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Rapportens resultater
•

DanWatch har undersøgt syv danske rejseselskaber, der udbyder rejser til Israel for
vildledende markedsføring af rejser i Israel og de af Israel besatte områder, samt
rejser til folkeretsstridige bosættelser. Rejseselskaberne er Albatros Travel A/S, Bravo
Tours, Kilroy Travels, Risskov Travel Partner, Strobel Travel ApS, Tikva Travel og Unitas
Rejser A/S

•

Tre af de syv rejseselskaber udbyder rejser, der går til ulovlige bosættelser i Golan.
Alle tre fremstiller besøgene som værende inden for Israels retmæssige grænser. Et
selskab udbyder rejser, der besøger ulovlige bosættelser på Vestbredden. I nogle af
rejserne beskrives det eksplicit, at en bosættelse vil blive besøgt, mens andre blot
beskrives som kibbutzer.

•

Seks af selskaberne arrangerer ture til den besatte Vestbred, og seks selskaber
arrangerer ture til de besatte Golanhøjder. For alle gælder det, at destinationerne
fremstilles som beliggende i Israel. Unitas Rejser omtaler som det eneste selskab i
enkelte tilfælde rejsedestinationen som ”Israel og Palæstina”, når turen både går til
Israel og de besatte områder - men for 11 ud af Unitas’ 16 rejser til områderne fremstilles destinationen stadig alene som værende Israel.

•

Det internationale samfund anerkender ikke Israels annektering af Østjerusalem,
og FN’s Sikkerhedsråd har erklæret det for et brud på international lov. Alligevel
markedsfører samtlige selskaber Østjerusalem som værende Israel, og det gælder for
dem alle, at fotos og beskrivelser af Østjerusalem optager mest plads i markedsføring
af rejser til Israel. Ikke ét selskab anvender på noget tidspunkt betegnelsen ’Østjerusalem’ eller gør opmærksom på, at man kommer til at opholde sig på besat land, og
tre rejsearrangører beskriver eksplicit Jerusalem som Israels hovedstad.

•

Fem ud af de syv selskaber er medlemmer af Dansk Rejsebureau Forening (DRF),
der har offentliggjort etiske retningslinjer for markedsføring og virksomhedsadfærd.
DRF har desuden tilsluttet sig FN’s adfærdskodeks for turisme, ’Global Code of Ethics
for Tourism’, der betoner en respekt for værtsdestinationen, lokales rettigheder og
menneskerettighederne. Tre af selskaberne har egne etiske retningslinjer offentligt
tilgængeligt på deres hjemmesider

•

Markedsføringsloven angiver at markedsføring, som i ”sit indhold, sin form eller
den anvendte fremgangsmåde er vildledende” er ulovligt, samt at ”Rigtigheden af
angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.” Lektor i formueret og
forbrugerret Anne-Dorte Bruun Nielsen vurderer, at de undersøgte rejsebureauers
markedsføring er i strid med den danske markedsføringslovs § 1, § 3 og § 12a.

•

Ifølge FN’s Generalforsamling og FN’s Sikkerhedsråd er de israelske bosættelser
samt besættelsen af både Vestbredden, Gaza, Østjerusalem og Golan i strid med
international lov.
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•

Ifølge FN’s Kontor for Koordinationen af Humanitære Anliggender har en voksende
turistindustri og turistinfrastruktur i ulovlige bosættelser mindst tre konsekvenser:
Det udvider bosættelsernes territoriale kontrol, det udgør en mulighed for beskæftigelse og indkomst for bosætterne, og det bidrager til en ’normalisering’ af de ulovlige
bosættelser blandt både israelere og udenlandske turister.

•

Senest den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen (S)
således:”Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder
danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske
bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen”.

