplej
-ersker 

Invester
inger i 
alt, mio. 
kr. 

Bank 
Hapoalim  0,50 0,88 1,37       2,75 
Bank Leumi  0,50  2,15      1,96 4,61 

Caterpillar 27,00 8,00 4,59 24,47 4,54   25,63 
19,7
1 11,17 125,11 

Cellcom 
Israel  0,10  0,03    1,37   1,50 
Cemex     2,79 14,35   4,28  21,42 
CRH  2,00  9,22 16,07 2,57  0,90  3,70 34,46 
Elbit 
Systems    2,95       2,95 
Fiat           0,00 

G4S 201,00 0,90 7,26    
27,9
7  

37,6
1 1,74 276,48 

General 
Motors  2,20 1,28 12,99 37,34   4,61   58,42 
Heidelberg 
Cement 29,00 0,80  5,06 1,08 1,31    1,89 39,14 
Hewlett-
Packard 
and 
Electronic 16,00  32,17     10,89 

17,7
4 8,85 85,65 
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Data 
Systems 
Ingersoll-
Rand 6,00 1,40 1,51 8,15 1,16   9,68 3,74 0,66 32,30 
Israel 
Discount 
Bank  0,10  0,31       0,41 
Motorola 
Solutions  2,00 2,24 8,37 1,50   2,54 6,85 7,58 31,08 
Siemens 124,00 10,80 11,92 40,34 28,38 52,60  23,92 2,26 20,42 314,64 
Terex     1,08    6,86  7,94 
Veolia 
Environne
ment  0,50  4,95  0,88  2,02   8,35 
Volvo 45,00 2,20 6,29 9,74 2,32 3,09  2,55 0,25 7,26 78,70 
I alt, mio. 
kr. 448,00 32,00 68,14 130,10 96,26 74,80 

27,9
7 84,11 

99,3
0 65,23 

1.125,9
1 

 
 

7b. Investeringsforeninger 
DanWatch har gennemgået investeringerne for de otte største investeringsforeninger.  
 
Ca. 1,1 milliard kr. investeres i alt i virksomheder som bidrager til enten drift eller konstruktion af muren, 
bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur på Vestbredden. 
 
Tabel 2: Investeringsforeningers investeringer i besættelsen 
Screening 
foretaget i 
august-
september 
2012 

SEB 
Invest Sydinvest 

Jyske 
Invest 

Spar 
Invest 

Bank 
Invest 

Nordea 
Invest 

Danske 
Invest 

Nykredit 
Invest 

Investeringer 
i alt, mio. kr. 

Bank 
Hapoalim         0,00 
Bank Leumi         0,00 
Caterpillar   25,76    4,23 101,80 131,79 
Cellcom 
Israel         0,00 
Cemex         0,00 
CRH  2,28   20,01  117,72 1,33 141,34 
Elbit 
Systems         0,00 
Fiat         0,00 
G4S 51,98 3,77 16,60 4,49 91,15 19,56 41,06 67,96 296,57 
General 
Motors       1,12  1,12 
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Heidelberg 
Cement  7,71  1,81 84,90  0,87  95,29 
Hewlett-
Packard and 
Electronic 
Data 
Systems  0,31    75,81 2,76  78,88 
Ingersoll-
Rand     47,87  1,53 1,45 50,86 
Israel 
Discount 
Bank         0,00 
Motorola  6,07     6,12 0,94 13,13 
Siemens 9,13 85,43  3,24  13,50 158,71 16,42 286,44 
Terex         0,00 
Veolia 
Environneme
nt  2,72     3,89  6,61 
Volvo 5,37      17,78 10,26 33,40 
I alt, mio. kr. 66,48 108,29 42,36 9,54 243,93 108,87 355,79 200,17 1.135,43 
 
Alle pensionskasser og investeringsforeninger, som blev adspurgt, har en etisk investeringspolitik der 
dækker respekt for menneskerettigheder og vedkender sig FN’s principper for etisk investering. Enkelte af 
de adspurgte, såsom Danske Invest og PKA nævner at have afsluttet aktieinvesteringer i virksomheder 
som Elbit Systems med begrundelsen, at virksomheden har relationer til folkeretskrænkelser i forbindelse 
med besættelsen af Palæstina. 
De virksomheder som var blevet sortlistet tog alle del i konstruktionen, og ikke driften, af enten bosættelser 
eller muren på Vestbredden.  
 
En oversigt over pensionskasserne og investeringsforeningernes svar og etiske investeringspolitikker på 
området findes i bilag B.  
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7c. Kommuner 
DanWatch har screenet de ti største kommuner med aktieinvesteringer. Seks kommuner heraf havde 
investeret i virksomheder med forbindelser til besættelsen af Palæstina. 
 
Ca. 20,7 millioner kr. investeres i alt i virksomheder som bidrager til enten drift eller konstruktion af muren, 
bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur på Vestbredden. 
 

Screeningen er 
foretaget i perioden 
april til august 2012 

 
 
 
København 

 
 
 
Odense Esbjerg 

 
 
 
Vejle Kolding Horsens Slagelse 

Investeringer 
i alt, mio. kr. 

Bank Hapoalim        0,00 
Bank Leumi    0,00    0,00 
Caterpillar  0,60 0,00 0,04 0,00   0,64 
Cellcom Israel        0,00 
Cemex        0,00 
CRH 1,02  0,00 0,01 0,01  0,02 1,05 
Elbit Systems        0,00 
Fiat  0,01 4,09 0,01 0,00   4,11 
G4S 9,93 0,27 0,00     10,20 
General Motors    0,01 0,00   0,01 
Heidelberg Cement   1,94 0,00 0,01  0,04 2,00 
Hewlett-Packard 
and Electronic Data 
Systems 

  

 

0,03 

0,00   0,03 
Ingersoll-Rand   0,00 0,01 0,01  0,04 0,06 
Israel Discount 
Bank 

  
 

 
   0,00 

Motorola Solutions    0,01 0,00   0,01 
Siemens 1,12 0,11 0,02 0,00 0,00 0,65  1,91 
Terex        0,00 
Veolia 
Environnement 

  
 

0,00 
   0,00 

Volvo  0,63 0,01 0,01 0,00   0,66 
I alt, mio. kr. 12,07 1,62 6,06 0,15 0,03 0,65 0,10 20,68 
 
Alle kommuner, som blev adspurgt og har svaret, har en etisk investeringspolitik der dækker respekt for 
menneskerettigheder. Københavns kommune nævner at have afsluttet aktieinvesteringer i virksomhederne 
Elbit Systems og Africa Israel Investments med begrundelsen, at virksomhederne har relationer til 
folkeretskrænkelser i forbindelse med besættelsen af Palæstina. 
 
En oversigt over kommunernes svar og etiske investeringspolitikker på området findes i bilag B.  
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7d. Hvad er de danske penge investeret i? 
 

● Bank Leumi 
Bank Leumi er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser46 og yder finansielle ydelser til konstruktionen 
af letbanen fra Jerusalem til bosættelser, og bebyggelse og virksomheder i bosættelser47 48. 
 

● 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 ned49 50. Caterpillar leverer blandt andet pansrede D9 
bulldozere til den israelske hær51, som bruges til husnedrivninger, og som slog menneskerettighedsaktivist 
Rachel Corrie ihjel i 200352. 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 krigsførelse53. 
 

● Cellcom 
Cellcom er en israelsk televirksomhed, som leverer teleinfrastruktur i bosættelser54 55 56. 
 

● Cemex 
Cemex er mexicansk cementvirksomhed, der ejer israelske Readymix Industries, der  producerer 
byggemateriale57 58 59. Readymix Industries har cementfabrikker i bosættelser, leverer byggemateriale til 
bosættelser, til Jerusalem-letbanen, til checkpoints og muren på Vestbredden og til de besatte 
Golanhøjder60 61 62 63 64. 

                                                
46 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://english.leumi.co.il/Articles/5328/ 
47 School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied 
Palestinian territory, s. 55, 57 & 59 
http://www.monabaker.com/documents/UK_companies_and_Israeli_settlements_SOAS_090210.pdf 
48 Who Profits, 2010: Financing the Israeli Occupation, s. 14-17 & 33 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-
IsraeliBanks2010.pdf 
49 Amnesty, 2004: Under the rubble: House demolition and destruction of land and property  
49http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2004/en/2193fae2-d5f6-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde150332004en.pdf 
50 Haaretz, 2004: The UN vs. Caterpillar http://www.haaretz.com/print-edition/news/the-un-vs-caterpillar-1.125315 
51 Israel International News, 2012: D-9 Bulldozers En Route to IDF, Sale 'Never Frozen' 
51http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/153334#.UGQGahw3pz8 
52 Israeli Committee Against House Demolitions, 2012: The Rachel Corrie Verdict: Justice Denied http://www.icahd.org/node/419 
53 Human Rights Watch, 2004: Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/rafah1004full.pdf 
54 Verdensbanken, 2008: WEST BANK AND GAZA TELECOMMUNICATIONS SECTOR NOTE  
54http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/294264-1166525851073/TelecomPaperFeb10final.pdf 
55 Who Profits, 2011: Cellcom company profile 
55http://www.whoprofits.org/company/cellcom-israel 
56Bernard Avishai, 2012: ‘The Hand Of Providence’ And, Oh, The Occupation 
56http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/30/the-hand-of-providence-and-oh-the-occupation.html 
57 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 
http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?dc=634992571~~~~readymix~Card5 
58 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.cemex.com/ProductsServices/ReadyMixConcrete.aspx 
59 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 
http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?dc=787970168~~~~readymix~Card5 
60 Who Profits, 2012: Readymix company profile http://whoprofits.org/company/readymix-industries 
61 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 
http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?mc=160~~~readymix 
62 Quarry Magazine, 2011: Multinational Companies Mining Occupied West Bank 
62 http://www.quarrymagazine.com/Article.aspx?id=1821 
63 Video, Yatir Quarry of Cemex, 2011: www.youtube.com/watch?v=bDqGcFAw5nw&feature=player_embedded#! 
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● General Motors, Chevrolet 

General Motors er en amerikansk bilproducent, der ejer mærket Chevrolet65. Chevrolet har leveret mobile 
scannere til checkpoints på Vestbredden66. 
 

● CNH Global & Fiat Industrial 
Italienske Fiat Industrial ejer majoriteten af CNH Global67,  der er producent af byggemaskiner. En af CNH 
Globals mærker, Fiat Kobelco, er brugt til at bygge bosættelser68 og muren på Vestbredden69. 
 

 
● Cement Roadstone Holdings (CRH) 

Irske Cement Roadstone Holdings er medejer af den israelske cementproducent Nesher70, der har leveret 
cement til konstruktion af muren på Vestbredden, checkpoints, letbanen til bosættelser og bosættelser på 
Vestbredden71 72 73. CRH har sagt til Amnesty International, at de “ret sikkert har leveret cement til 
konstruktion af muren”74.  
 

● Elbit 
Elbit er en israelsk våbenproducent, der blandt andet har leveret overvågningsudstyr til den israelske mur 
på Vestbredden75. Af denne grund er Elbit ekskluderet fra den norske Oljefonds investeringsportefølje76. 
 

● G4S, Group 4 Securicor 
G4S er en dansk-britisk sikkerhedsvirksomhed, som leverer sikkerhedsydelser til bosættelser og israelske 
fængsler, der holder palæstinensiske politiske fanger77. 
 

● Hapoalim 
Hapoalim er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser78 og yder finansielle ydelser til konstruktionen af 
letbanen fra Jerusalem til bosættelser79 samt til bebyggelser og virksomheder i bosættelser80 81 82. 

                                                
64 Business & Human Rights, 2011: Udtalelse fra Cemex (download link) http://www.business-
humanrights.org/Links/Repository/1007019/jump 
65 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.gm.com/brand_landing_pages/chevrolet.html 
66 Who Profits, 2008: Chevrolet company profile http://www.whoprofits.org/company/chevrolet 
67  Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.cnh.com/Company/Pages/home.aspx 
68 Billeddokumentation: Active Stills, 2011 
69 Billeddokumentation: Active Stills, 2008  
70 Irish Times, 2012: Irish Cement strike and Palestine controversy brought up at CRH agm 
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2012/0510/1224315843191.html 
71 Who Profits, 2011: CRH company profile http://www.whoprofits.org/company/cement-roadstone-holdings-crh 
72 Adri Nieuwhof, 2009: Irish construction giant digs deeper in occupation http://electronicintifada.net/content/irish-construction-giant-
digs-deeper-occupation/8398 
73 Project Clean Hands hjemmeside, 2010, besøgt 13/9/12 http://projectcleanhands.wordpress.com/ 
74  The Public Eye Award nomination, 2005: CRH http://www.evb.ch/cm_data/public/CementRoadeng1.pdf 
75 The Council of Ethics, The Government Pension Fund -Global, 2009: Recommendations, Elbit 
http://www.regjeringen.no/pages/2236685/Elbit_engelsk.pdf 
76 Den norske oljefond, 2009: Elbit Excluded http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/the-government-pension-
fund/responsible-investments/companies-excluded-from-the-investment-u.html?id=447122 
77 DanWatch, 2011: Tilbagetog fra bosættelser trækker ud http://www.danwatch.dk/da/artikler/g4s-tilbagetog-fra-bosaettelser-
traekker-ud/104 
78 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 
http://www.bankhapoalim.com/wps/portal/PoalimPrivate/newsRelease?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Poalim%20-
%20Content/poalimsite/sitearea_aboutbank/sitearea_pressrelease/tbeav2011&proceed=1 
79 Who Profits, 2010: Financing the Israeli Occupation, s. 14-17 & 33 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-
IsraeliBanks2010.pdf 
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● Heidelberg 

Heidelberg er en tysk cementproducent, der ejer det israelske selskab Hanson83. Hanson Israel ejer tre 
cementfabrikker i bosættelser og et stenbrud på Vestbredden, hvor naturressourcer udvindes til israelsk 
brug84 85 86. 
 

● Hewlett-Packard (HP) 
Amerikanske HP er, gennem ejerskabet af EDS Israel, hovedleverandør til det biometriske adgangssystem 
i checkpoints, som er installeret og vedligeholdt af HP87. 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 Gaza88, der betegnes som ulovlig af det internationale 
samfund89. 
Hewlett-Packard leverer desuden IT-løsninger til nogle af de største bosættelser såsom Modi’in Illit og 
Ariel90. 
 

● Israel Discount Bank 
Israel Discount Bank er en israelsk bank, der har filialer i bosættelser og yder finansielle ydelser til 
bebyggelse og virksomheder i bosættelser91 92 93. 
 

● Motorola 
Motorola er en amerikansk teknologiproducent, der leverer et specialfabrikeret overvågnings- og 
monitoreringssystem til bosættelser94 95 96. 

                                                
80 School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied 
Palestinian territory, s. 55, 57 & 59 
http://www.monabaker.com/documents/UK_companies_and_Israeli_settlements_SOAS_090210.pdf 
81 Adri Nieuwhof, 2009: Israeli banks entrenched in settlement building 
81http://electronicintifada.net/content/israeli-banks-entrenched-settlement-building/8507 
82 Billeddokumentation: Banklån til private kunder i Maale Adumim bosættelse, 11/8/12  
83 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 
http://www.heidelbergcement.com/global/en/company/group_areas/africa_medbasin/israel.htm 
84 School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied 
Palestinian territory, s. 49 http://www.monabaker.com/documents/UK_companies_and_Israeli_settlements_SOAS_090210.pdf 
85 Israeli High Court of Justice judgement, 2009: Operations of quarries in the Judea and  
85Samaria area http://www.yesh-
din.org/userfiles/file/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%9F/psak.pdf 
86 Billeddokumentation: http://www.unitedmethodistdivestment.com/ReportCorporateResearchTripWestBank2010FinalVersion3.pdf 
87 Who Profits, 2011: Technologies of Control, the Case of Hewlett Packard http://whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-
_final_for_web.pdf 
88 Globes, 2006: HP Israel wins navy IT outsourcing contract http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000122601 
89 Haaretz, 2012: UN independent panel rules Israel blockade of Gaza illegal http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/un-
independent-panel-rules-israel-blockade-of-gaza-illegal-1.384267 
90 Who Profits, 2011: Technologies of Control, the Case of Hewlett Packard http://whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-
_final_for_web.pdf 
91 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12  http://www.discountbank.co.il/cgi-
bin/inetcgi/discount/ws/corporate/branch_details_wps.jsp?Branch_ID=516.0000&Branch_Num=516&result=0 
92 Who Profits, 2010: Financing the Israeli Occupation, s. 14-17 & 33 http://www.whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-
IsraeliBanks2010.pdf 
93 Popular Committee Against the Wall and Settlements, 2009: Palestinian village calls for Swedish divestment from occupation 
http://electronicintifada.net/content/palestinian-village-calls-swedish-divestment-occupation/987 
94 Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 16  
http://www.ap4.se/upload/Etikr%C3%A5det/Etikr%C3%A5det%20ENG/Ethical_council_annual%20report%202010.pdf 
95 Who Profits, 2012: Motorola company profile http://www.whoprofits.org/company/motorola-solutions-israel 
96 The Jerusalem Post, 2006: Millions spent on 'virtual fences' http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=34235 
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● Ingersoll Rand 

Ingersoll Rand er en amerikansk teknologiproducent, der har leveret et biometrisk adgangssystem til 
checkpoints på Vestbredden og i Gaza, under navnet Basel System97 98. 
 

● 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 44399 100 101 102.  
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 land103.  

● Terex 
Terex er en israelsk virksomhed, der producerer byggemaskiner. Terexs udstyr bruges af den israelske 
hær til at bygge muren104 105. 
 

● Veolia 
Franske Veolia har deltaget i konstruktionen af, og opererer nu, en letbane, der går fra Jerusalem til 
israelske bosættelser på Vestbredden106. 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 området107. 
 