Metode
Udvælgelse
Ud af de 14 største danske rejsearrangører som optræder blandt Danmarks 1000 største virksomheder, har DanWatch fundet tre selskaber, som arrangerer rejser til Israel
og de af Israel besatte territorier. Den israelske ambassade i Danmark anbefaler seks
selskaber, der arrangerer rejser til Israel (hvoraf to også optræder blandt de 1000 største
danske virksomheder), og ved at kombinere de to lister er DanWatch kommet frem til syv
selskaber, der undersøges for markedsføring af deres rejser til Israel og de besatte områder. Det drejer sig om: Albatros Travel A/S, Bravo Tours, Kilroy Travels, Risskov Travel
Partner, Strobel Travel ApS, Tikva Travel og Unitas Rejser A/S.
Fremgangsmåde
Kataloger og brochurer for rejser til Israel og de besatte områder er blevet indhentet fra
de syv selskaber, og sammen med selskabernes hjemmeside udgør det rapportens datamateriale til undersøgelsen. Hvad angår webkilder og rejser tilgængeligt på hjemmesider
tager rapporten udgangspunkt i, hvad der var tilgængeligt per 28. november 2014.
Materialet er blevet undersøgt for vildledende markedsføring af rejser, hvor områder,
der ifølge FN og det internationale samfund er ulovligt besat af Israel, bliver fremstillet
som værende en del af Israel. Datamaterialet blev således undersøgt for, om det gør
kunder opmærksom på, at rejsen også vil gå til andet end, hvad det internationale
samfund anerkender som Israel, samt om de besatte områder fejlagtigt fremstilles som
værende Israel. Desuden er det ud fra datamaterialet undersøgt, om turrejserne går
direkte til de ulovlige bosættelser, samt om dette foregår uden at potentielle købere af
rejser informeres. Rapportens fund er blevet forelagt rejseselskaberne sammen med
opfølgende spørgsmål forud for publisering, spørgsmålene samt selskabernes svar kan
findes uredigeret i bilag A. Materialet er forelagt en uafhængig markedsføringsekspert.
Dokumentation
DanWatch har undersøgt rejseselskabers brug af billedmateriale, geografiske angivelser
samt beskrivelser af destinationer for at undersøge, hvorvidt selskaberne arrangerer
ture til bosættelser, og hvorvidt de markedsfører destinationerne fejlagtigt. Kilder angives i fodnoter.
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Det bør bemærkes, at dette ikke kan betragtes som en tilbundsgående undersøgelse af
danske rejsearrangørers rejsemål i ulovlige bosættelser på Vestbredden og i Golanhøjderne, da rejseplanerne ikke er udførligt beskrevet i datamaterialet, og det således ikke
er muligt at se, præcis hvor alle overnatninger og dagsbesøg finder sted. Eksempelvis har
ingen af de undersøgte selskaber ønsket at svare DanWatch på, hvorvidt de benytter sig
af resorts ved Det Døde Hav på den besatte Vestbred, hvilket kunne have givet yderligere indblik i anvendelsen af ulovlige bosættelser på turistrejser. Endvidere undersøger
rapporten blot et udsnit af danske rejseselskaber, som udbyder rejser til Israel.

Israels ulovlige besættelse af
Østjerusalem, Vestbredden og Golan
Ifølge FN’s Generalforsamling1 og FN’s Sikkerhedsråd2 er Vestbredden, Gaza,
Østjerusalem og Golan besat af Israel.
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En besættelsesmagt må ikke overføre egne civile borgere til besat territorium, og bl.a.
af den grund er de israelske bosættelser på Vestbredden, i Østjerusalem og i Golan
ulovlige ved international lov3.
Israel har ratificeret Geneve Konventionen, hvilket betyder, at landet tilslutter sig konventionens gældende principper. Både FN’s Generalforsamling4 og FN’s Sikkerhedsråd5
har vedtaget resolutioner, hvori de beskriver, hvorfor besættelsen af både Vestbredden,
Gaza, Østjerusalem og Golan strider mod international lov.
Siden Israels besættelse af Østjerusalem i 1967, erklærede det i 1980 hele Jerusalem for
sin hovedstad.6 Ifølge FN’s oprindelige delingsplan skulle Jerusalem være under international administration,7 mens FN’s Generalforsamling senere har vedtaget, at der bør findes
en mulighed for, at Jerusalem kan være hovedstad for både israelere og palæstinensere.8
FN’s sikkerhedsråd har erklæret Israels forsøg på annektering af hele Jerusalem for et
brud på international lov,9 det internationale samfund anerkender ikke Jerusalem som
Israels hovedstad, og samtlige udenlandske ambassader er således placeret i enten Tel
Aviv eller andre israelske byer.10

Etiske dilemmaer ved
rejser på besat område
Fejlagtigt markedsføring og turistrejser til ulovlige bosættelser kan ifølge eksperter og
internationale organisationer have utilsigtede konsekvenser i den årelange konflikt.
Nedenfor belyses forskellige etiske dilemmaer for rejseselskaber, der arrangerer ture til
besat område.
•

Turisme til bosættelser er i kraftig stigning ifølge både turismekoordinator Nati
Yisraeli fra Samaria Regional Council samt en udtalelse fra Binyamin Regional Council,
der er to af de seks regionale råd, som repræsenterer ulovlige bosættelser på den
besatte Vestbred.11

•

FN’s Kontor for Koordinationen af Humanitære Anliggender (UN OCHA) skriver, at
den voksende turistindustri og udvidelsen af turistinfrastruktur i ulovlige bosættelser
har mindst tre konsekvenser: Det udvider bosættelsernes territoriale kontrol, det
udgør en mulighed for beskæftigelse og indkomst for bosætterne, og det bidrager til
en ’normalisering’ af de ulovlige bosættelser blandt både israelere og udenlandske
turister.12

•

Langt hoveddelen af de turister, der besøger seværdigheder og byer på Vestbredden,
tager tilbage til et hotel i Israel eller Jerusalem samme aften.13

•

Ligesom turistattraktionerne i Østjerusalem kontrollerer Israel også flere af de største
seværdigheder på den besatte Vestbred. Bl.a. er de historiske turistdestinationer
Herodion og Qumran, som fire ud af de syv undersøgte danske rejseselskaber
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besøger, kontrolleret af Israel’s Nature and Parks Authority. Ifølge Verdensbankens
beregninger giver alene indgangsbilletterne til Qumran en årlig indtjening på mindst
12,87 mio. kroner til den israelske stat.14
•

Palæstinenserne mister turismeindtægter som en følge af bosættelser, israelsk
kontrol af grænseovergange og af palæstinensiske seværdigheder samt den begrænsede palæstinensiske bevægelsesfrihed. Ifølge den palæstinensiske turismeekspert
og -konsulent Fadi Kattan, der har mange års erfaringer med turismeindustrien på
Vestbredden, går palæstinenserne samlet set glip af ca. 8,8 mia. kroner i årlige turismeindtægter som følge af besættelsen.15

•

Verdensbanken beregner, at fjernelsen af besættelsens begrænsninger på bl.a.
palæstinenseres muligheder for at bygge nye hoteller alene langs Det Døde Hav ville
kunne betyde øgede årlige indkomster på 1,82 mia. kroner, svarende til 1% af Palæstinas BNP i 2011.16

•

Et andet politisk og moralsk problem ved fejlagtig markedsføring er ifølge professor
og ekspert i internationale relationer, Ole Wæver, at rejseselskaberne er med til at
fremme den israelske fremstilling af konflikten, der er i modstrid med tolkningen
fra bl.a. FNs generalforsamling og det danske Folketing. Ifølge Ole Wæver kan det
på lang sigt hindre en fredelig løsning, hvis Israel lykkedes med at fortrænge vigtige
sider af den politiske og historiske virkelighed og dermed usynliggør besættelsen og
annekteringen af palæstinensiske områder.