• 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 Vestbredden108 109 110. Volvo er 
medejer af Merkavim111, 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 Israel112 113 114 115, en handling der er ulovlig jf. den fjerde 

                                                
97 Ingersoll Rand, 2001: Full Testimony Transcript For Martin Huddart to Senate Subcommittee Report 
97http://investor.shareholder.com/ir/releasedetail.cfm?ReleaseID=85470%20 
98 Who Profits, 2008: Ingersoll Rand company profile http://www.whoprofits.org/company/recognition-systems-rsi-ingersoll-rand 
99 Billededokumentation: Who Profits, 2010  
100 Who Profits, 2012: Siemens company profile http://www.whoprofits.org/company/siemens 
101 New York Time, 2008: A road becomes a dividing line in the West Bank http://www.nytimes.com/2008/03/26/world/africa/26iht-
highway.4.11447813.html?_r=1 
102 B’Tselem, 2008: Route 443: West Bank road for Israelis only http://www.btselem.org/video/2008/03/route-443-west-bank-road-
israelis-only 

103 Siemens, 2010: Israel Railways placed additional order for passenger coaches from Siemens 
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2010/mobility/imo201003018.htm 
104 Video, 2008: http://www.youtube.com/watch?v=8e65CzPG4nc 
105 Who Profits, 2010: Terex company profile http://www.whoprofits.org/company/terex 
106 Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 17 
http://www.ap4.se/upload/Etikr%C3%A5det/Etikr%C3%A5det%20ENG/Ethical_council_annual%20report%202010.pdf 
107 Business & Human Rights, 2012: Veolia response http://www.business-
humanrights.org/Categories/Individualcompanies/V/VeoliaEnvironnementformerlyVivendi 
108 Adri Neuhof, 2011: Home demolitions in Beit Hanina executed with Volvo and Hyundai equipment 
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/home-demolitions-beit-hanina-executed-volvo-and-hyundai-equipment#.Tt2pyHrdc1d. 
109 Billeddokumentation, 2012: http://www.whoprofits.org/company/volvo-group 
110 Adri Neuhoff, 2012: Photo story: Volvo equipment used in house demolitions (part 2) 
110http://electronicintifada.net/content/photostory-volvo-equipment-used-house-demolitions-part-2/9161 
111 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.merkavim.co.il/?cmd=about.76 
112 Who Profits, 2012: Volvo company profile http://www.whoprofits.org/company/volvo-group 
113 David Cronin, 2010: Volvo equipment enabling torture, facilitating occupation 
113http://electronicintifada.net/content/volvo-equipment-enabling-torture-facilitating-occupation/9117 



DanWatch 2012: Forretning på forbudt land 

 

21 

Genevekonvention116. Volvo bekræfter, at Merkavim har produceret fangebusser, men melder at Merkavim 
ikke vil producere fangebusser i fremtiden. Merkavim leverer også pansrede busser til Egged117, et 
busselskab som bruger busserne på ruter der servicerer bosættelser på Vestbredden118 119. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
114 Den israelske fængselsmyndighed, 2007: http://www.ips.gov.il/NR/rdonlyres/F35798F7-517A-4464-84A8-
3980CBDD0265/0/special_units_2007_Heb.pdf 
115 Virksomheds hjemmeside, screenshot, 2008 
https://docs.google.com/a/danwatch.dk/file/d/0BxpIDHp3xNt0TFZGa3Y0U3QzcTg/edit 
116 International Committee of the Red Cross: International Humanitarian Law - Treaties & Documents, art. 49 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/380-600056 
117 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.egged.co.il/ENG/main.asp?lngCategoryID=2722 
118 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12: Shomron bosættelse http://www.egged.co.il/ENG/main.asp?lngCategoryID=4136 
119 Virksomheds hjemmeside, besøgt 13/9/12: Maale Adumim bosættelse http://www.egged.co.il/eng/main.asp?lngCategoryID=4136 
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8. Dansk handel med bosættervarer 
 
I det følgende afsnit opgøres varer fra bosættervirksomheder som sælges i Danmark. 
Bosættervirksomheder skal forstås som virksomheder, der har al eller dele af deres produktion i 
bosættelser.  
 
I bosættelser på Vestbredden er der en veludviklet industri, og den israelske stat opmuntrer virksomheder 
til at flytte til bosættelser med økonomiske incitamenter, som for eksempel Sodastream oplevede, da 
virksomheden etablerede fabrik i bosættelsen Mishor Adumim120. 
Ifølge Verdensbanken eksporterer Israel produkter fra bosættelser for 300 millioner dollars årligt, hvilket 
ifølge israelske myndigheder udgør 1-2% af den samlede israelske eksport121122. Verdensbanken mener, at 
hvis man medtager produkter der indeholder dele produceret i bosættelser, eksporterer Israel 
bosættervarer for 5,4 milliarder dollars årligt123. 
 

8a. Sodavandsmaskiner fra Sodastream 
SodaClub er den israelske virksomhed bag Sodastream, en sodavandsmaskine til hjemmet. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Sodastreams hovedfacilitet ligger i bosættelsen Mishor Adumim124. Efter Sodastream fik dansk 
medieopmærksomhed i september 2011, annoncerede den daværende importør, Empire Danmark, at man 
fremover ville få produkter fra Sodastreams andre faciliteter i Israel, dvs. ikke længere fra faciliteten i 
bosættelsen 125.  
 
I Sodastreams årsrapport for 2011 beskrives placeringerne for virksomhedens produktion: Der produceres 
nogle komponenter i Kina, men den eneste facilitet der har metalproduktion, flaskeproduktion og 
samlefabrik ligger i bosættelsen Mishor Adumim, mens virksomhedens facilitet i Ashkelon i Israel kun 
producerer smagsvarianter126. På virksomhedens Facebook-side oplyste Sodastream i august 2012 til en 
studerende, at alle Sodastreams produkter produceres i bosættelsen Mishor Adumim og Ashkelon i 
Israel127. 
 

                                                
120 Globes, 2000, En Bobbel, http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=192594 
121 Verdensbanken, 2012: Fiscal Crisis, Economic Prospects. The Imperative for Economic Cohesion in the Palestinian Territories, s. 
13 http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCReportFinal.pdf 
122 Prosper Palestine, Profundo, 2011: Unveiled: European Trade & Investment relationship with Companies in Israeli Settlements in 
the Occupied Palestinian Territories http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/prosper_palestine___0828_pp_research.pdf 
123 Verdensbanken, 2012: Fiscal Crisis, Economic Prospects. The Imperative for Economic Cohesion in the Palestinian Territories, s. 
13 http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCReportFinal.pdf 
124 Sodastream årsrapport, 2011, s. 17 http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-
Report/2011/12/31/t.aspx?t=XNAS:SODA&ft=20-F&d=fa1e8440fc32265e80a6adab9bc28b1d 
125 Politiken, 22/9/ 2011: Importør vil droppe varer fra Vestbredden 
126 Sodastream, 2011: Årsrapport,  s. 36 http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-
Report/2011/12/31/t.aspx?t=XNAS:SODA&ft=20-F&d=fa1e8440fc32265e80a6adab9bc28b1d 
127 Offentlig besked på Facebook: "Hello, I'm a student in Tel Aviv University, and maybe you can assist me for a paper I'm writing 
about the Israeli Industry. I wanted to know where the company's products are being produced? Does the whole production takes 
place in one factory? And do you have factories abroad?" 
127Answer: "Hi Rona, all of SodaStream products are manufactured in Israel, in our production sites in Mishor Adomim and in 
Ashkelon", 24/9/12, screenshot: https://docs.google.com/a/danwatch.dk/file/d/0BxpIDHp3xNt0Q3YyOVNDWU42X0k/edit 
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Sodastream oplyste i august 2012 til DanWatch, at produkter til det skandinaviske marked produceres på 
fabrikker i Alon Tavor og Ashkelon i Israel128. I Sodastreams årsrapport er en facilitet i Alon Tavor ikke 
nævnt. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Sodastream sælges i Elgiganten, Imerco, Silvan og Punkt1. Punkt1 og Elgiganten henviser til oplysninger 
fra Sodastream om, at produkter til det skandinaviske marked sker i Alon Tavor og Kina. 
 
Hverken Punkt1, Elgiganten, Silvan eller Imerco ønskede at udtale sig om deres holdning til at handle med 
en bosættervirksomhed. 
 
På danske Sodastream produkter har der tidligere stået flere forskellige oprindelser, hvoraf de færreste har 
været korrekte. Nu står der slet ikke noget.  
 
 

                        
I 2011 var oprindelsen angivet med “Airport city” i Israel.                              Andre produkter havde oprindelsen dækket af et             
På adressen ligger Sodastreams hovedkvarter, men der                              klistermærke. Føtex, 2011 
Er ingen produktionsfaciliteter på adressen129. Føtex, 2011  
 

 
Ved afslutningen af denne research i september 2012,  
er angivelsen af oprindelsen på produkterne forsvundet.  
Imerco, september 2012

                                                
128 Interview med Maurice Silber, ‘Advisor to the CEO’, 16/8/12 & 2/9/12: “I confirm to you that an audit has been conducted by Lloyds 
Register (LRQA) on behalf of SodaStream. This audit concluded that all products imported to the Nordic region are produced in 
facilities that are not in the occupied territories.” “We do not discuss the origin of components in our products. This matter is irrelevant 
as none of the parts are from Mishor Adumim. We source metal parts from different countries and manufacturers (who we will not 
detail names of) this includes cylinders and valves for the Nordic and other markets.” 
129 Sodastream, 2011: Årsrapport, http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-Report/2011/12/31/t.aspx?t=XNAS:SODA&ft=20-
F&d=fa1e8440fc32265e80a6adab9bc28b1d 
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8b. Plasticprodukter fra Keter 
Keter er en plastikproducent, der laver værktøjskasser, haveskure, havemøbler og opbevaringskasser. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Keter producerer en del af deres sortiment i bosættelsen Barkan, Ariel. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Hp Schou importerer Keter produkter og forsyner Silvan, Bilka, Bauhaus, XL Byg, Jem og Fix med Keter-
produkter.  
 
Keter har ikke ønsket at kommentere på sagen. 
 

 
Keter fabrik i Barkan bosættelsen. Foto: Folkekirkens Nødhjælp,  
oktober 2012 

 

8c. Mineralvand fra Eden Springs 
Eden Springs Ltd. er en israelsk virksomhed, der producerer kildevand. Eden Springs opererer og har 
600.000 kunder i 15 lande, primært Europa130. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
I Israel ejer Eden Springs Ltd virksomheden Mey Eden, som blandt andet har et vand-aftapningsanlæg i 
bosættelsen Katzrin i de besatte Golanhøjder131 132. Golanhøjderne blev af Israel besat fra Syrien i 1967, 
og ligesom Vestbredden anerkender FN ikke Israelsk ejerskab over Golanhøjderne133. 
 
Ifølge artikel 55 fra Haag-konventionen må en besættende magt ikke bruge vandressourcer fra besat 
område til andet end militære formål. Ifølge israelske den menneskerettighedsorganisation B’Tselem 
                                                
130 Eden Springs hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.edensprings.com/corporate-overview.html 
131 Information, 2003: Bosættere bag dansk kildevand http://www.information.dk/88954 
132 Golan Marsad, 2011: The Syrian Golan: Economic Occupation and European Consumption of Settlement Products, the Case of 
Eden Springs ltd 
132http://www.golan-marsad.org/Images/092011/Advo7-
The%20economic%20occupation%20and%20European%20consumption%20of%20settlements%20products.pdf 
133 Golan Marsad, 2009: From Settlement to Shelf: The Economic Occupation of the Syrian Golan s. 21 
133http://www.golan-marsad.org/Images/022011/almarsad%20final%20english%20book%20From%20Settlement%20to%20Shelf.pdf 
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krænker israelske bosættelsers brug af grundvand derfor artikel 55134. Eden Springs er placeret i 
bosættelsen Katzrin og benytter dermed grundvand fra besat territorium til sin produktion.  
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Eden Springs skrev i 2011, at de har 6.000 kunder, som de leverer 3,5 millioner liter vand til om året135. I 
2011 havde Eden Springs en omsætning på 530.918 kr. ekskl. moms fra kontrakter med Københavns 
Kommune136. Eden Springs beskriver sig selv som Europas førende udbyder af drikkevandskølere137. 
 
Hverken Eden Springs i Danmark eller Israel har ikke ønsket at kommentere på sagen. 
 
 
 
8d. Ahava  
Ahava er en israelsk kosmetikvirksomhed produceret af naturressourcer fra Dødehavet. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Ahava er placeret i bosættelsen Mitzpe Shalem på Vestbredden138. Ahava har ifølge den israelske hærs 
civile administration haft israelsk tilladelse til at udgrave mudder fra den besatte Vestbred siden 2004139. 
Dette er ifølge researchorganisationen Who Profits en krænkelse af folkeretten140. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Ahava forhandles af kosmetikforhandler Trademade som ifølge dem selv er leverandører til stormagasiner, 
Matas, parfumerier, Helsam, apoteker, negleklinikker, spa’er og saloner141 142. Matas oplyser, at de ikke 
fører Ahava. 
 
 
 

8d. Supergum sikkerhedsudstyr 
Supergum er en israelsk plastik- og gummifabrikant, der primært leverer sikkerhedsudstyr til militær og 
politi. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Supergums fabrikker er placeret i bosættelserne Barkan og Maale Efraim143. 
 
                                                
134 BTselem, 2012: International Law and the Water Crisis in the Occupied Territories 
134 http://www.btselem.org/water/international_law 
135 My news desk, 2012: Danmarks ledende leverandør af kolde og varme drikke 
http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/danmarks-ledende-leverandoer-af-kolde-og-varme-drikke-eden-springs-denmark-
a-s-er-nu-et-certificeret-carbonneutral-r-firma-med-carbonneutral-r-719682 
136 Københavns kommune, Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR, 2012: Medlemsspørgsmål vedr. Eden Springs 
136http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/SpoergsmaalFraPolitikerne/~/media/1AE95ADF152D4EC88981A0CFF444F5B6.
ashx 
137 Eden Springs hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.edensprings.dk/nsk_img/eden_corporateoverview.pdf?issuusl=ignore 
138 BTselem, 2011: Dispossession and Exploitation. Israel’s Policy in the Jordan Valley and 
Northern Dead Sea, s. 41 http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
139 Israeli Defense Force, The Civil Administration Judea and Samaria Region, 2011: Public Inquiries,   
http://s3.amazonaws.com/codepink4peace.org/downloads/CivilAdministrationResponse_Eng.pdf 
140 Who Profits, 2012: Tracking the Trade Trail of Settlement Products http://whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf 
141 Virksomheds hjemmeside, besøgt 20/10/12 http://www.trademade.dk/ 
142 Virksomheds hjemmeside, besøgt 20/10/12 http://www.ahava.com/discover-ahava/ahava-worldwide/store-finder 
143 Who Profits, 2011: Supergum company profile http://www.whoprofits.org/company/supergum-industries 



DanWatch 2012: Forretning på forbudt land 

 

26 

Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Ifølge det israelske ministerium for eksport, har Supergum kunder i Danmark. Det har dog ikke været 
muligt at identificere de danske kunder144. 
 
Supergum har ikke ønsket at kommentere på sagen. 
 
 
 

8e. Salater fra Shamir Salads 
Shamir Salads er en israelsk humus- og dipproducent.  
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Shamir Salads’ fabrik ligger i bosættelsen Barkan145 146. Shamir Salads blev i 2010 afsløret i at mærke 
produkter med israelsk oprindelse147. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Den danske distributør af Shamir Salads er Kong Salomons Delikatesser Aps148. Kong Salomons 
Delikatesser udtaler til DanWatch, at de er ligeglade hvor produkter i verden produceres, så længe de ikke 
er produceret af børn og/eller under tvang. 

 

8f. Frugt og grønt fra besatte områder 
I de israelske bosættelser på den palæstinensiske Vestbred er landbrug udbredt, især i Jordandalen på 
grund af klimaet. I bosættelser dyrkes der primært krydderurter, dadler, peberfrugter, vindruer, 
citrusfrugter, avocadoer, granatæbler, oliven og cherrytomater149 150. Landbrugene i bosættelserne i 
Jordandalen producerer årligt for over 737 millioner kr., hvoraf store dele af produktionen eksporteres151. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
144 Prosper Palstine, Profundo, 2011: Unveiled: European Trade & Investment relationship with Companies in Israeli Settlements in 
the Occupied Palestinian Territories http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/prosper_palestine___0828_pp_research.pdf 
145 Shamir Salads hjemmeside, besøgt 13/9/12 http://www.shamirsalads.com/ShowContact.asp?MenuId=378 
146 Who Profits, 2011: Shamir Salads company profile http://www.whoprofits.org/company/shamir-salads 
147 Haaretz, 2010: Israeli West Bank food company fakes address for EU markets 
147http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-west-bank-food-company-fakes-address-for-eu-markets-1.266671 
148 Prosper Palstine, Profundo, 2011: Unveiled: European Trade & Investment relationship with Companies in Israeli Settlements in 
the Occupied Palestinian Territories http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/prosper_palestine___0828_pp_research.pdf 
149 Human Rights Watch, 2010: Separate and Unequal http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210webwcover_0.pdf 
150 Jordan Valley Regional Council hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
150http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842 
151 Jordan Valley Regional Council hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
151http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842 
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i. Mehadrin 
Mehadrin har overtaget eksportvirksomheden Agrexco’s marked og er dermed den største israelske 
eksportør af frugt og grønt152. Mehadrin eksporterer under mærkerne Top, Mehadrin, Jaffa, Pri-Or og 
MTex153. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Mehadrins kasser er i 2012 fundet i landbrug i bosættelsen Tomer. Ifølge researchorganisationerne Who 
Profits og Corporate Occupation har Mehadrin også produktion i bosættelserne Beqa’ot og Ramot154. 
Ifølge Mehadrins hjemmeside, har virksomheden tre plantager på Vestbredden155.  
 

 
Mehadrin emballage i bosættelsen Tomer med Israelsk  
oprindelsesmærkning. Foto: Mette Hædersdal Nielsen 
 og Maria Lynge, juni 2012 
 
Mehadrin skriver om deres dadler, at de er fra Jordandalen, der er en del af den besatte Vestbred156, og 
kasser fra Mehadrin dadler er fundet i landbrug i bosættelsen Tomer. Ifølge researchorganisationen Who 
Profits ejer Mehadrin et pakhus i de besatte Golanhøjder157. 
 

 
Foto: Mette Hædersdal Nielsen og Maria Lynge, juni 2012 

                                                
152 Calcalist, 2011: Mehadrin: Nogle af farmerne der solgte gennem Agrexco markedsfører nu gennem os (oversættelse fra hebraisk) 
http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3551445,00.html 
153 Virksomheds hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 http://www.mehadrin.co.il/ 
154 Corporate Occupation, 2010: Mehadrin’s business in Beqa’ot settlement – and Tesco’s Complicity 
154http://corporateoccupation.wordpress.com/2010/05/18/mehadrins-business-in-beqaot-settlement-and-tescos-complicity/ 
155 Mehadrin hjemmeside, besøgt d. 27/9/12 
156 Mehadrin hjemmeside, besøgt d. 27/9/12 
157 Who Profits, 2012: Mehadrin company profile http://www.whoprofits.org/content/mehadrin-group-update 
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Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Ifølge Dansk Supermarked og Coop forhandler deres supermarkeder Mehadrinprodukter. Dansk 
Supermarked står bag Bilka, Føtex og Netto, og Coop har supermarkederne Kvickly, SuperBrugsen, 
Dagli’Brugsen, Irma og Fakta. 
 
ii. Hadiklaim 
Hadiklaim er en israelsk dadel-eksportør. Hadiklaim eksporterer dadler under mærkerne Jordan River, 
Jordan River Bio-Top and King Solomon. 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Hadiklaim har ifølge deres egen hjemmeside produktion i Jordandalen, der er en del af den besatte 
Vestbred158 159. Der er i 2012 fundet Hadiklaim kasser i landbrug i bosættelserne i Gilgal og Tomer. 
 

               
Gilgal bosættelse. Foto: Folkekirkens Nødhjælp, juni 2012                   Tomer bosættelse. Foto: Mette Hædersdal Nielsen og  
                              Maria Lynge, juni 2012 
 
Ifølge researchorganisationerne Who Profits og Corporate Occupation har Hadiklaim produktion 
bosættelserne Beit Ha’arava, Kalia, Mechola, Hamra, Tomer og i Golanhøjderne160 161. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Hadiklaim sælges på Grønttorvet i København, i Coop’s supermarkeder, såsom Netto og Irma, samt af 
Unifood Import A/S, der blandt andet forsyner Magasin, SuperBest og mindre købmænd. 
 

 
Hadiklaim dadler på Grønttorvet. 2011 

                                                
158 Hadiklaim hjemmeside, besøgt d. 1/9/12 
159 Hadiklaim hjemmeside, besøgt d. 1/9/12 
160 Who Profits, 2010: Hadiklaim company profile http://www.whoprofits.org/company/hadiklaim-israel-date-growers-cooperative 
161 Corporate Occupation, 2010: Hadiklaim in the Jordan Valley http://corporateoccupation.wordpress.com/2010/08/12/hadiklaim-in-
the-jordan-valley/ 
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iii. Agrexco 
Agrexco var indtil juni 2011 den største israelske eksportør af frugt og grønt og eksporterede også 
produkter fra bosættelser162 163. Agrexco er nu gået konkurs, og ifølge Mehadrin eksporterer mange 
landmænd nu gennem Mehadrin i stedet for Agrexco164. DanWatch fandt i 2011 peberfrugter fra 
bosættelsen Tomer i Føtex165. 

iv. Frugt og grønt importørers politikker 
DanWatch har lavet en rundspørge blandt ni danske importører af israelsk frugt og grønt om deres politik 
for bosættervarer. Fire ud af de ni ønskede ikke at svare. Tre af importørerne, der svarede, har en politik 
om ikke at føre bosættervarer. Fire af de fem, der svarede, fører varer fra virksomheder, der opererer i 
bosættelser. 
 
Ingen af de adspurgte sagde, at de ville følge den frivillige mærkningsvejledning, når den bliver tilgængelig. 
 
Dansk Supermarked, Coop, SuperBest og Unifood Import fundet fører ifølge DanWatchs undersøgelse 
varer fra virksomheder, der opererer i bosættelser. 
 
Importør Har oplyst 

følgende 
israelske 
leverandører 

Israelske 
brands fundet i 
butikker 

Politik for 
bosættervar
er? 

Garanti fra 
leverandør? 

Vil benytte den 
kommende 
mærkningsvejlednin
gen 

Dansk 
Supermarked: 
Føtex, Bilka, Netto 

Mehadrin Mehadrin Ja, vil ikke 
føre 
bosættervarer 

Ja, mundtlig Nej 

Coop: 
Kvickly, 
SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 
Netto, Irma, Fakta 

Mehadrin 
Hadiklaim 

Mehadrin 
Hadiklaim 

Ja, vil ikke 
føre 
bosættervarer 

Ja, skriftlig Har ikke taget stilling 

SuperBest Butikskæden 
består af 
selvstændige 
købmænd og vil 
ikke udlevere 
oplysninger om  
leverandør på 
vegne af disse 
butikker 

Hadiklaim - - - 

Rema 1000 Ønsker ikke at 
svare  

 - - - 

Aldi Ønsker ikke at 
svare 

 - - - 

Lidl Har oplyst, at de  Nej, Lidl er en   

                                                
162 Israel National News, 2011: Agrexco's Fate Hangs in the Balance 
162 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/145884 
163 DanWatch, 2011: Føtex sælger bosætter-peber http://www.danwatch.dk/da/artikler/foetex-saelger-bosaetter-peber/46 
164 Calcalist, 2011: Mehadrin: Nogle af farmerne der solgte gennem Agrexco markedsfører nu gennem os (oversættelse fra hebraisk) 
http://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3551445,00.html 
165 DanWatch, 2011: Føtex sælger bosætter-peber http://www.danwatch.dk/da/artikler/foetex-saelger-bosaetter-peber/46 
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“generelt” ikke 
importerer 
frugt/grønt fra 
Israel 

“apolitisk” 
virksomhed 

Systemfrugt A/S: 
Leverer til Føtex 

Ønsker ikke at 
oplyse sine 
leverandører 

 Ja, vil ikke 
føre 
bosættervarer 

Ja, skriftlig Nej 

Unifood Import A/S: 
Leverer til Magasin, 
SuperBest og 
mindre købmænd 

Hadiklaim 
Mial Impex 

 Nej Nej Nej 

Solhjulet Ønsker ikke at 
svare 

 - - - 

  

8g. Krydderurter fra besatte områder 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Produktion af friske krydderurter er udbredt i israelske bosættelser i Jordandalen på grund af klimaet. 40 % 
af den israelske eksport af krydderurter produceres i bosættelser i Jordandalen166. DanWatch har fundet 
krydderurter der er produceret i bosættelserne Mehola, Kalia, Naama og Argaman, der alle ligger i den 
besatte Jordandal på Vestbredden167. Mærkerne Carmel Agrexco, AdaFresh og Arava har produktion i 
bosættelser168. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
DanWatch undersøgte allerede import af bosættervarer på det københavnske Grønttorv i 2010, hvor store 
mængder af krydderurter var israelske. Store dele heraf var mærket med producentnavne, der indikerede, 
at varerne havde oprindelse i bosættelser på trods af, at der også var angivet israelsk oprindelse169. Man 
kunne derfor tro, at produkterne havde israelsk oprindelse, hvis man ikke undersøgte producentnavnene 
nærmere.  
Som resultat af DanWatchs afsløringer, besøgte Fødevarestyrelsen Grønttorvet, “hvor der ikke blev fundet 
overtrædelser” af mærkningsregler170. 
 
DanWatch genoptog undersøgelsen i 2011 og 2012 og har fundet, at der fortsat sælges krydderurter fra 
bosættelser på Grønttorvet. DanWatch kan dokumentere, at Grønttorvets importører leverer krydderurter 
fra bosættelser til københavnske restaurationer og natklubber. Ifølge importøren, Greens Engros, findes 
israelske krydderurter af typen, som DanWatch har fundet med produktion i bosættelser, flere steder på 
Grønttorvet. Ifølge importøren importerer de fleste forhandlere af krydderurter fra Holland, formentligt fra 
den samme forhandler171.  

                                                
166 Jordan Valley Regional Council hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
166http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842 
167 DanWatch, 2011: Gourmet menu med et pift af undertrykkelse http://www.danwatch.dk/da/artikler/gourmet-menu-med-et-pift-af-
undertrykkelse/49 
168 Who Profita, 2012: “Made in Israel”: Agricultural Export from Occupied Territories 
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/agricultural_export___flash_report_0.pdf 
169 DanWatch, 2011: Gourmet menu med et pift af undertrykkelse http://www.danwatch.dk/da/artikler/gourmet-menu-med-et-pift-af-
undertrykkelse/49 
170 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2011: Spørgsmål 182 
170http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/flf/spm/182/svar/785491/965030.pdf 
171 Interview med Greensengros grønttorvet 9/8/12 
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Adafresh kasser i bosættelsen Tomer. Foto: Folkekirkens 
Nødhjælp, juni 2012 
 

 
Adafresh urter på Grønttorvet, producent Inon Rosenblum i 
bosættelsen Naama. Juni 2012 
 

 
Arava skilt i bosættelsen Tomer. Foto: Mette Hædersdal 
Nielsen og Maria Lynge, juni 2012 
 

 
Arava krydderurter fra Grønttorvet, produceret af Jordan 
River Herbs i bosættelsen Mehola. Juni 2012 
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8h. Vin fra bosættelser 
 
Hvad er forbindelsen til bosættelser? 
Ifølge Who Profits står de seks største vinproducenter for 82% af den samlede produktion af vin i Israel. 
Alle seks bruger druer fra bosættelser172. Det vil sige, at der er en markant sandsynlighed for, at man 
handler med en producent, der bruger druer fra bosættelser, hvis man importerer vin fra Israel. 
 
Hvad er forbindelsen til Danmark? 
Hovedparten af de største vinimportører fører ikke israelske vine: I en rundspørge til de ti største 
vinimportører, svarer seks at de ikke fører vin fra Israel eller israelske bosættelser. Én importør har 
meddelt, at de fører vin fra Golanhøjderne, besat af Israel. Tre har ikke ønsket at svare. I 2011 importerede 
Danmark for 1,4 millioner kr. vin fra Israel173. 
 
Mærkning 
Vine med oprindelse i det besatte Golanhøjder og vine produceret med en andel druer fra bosættelser 
mærkes af producenterne som israelsk oprindelse174. Dog mærkes de fleste vine importeret af Amka Vin 
korrekt, efter at kunder har  henvendt sig til Fødevarestyrelsen. Om Amka Vin får toldfritagelse, vides ikke. 
 
CSR 
Ingen af de største ti vinimportører i Danmark ønsker at svare på spørgsmål om ansvarlighed eller 
eventuel fremtidig frivillig mærkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
172 Who Profits, 2011: Forbidden Fruit The Israeli Wine Industry and the Occupation 
172http://whoprofits.s483.sureserver.com/sites/default/files/WhoProfits-IsraeliWines.pdf 
173 Statistikbanken, 18/6/12: Import fra Israel   
174 Who Profits, 2011: Forbidden Fruit, the Israeli Wine Industry and the Occupation 
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-IsraeliWines.pdf  
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9. Mærkning af frugt, grønt og vin 
 
De gældende regler for virksomheder i Danmark for mærkning af frugt og grønt kræver, at der mærkes 
med oprindelsesland. Både EU regler og danske regler slår fast at varer fra bosættelser ikke mærkes med 
israelsk oprindelse175 176.  
 
DanWatch har undersøgt, hvordan der i supermarkeder og engroshandel kan fremkomme fejlmærkede 
bosættervarer iblandt israelske, uden at myndigheder eller forhandlere har identificeret disse177 178. 
Mærkningen af bosættervarer fra eksportørens side sjældent er let aflæselig og i modstrid med EUs 
mærkningsregler, viser DanWatchs undersøgelse. I afsnit 8g er der opgjort israelske eksportører der er 
fejlmærker produkter, og som sælger til danske forhandlere. 
 
Udenrigsminister Villy Søvndal lancerer i efteråret 2012 en frivillig mærkningsvejledning til frugt og grønt fra 
bosættelser. Vejledningen, som er rettet mod danske forhandlere af frugt og grønt, skal gøre det lettere for 
forbrugeren at identificere varer fra bosættelser.  

 

9a. Israelsk fejlmærkning 
DanWatch har indsamlet billeddokumentation over fejlmærkede bosættervarer, som er i modstrid med 
danske og europæiske mærkningsregler179. Varerne er fejlmærket af eksportørerne. 

                                                
175 Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK, 2009: Technical advice: labelling of produce grown in the Occupied 
Palestinian Territories http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/pdf/labelling-palestine.pdf 
176 Fødevarestyrelsen hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Sider/forside.aspx 
177 DanWatch, 2011: Føtex sælger bosætter-peber http://www.danwatch.dk/da/artikler/foetex-saelger-bosaetter-peber/46 
178 DanWatch, 2011: Gourmet menu med et pift af undertrykkelse http://www.danwatch.dk/da/artikler/gourmet-menu-med-et-pift-af-
undertrykkelse/49 
179 Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK, 2009: Technical advice: labelling of produce grown in the Occupied 
Palestinian Territories http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/pdf/labelling-palestine.pdf 
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Arava krydderurter i Mehola bosættelse mærkes med israelsk 
oprindelse. Foto: Folkekirkens Nødhjælp, juni 2012 
 

 
Arava krydderurter fra Mehola bosættelse fundet på en 
københavnsk cafe, mærket med israelsk oprindelse. Juni 
2012 
 

 
Adafresh emballage til krydderurter i Tomer bosættelse 
mærkes med israelsk oprindelse. Foto: Folkekirkens 
Nødhjælp, juni 2012 
 

 
Gaia krydderurter i Mehola bosættelse mærkes med israelsk 
oprindelse. Foto: Folkekirkens Nødhjælp, juni 2012 
 

 
Mærkat fra Krydderurteproducenten Halpert Moshe fra 
bosættelsen Tomer med ‘Produce of Israel’ på. På et anden 
mærkat står både Tomer og Israel angivet. Foto: Mette 
Hædersdal Nielsen og Maria Lynge, juni 2012  
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9b. Aktører 
Nedenstående er de centrale aktører, som skal operationalisere udenrigsministeriets ambitioner om bedre 
kontrol af import af bosættervarer og forbrugeroplysning. 

Fødevarestyrelsen 
Det er Fødevarestyrelsens ansvar at sikre, at produkter mærkes med korrekt oprindelse jævnfør 
Fødevarestyrelsens regler180. Det er dog ikke alle fødevarer, der kræves oprindelsesmærket. Men såfremt 
oprindelsen er frivilligt mærket, er det også Fødevarestyrelsens ansvar at sikre, at det er korrekt. Frugt og 
grønt skal mærkes med oprindelsesland. 
Fødevarestyrelsen tjekker om mærkningsreglerne er overholdt i sager om bosættervarer, der er mærket 
med Israelsk oprindelse efter mediehistorier eller hvis der er modtaget klager - såsom ved kontrollen af 
Amka Vin, uddybet nedenstående. 
 

 
Dog er det kun i sager, hvor Fødevarestyrelsen kan identificere produkternes egentlige oprindelse, at de 
kan give indskærpelser. For eksempel har Fødevarestyrelsen ikke kunne identificere bosættervarer på 
Grønttorvet, trods DanWatch ved internetsøgninger af mærkater har kunnet fastslå, at der er findes 
betydelige mængder bosættervarer på Grønttorvet, tre gange i perioden fra december 2010 til juni 2012. 

SKAT 
Israel har en handelsaftale med EU, hvilket betyder, at en række produkter, inklusiv det meste frugt og 
grønt, har ret til såkaldt præferentiel toldsats, hvilket i praksis oftest er toldfritagelse. Det er dog vedtaget i 
EU, at bosættelser ikke er indbefattet af handelsaftalen, da denne kun er gældende for Israels 1967-
grænser181. 
                                                
180 Fødevarestyrelsen hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Sider/forside.aspx 
181 European Commission, 2012: EU-Israel Technical Arrangement 
181http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm 

Amka sagen  
DanWatch har fået indsigt i en sag om Fødevarestyrelsens kontrol af mærkningen af bosættervin. 
Sagen viser, at Fødevarestyrelsen har været opmærksom på problematikken og har givet 
indskærpelser, hvor de har identificeret fejlmærkning.  
 
Amka er den største danske vinimportør der importerer vin fra Israel, inklusiv vine fra de besatte  
Golanhøjder. Siden i hvert fald 2006 har Fødevarestyrelsen givet indskærpelser til Amka for 
“vildledende mærkning, da det er konstateret, at vine fra Golanområdet sælges mærket med 
oprindelsesland Israel.” 
 
På baggrund af vedvarende klager fra privatpersoner har Fødevarestyrelsen kontrolleret Amka og 
givet indskærpelser, indtil Amka i efteråret 2011 bad eksportøren, Golan Wines om, at virksomheden 
ikke skriver oprindelsen Israel på mærkaterne på vin solgt til Amka. Ifølge Fødevarestyrelsens 
kontrol af Amka i juli 2012 var 13 ud af 14 produkter fra de besatte Golanhøjder korrekt mærket1. 
 
Amka ønskede ikke at kommentere sagen til DanWatch. 
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Det er SKATs opgave at sikre, at varer, der importeres direkte til Danmark, har retmæssigt krav på 
præferentiel toldsats, såfremt denne toldsats søges. Dette vil sige, at SKAT ikke registrerer bosættervarer 
mærket 'Made in Israel', hvis der ikke søges præferentiel toldsats for disse varer.  
 
EU udarbejder lister over postkoder og byer i bosættelser, som SKAT bruger til at kontrollere, om produkter 
kan få præferentiel toldsats. I tilfælde hvor der ikke er angivet postkode/ by, afvises præferentiel toldsats. 
Listen over bosættelsespostkoder blev den 3. august 2012 offentliggjort af EUs toldmyndigheder, og SKAT 
har efterfølgende informeret importører i et nyhedsbrev182  183. Ifølge SKAT kan de normaltvis ikke opdage, 
hvis bosættervarer af eksportøren er forsætligt fejlmærket med oprindelse i en israelsk by, da SKAT tager 
udgangspunkt i de dokumenter, der følger produkterne. 
SKAT kontrollerer kun varer, der er importeret direkte, ikke varer importeret gennem et andet EU-land. 
SKATs rolle i kontrollen med bosættervarer er derfor minimal: Ifølge SKATs egne tal er den direkte import 
af frugt og grønt fra Israel næsten ikke-eksisterende184. Og ifølge SKAT har der kun været enkelte 
afvisninger af ansøgninger om præferentiel toldsats på israelske produkter i løbet af det sidste år, og dette 
kan have andre årsager end oprindelse i bosættelser. 

Udenrigsministeriet 
Initiativet til mærkningsvejledningen kommer fra Udenrigsministeriet som led i stramning af EUs linje 
overfor israelske bosættelser. Målet er både at stramme kontrollen med uretmæssig toldfritagelse for 
bosættervarer og gøre lovligt importeret frugt og grønt fra bosættelser mere synligt.  
 
Om initiativet siger Michael Lund Jeppesen, kontorchef i MENA i Udenrigsministeriet: 
 
“EU blev den 14. maj i EU enige om at styrke bestræbelserne for at give nye fredsforhandlinger et reelt 
grundlag at komme videre på.  Ét element heri er gøre forbuddet mod den uretmæssige toldfri import af 
varer fra bosættelserne til EU’s marked under EU-Israel aftalen mere effektivt.  EU ønsker at sikre, at kun 
de varer, som er produceret i selve Israel, eksporteres toldfrit til EU.  Det indebærer en stramning af 
proceduren, så det undgås, at varer produceret i israelske bosættelser på Vestbredden i strid med aftalen 
opnår denne toldfrihed.  Stramningen sker ved, at identifikationen af varernes oprindelse sikres ved en 
forbedring af tolddokumentationen, både ved udførsel fra Israel og ved indførsel i EU-landene. Her spiller 
SKAT en vigtig rolle, idet de kontrollerer importen og har et velfungerende system til denne kontrol. 
 
For det andet ønsker vi i Danmark at sikre øget opmærksomhed om varer fra bosættelser, som måtte blive 
eksporteret lovligt til Danmark. Der er udarbejdet en vejledning til forhandlerne om korrekt mærkning af 
sådanne fødevarer, så forbrugerne får mulighed for at træffe en købsbeslutning på et oplyst grundlag185.” 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
182 European Commission, 2012: EU-Israel Technical Arrangement 
182http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm 
183 Skat, 2012: Import fra Israel http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064319&vId=0 
184 Dataudtræk fra SKAT d. 1/8/12 for perioden januar 2011 til august 2012 
185 Michael Lund Jeppesen, Kontor chef MENA, udenrigsministeriet, 29/6/12 
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9c. Mærkningsvejledningen forklaret kort 
Udenrigsminister Villy Søvndal lancerer i efteråret 2012 en frivillig mærkningsvejledning til frugt og grønt fra 
bosættelser. Vejledningen, som er rettet mod danske forhandlere af frugt og grønt, skal gøre det lettere for 
forbrugeren at identificere varer fra bosættelser.  
 
Fødevarer fra de israelsk besatte palæstinensiske områder må ikke mærkes med "Israel" som 
oprindelsesland. Oprindelsen kan angives som fx: 
 

● Oprindelse: Vestbredden 
● Produceret på Vestbredden 

 
Hvis butikker yderligere ønsker at angive, om en fødevare med oprindelse på Vestbredden er produceret i 
en israelsk bosættelse eller er produceret af en palæstinensisk producent, kan det ske på følgende måde: 
 

● Oprindelse: Vestbredden (israelsk bosættelsesprodukt) eller Oprindelse: Vestbredden 
(palæstinensisk produkt)  

● Produceret på Vestbredden (israelsk bosættelsesprodukt), eller Produceret på Vestbredden 
(palæstinensisk produkt)186 

 
Fødevarestyrelsen vil i løbet af efteråret 2012 udgive en yderligere vejledning om, hvordan det kan 
dokumenteres, at en fødevare er produceret af en palæstinensisk producent eller i en israelsk bosættelse. 
 

 
DanWatch har fundet ét eksempel på korrekt mærkning  
af bosættervarer, på Grønttorvet. 2011 
 
Hvorfor andre forbrugsprodukter fra bosættelser end frugt og grønt ikke skal mærkes skyldes ifølge 
Udenrigsministeriets Mellemøstkontor, at man fra England ved, at mærkningen af frugt og grønt er 
operationel. At mærke andre typer produkter, hvor man umiddelbart ikke kan trække på andres erfaringer, 
ikke har været drøftet187. 
 
Fødevarestyrelsen, UM og SKAT er alle enige i, at det skal være lettere at vide om produkter kommer fra 
bosættelser. Det er her, at vejledningen fra Fødevarestyrelsen er tænkt som et værktøj. Hverken SKAT 
eller Fødevarestyrelsen kan imidlertid identificere bosættervarer, hvis de fra eksportørens side er 
fejlmærket.  

                                                
186 Fødevarestyrelsen hjemmeside, besøgt d. 25/9/12 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Sider/forside.aspx 
187 Michael Lund Jeppesen, Kontor chef Mena, udenrigsministeriet,16/8/12 
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Spørgsmålet rejser sig, om hvorvidt danske forhandlere kan mærke bosættervarer, hvis forhandlerne ikke 
er i stand til at identificere dem. Tilbage står risikoen ved at handle med virksomheder som er kendt for at 
have produktion i bosættelser og for fejlmærkning. Engelske Coop har taget konsekvensen af dette og 
stoppet importen fra “enhver leverandør der er kendt som indkøbende fra israelske bosættelser”188. 
Beslutning har haft konsekvenser for Coop UKs samarbejde med Agrexco, Arava Export Growers, 
Adafresh og Mehadrin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
188 Coop UK, 2012: “In April 2012, The Co-operative’s Board determined that, going forward, we will additionally no longer engage 
with any supplier of produce known to be sourcing from the Israeli settlements. This decision impacted four suppliers. (The four 
suppliers are Agrexco, Arava Export Growers, Adafresh and Mehadrin)” http://www.co-operative.coop/Corporate/sustainability-report-
2011/downloads/sr2011-international-development.pdf 
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10. Omfang af dansk import fra bosættelser 
 
Det er ikke muligt at kvantificere dansk handel med bosættelser, da import af frugt og grønt fra Israel oftest 
sker gennem et andet EU-land, og dermed ikke registreres og kontrolleres af SKAT189. Og da 
bosætterprodukter ofte mærkes med israelsk oprindelse, vil det optræde som israelsk i importstatistik. Af 
de årsager kan man ikke finde statistik hos SKAT eller Danmarks Statistik over særskilt import fra 
bosættelser. DanWatch har afdækket, at bosættervarer i Danmark kun i to tilfælde ud af en række er 
mærket korrekt, og at det derfor er vanskeligt, og nogle gange umuligt, at vurdere om varer er fra 
bosættervarer. 
Det kan indikere, at der er risiko for, at problematikken er mere omfangsrig, end DanWatch har afdækket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
189 Dataudtræk fra SKAT d. 1/8/12 for perioden januar 2011 til august 2012 
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11. Bilag 

Bilag A, Liste over vinimportører der fører bosættervine  
 
Listen opgjort ud fra internetresearch og er derfor ikke udtømmende: 
 
Amka - Amka.dk 
Best by Henriette - www.bestbyhenriette.dk 
Feinsmeckeriet - Golan Heights Winery - www.feinsmeckeriet.dk 
Nybom Vine - www.nybomvine.dk 
Pelter Winery Golan Heights - www.pelterwinery.com, www.peltervin.dk 
Rød- og hvidvin fra Ella Valley Vineyards - www.vinslottet.nu 
SL Vildt & Vin - Yarden vin - www.slvildtogvin.dk 
Roskilde Vin - Golan Heights Winery, Tarden, Gamla og Golan - www.rvsp.dk 
RødvinHvidvin - Gamla & Yarden - www.rødvin-hvidvin.dk 
Vin i Skoven - www.viniskoven.dk 
Vin 300  - www.vin300.dk  
 

Bilag B, kommentarer fra pensionskasser, investeringsforeninger ogkommunerom 
etiske investeringer 
 

Investor Politik for menneskerettig- 
hedsimpact af 
investeringer? 

Andre citater / oplysninger 

Sampension JA: “Sampensions etiske 
investeringspolitik hviler på 
principperne, der er 
formuleret i UN Global 
Compact og omfatter i 
udgangspunktet alle 
børsnoterede 
aktieinvesteringer som 
indgår i Sampensions 
investerings-porteføljer 
herunder i selskaber, som i 
større eller mindre omfang er 
aktive i verdens forskellige 
brændpunkter”. 

- 

Industriens 
Pension 

- - 

Nordea Liv & 
Pension 

JA: “Siden 2007, hvor 
Nordea underskrev UNPRI, 
er alle investeringer i blandt 
andet Nordeas fonde blevet 
screenet af vores eksterne 

“Vi har derfor dialoger med flere selskaber her [på den 
besatte Vestbred] for at undersøge hvordan de selv 
forholder sig til de påståede normbrud og hvilke 
fremtidige planer de har for at sikre at de 
grundlæggende rettigheder bliver overholdt. Hvis denne 
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samarbejdspartnere for brud 
på menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, 
miljøsager og forretningsetik” 

dialog ikke har tilfredsstillende resultat, kan Nordea 
potentielt vælge at udelukke den eller de pågældende 
virksomheder fra investeringsuniverset”. 

PenSam JA Primo 2010 valgte PenSam “at implementere politik på 
dette område. Det blev således besluttet at overvåge 
porteføljen med henblik på at undgå investering i 
selskaber, som medvirker til alvorlige krænkelser af 
individers rettigheder i krig eller konfliktsituationer“ 

Sygeplejersker 
(PKA) 

JA: “Til vurdering af dette 
anvendes principperne i 
FN’s Global Compact. 
Retningslinjerne er offentlige 
på pka.dk, og gælder alle 
PKA’s investeringer, hvad 
enten der er konflikt i et 
område eller ej. Overholder 
virksomhederne ikke PKA’s 
retningslinjer, tager PKA 
investeringen op til 
diskussion med de 
pågældende virksomheder. 
Fører denne dialog ikke til 
ændret adfærd, bliver 
virksomhederne ekskluderet 
fra PKA’s 
investeringsunivers”.  

“PKA har i flere omgange i både direktion og bestyrelse 
taget stilling til PKA’s investeringer i virksomheder, der 
er til stede på Vestbredden og Østjerusalem”. 
“På den baggrund har PKA udelukket flere 
virksomheder, der opererer på Vestbredden og i 
Østjerusalem, og som overskrider FN’s konventioner 
om menneskerettigheder, fra PKA’s 
investeringsunivers”. “Det drejer sig blandt andet om 
virksomhederne Elbit og Magal Security Systems. 
Fælles for begge virksomheder er, at de er 
leverandører af overvågningssystemer til den mur, som 
Israel har opført mellem Vestbredden og Israel, og som 
er med til at begrænse den frie bevægelighed i 
området” “PKA har yderligere ekskluderet fem 
selskaber, som er involveret i opførelsen af bosættelser 
på Vestbredden. Det drejer sig om selskaberne Africa 
Israel Investments, Africa Israel Properties, Africa Israel 
Residences, Danya Cebus og Nevgev Ceramics. 

Danica 
Pension 

JA: “Selskaber, der ikke 
lever op til internationale 
retningslinjer og dermed 
Danske Banks SRI politik, 
ekskluderes, hvis en dialog - 
eventuelt i samarbejde med 
andre investorer – ikke 
afklarer de kritisable forhold 
behørigt”. 

Danske Invest har på baggrund af sin generelle SRI-
politik udelukket to selskaber med tilknytning til de 
israelske bosættelser: Africa Israel Investments Ltd. og 
Elbit Systems Ltd. 

PensionDanma
rk 

JA: “Vi følger de generelt 
accepterede normer som 
bl.a. FN’s 
menneskerettighedskonventi
on, ILO-konventioner, FN’s 
principper for ansvarlige 
investeringer, politisk 
besluttede boykots  m.fl . 
fastlægger” 

- 

SEB Pension JA: “SEB har en omfattende 
politik for ansvarlige 
investeringer, hvor vi gør det 
klart, at vi har en forventning 
om, at hvert selskab følger 

“Vi har og har haft dialoger med virksomheder, hvor vi 
mener, vi kan påvirke og forbedre deres arbejde på 
miljømæssige og sociale forhold samt i forhold til god 
selskabsledelse i bredere forstand. 
Vores grundlæggende holdning er, at denne tilgang har 
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lokal lovgivning og 
internationale konventioner 
og retningslinjer”. 

bedre effekt end udelukkelse, når virksomheder har 
aktiviteter, der overtræder eller er i risiko for at 
overtræde internationale normer”. 

MP Pension 
(Unipension) 

JA: “Vores retningslinjer, 
som er frit tilgængelige på 
hjemmesiden, følger bl.a. de 
internationale konventioner 
bag FN’s Global Compact, 
national lovgivning, 
konventioner om 
kontroversielle våben og 
sanktioner. Retningslinjerne 
dækker alle de 
virksomheder, vi investerer 
i”.  

- 

PFA Pension JA: “PFA har i sin politik 
tilsluttet sig Global Compact 
og PRI. Herved fastslår PFA, 
at vi også gennem vores 
investeringer vil overholde 
menneskerettighederne og 
andre internationale normer” 

“PFA ønsker ikke at investere i virksomheder, der 
bidrager til brud på disse internationale normer. Hvis 
det viser sig, at der er virksomheder i PFA’s 
investeringsportefølje, der bryder PFA’s politik vil PFA 
tilstræbe at ændre forholdene gennem aktivt ejerskab. 
Hvis det ikke virker vil investeringen blive afhændet” 

 
 

Investor Politik for menneskerettig- 
hedsimpact af 
investeringer? 

Andre citater / oplysninger 

SEB Invest JA: “SEB har en omfattende 
politik for ansvarlige 
investeringer, hvor vi gør det 
klart, at vi har en forventning 
om, at hvert selskab følger 
lokal lovgivning og 
internationale konventioner 
og retningslinjer”.  

“Vi har og har haft dialoger med virksomheder, hvor vi 
mener, vi kan påvirke og forbedre deres arbejde på 
miljømæssige og sociale forhold samt i forhold til god 
selskabsledelse i bredere forstand. Vores 
grundlæggende holdning er, at denne tilgang har 
bedre effekt end udelukkelse, når virksomheder har 
aktiviteter, der overtræder eller er i risiko for at 
overtræde internationale normer”. 

Sydinvest JA: “Vi får jævnligt checket 
vore porteføljer for eventuelle 
overtrædelser af bredt 
anerkendte konventioner. I 
tilfælde af disse forsøger vi at 
påvirke de ansvarlige 
selskaber til at rette op på 
situationen gennem GES 
Engagement Forum sammen 
med andre institutionelle 
investorer”. 

 

Jyske Invest JA: “Jyske Invest tager 
samfundsansvar i forbindelse 
med investeringer, hvilket 

“Vi vurderer, at en række selskaber overtræder 
internationale konventioner og normer og derfor har vi 
valgt at påvirke selskaberne gennem aktivt ejerskab; i 



DanWatch 2012: Forretning på forbudt land 

 

43 

indebærer, at miljø, sociale 
forhold og god 
selskabsledelse (ESG) indgår 
i investeringsbeslutningerne. 
Jyske Invest har tilsluttet sig 
Principles for Responsible 
Investment (PRI), som er en 
fælles erklæring om at tage 
samfundsansvar i forbindelse 
med investeringer og 
efterlevelse af seks centrale 
principper for ansvarlige 
investeringer”. 

første omgang via dialog med selskabets ledelse” 

Spar Invest JA: “faktisk mener vi at være 
blandt de danske 
kapitalforvaltere, der har 
taget seriøst fat om 
problematikken vedr. 
inklusion af ESG-forhold i 
investerings- beslutningen, 
og vi var tidligt ude med en 
egentlig, generel ESG-politik. 
Som følge af vores tilslutning 
til FN’s principper for 
ansvarlig investering 
formulerede vi allerede i 
2009 en generel politik for, 
hvordan vi ville 
håndtere og indarbejde 
princippernes anbefalinger i 
den daglige 
porteføljeforvaltning og -
overvågning”.  

“I forhold til de selskaber, der er identificeret i vores 
afdelinger i den omtalte sag, er der i vores rådgivers 
vurdering af disse ikke afdækket verificerede 
overtrædelse af de kritikpunkter, der nævnes specifikt 
i forhold til Israel/Palæstina-konflikten” 
“I Heidelberg Cement er der indikationer på forhold 
som kan være problematiske. De data, vi får stillet til 
rådighed af vores internationalt anerkendte rådgiver 
kan imidlertid ikke verificere disse oplysninger 
endeligt”.  

Bank Invest JA: “BankInvest, som har 
underskrevet FN’s principper 
for ansvarlige investeringer 
(UN PRI) og derudover har 
en politik for socialt 
ansvarlige investeringer, SRI, 
erkender, at begrebet etiske 
investeringer er vanskeligt og 
langtfra nogen sort-hvid 
diskussion” 

“Ifølge BankInvests vurdering producerer de nævnte 
selskaber ikke varer eller serviceydelser, der betyder, 
at selskaberne bryder internationale konventioner om 
menneskerettigheds- hensyn. BankInvest har ikke 
kendskab til eller oplysninger om, at nogen af de fire 
nævnte selskaber skulle overtræde national eller 
international lovgivning”. 
”folkeretten og eventuelle krænkelser af denne 
gælder for stater og ikke for virksomheder” 

Nordea Invest JA: “Siden 2007, hvor Nordea 
underskrev UNPRI, er alle 
investeringer i blandt andet 
Nordeas fonde blevet 
screenet af vores eksterne 
samarbejdspartnere for brud 
på menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, 
miljøsager og forretningsetik. 

- 
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Oplever vi at en 
virksomheder bryder med 
disse internationale normer, 
vil vi indlede en grundig 
analyse af forholdene og kan 
herefter vælge at følge 
analysen op med en direkte 
dialog med de pågældende 
virksomheder for at få dem til 
at ændre deres 
normbrydende adfærd”.  

Danske Invest JA: “Selskaber, der ikke lever 
op til internationale 
retningslinjer og dermed 
Danske Banks SRI politik, 
ekskluderes, hvis en dialog - 
eventuelt i samarbejde med 
andre investorer – ikke 
afklarer de kritisable forhold 
behørigt”. 

Danske Invest har på baggrund af sin generelle SRI-
politik udelukket to selskaber med tilknytning til de 
israelske bosættelser: Africa Israel Investments Ltd. 
og Elbit Systems Ltd. 
 

Nykredit Invest JA: “Nykredit Invests 
investeringspolitik hviler på 
overholdelse af international 
ret. Derfor følger vi løbende 
med i denne debat. Alle 
vores investeringer screenes 
med hjælp fra vores rådgiver 
for brud på international ret, 
herunder også FN’s 
konventioner”. 

“I den forbindelse har vi drevet aktivt ejerskab med 
G4S for at få dem til at ændre deres adfærd på 
Vestbredden”  

 

Investor Politik for menneskerettig- 
hedsimpact af investeringer? 

Andre citater / oplysninger 

Københavns 
kommune 

Ja. Hvor den lokale lovgivning 
ikke møder det internationale 
samfunds retningslinjer, udgør 
ovennævnte retningslinjer 
således minimumsstandarder 
for virksomheders sociale 
ansvar. Af områder, der er 
kontroversielle og konfliktfyldte, 
kan blandt andet nævnes: 
Burma, Syrien, Vest Sahara og 
de besatte palæstinensiske 
områder. 

Nedenstående to tabeller indeholder lister med 
selskaber som Københavns Kommune ikke 
ønsker at investere i via sin investeringsforening, 
da selskabernes aktiviteter er i strid med 
kommunens etiske politik for finansielle 
anbringelser. Africa Israel Investment Ltd, Danya 
Cebus Ltd. og Elbit. Yderligere dialog og 
indsamling af data pågår i relation til andre 
selskaber. 

Odense kommune Ja  

Esbjerg kommune Ja  
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Vejle kommune Herudover er det Vejle 
Kommunes holdning at der 
ikke må investeres i 
virksomheder, der forbryder sig 
mod 
menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, 
miljøbeskyttelse, antikorruption 
eller våbenproduktion, som 
defineret i FN-regi. 
 

 

Kolding kommune Der skal foretages en 
screening der tager afsæt i 
FN´s principper for etiske 
investeringer 

 

Horsens kommune Har ikke svaret  

Slagelse 
kommune 

Slagelse kommunes 
kapitalforvaltere har forpligtet 
sig til at overholde FN´s 
anbefalinger for etiske 
investeringer UN PRI 

 