Danske myndigheders holdning
til besættelsen og bosættelserne
Hverken FN, EU eller Danmark anerkender Israels annektering af Østjerusalem, og ifølge
udenrigsminister Martin Lidegaard støtter både Danmark og EU en forhandlet løsning
med Jerusalem som hovedstad for både en israelsk og en palæstinensisk stat.17
Både Danmarks og EU’s udenrigsministre har de seneste år skærpet retorikken i forhold
til de israelske bosættelser og særligt overfor handelsforbindelser til bosættelserne18 af
den årsag, at virksomhederne bidrager økonomisk eller politisk til at understøtte bosættelsergennem handel og investeringer.
Senest den 26. September 2014 udtalte handels- og udviklingsminister Mogens Jensen
(S) således: ”Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder
danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske
bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen”.
Ifølge Mogens Jensen bevæger virksomheder, som via handel eller investeringer bidrager
til opretholdelse af de ulovlige besættelsesstrukturer, sig på kant med menneskerettighederne, internationale retningslinjer - og anbefalinger fra den danske regering19.
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Selskabernes markedsføring af
bosættelser og de besatte områder
I undersøgelsen har DanWatch set efter byer, seværdigheder og områder i Østjerusalem,
på Vestbredden og i Golan. For at forstå de stednavne, som anvendes i den følgende
gennemgang, er her en oversigt over steder, som anvendes i analysen og ligger i de
besatte områder.
Byer, områder og
seværdigheder,
som ligger på den
besatte Vestbred:
Bethlehem, Jeriko,
Qumran, Herodion,
Skt. Georgs Kloster,
Bethania, Aida
flygtningelejren.

Byer, områder og
seværdigheder,
som ligger i de
besatte Golan-højder: Kilderne i
Banias, bosættelsen
Katzrin, Mount
Hermon Ski Resort.
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Tabel: Selskabernes markedsføring
af bosættelser og de besatte områder
Følgende skema giver et overblik over henholdsvis ikke-israelske rejsemål, og
hvordan disse er markedsført.

Rejseselskaber

Østjerusalem

Vestbredden

ISrAeL

Markedsfører som:

ISrAeL.
JerUSALeM
KALDeS ISrAeLS
HoVeDStAD

ISrAeL

Golan

Bosættelser på
Vestbredden

ISrAeL

Bosættelser
i Golan

ISrAeL

Markedsfører som:

ISrAeL

ISrAeL

Markedsfører som:

ISrAeL.
JerUSALeM
KALDeS ISrAeLS
HoVeDStAD

ISrAeL

ISrAeL

Markedsfører som:

ISrAeL.
JerUSALeM
KALDeS ISrAeLS
HoVeDStAD

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL

ISrAeL, JUDæA,
JorDANDALeN,
VeStbreDDeN

ISrAeL

Markedsfører som:

ISrAeL

Markedsfører som:

Markedsfører som:

ISrAeLSK
boSætteLSe
og KIbbUtz

ISrAeL

Albatros’ hjemmeside der beskriver Qumran som beliggende i Israel
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Tikva Travel
Besøg på besat område
tikva travels hjemmeside ”Storbyferie i Jerusalem” ligger under kategorien ’Israel’, og skønt to ud af tre fotos samt størstedelen af forslag til
seværdigheder er fra Østjerusalem, bruges betegnelsen ’Østjerusalem’
ikke.20 betegnelsen bruges heller ikke for ”Israel - Landbrugsfaglig turistrejse”, skønt et helt døgn af turen bruges udelukkende i Østjerusalem,
og kataloget har et foto fra Østjerusalem på dets forside. Programmet
for rejsen beskriver desuden, hvordan turen går til bethlehem og byens
omgivelser samt golan, uden der bliver gjort opmærksom på, at man her
ikke opholder sig i Israel.21
Besøg i bosættelser
På ”Landbrugsfaglig turistrejse” går turen bl.a. til den ulovlige bosættelse
Katzrin i golan, hvilket der ikke bliver gjort opmærksom på. Det beskrives, at man ”kører til Katzrin, hvor der er et besøg ved deres vingård,
kvægbrug og æbleplantager,” og turen bliver dermed led i bosættelsens
turistøkonomi, uden den rejsende på forhånd bliver oplyst derom.22
Desuden besøges der i det besatte Østjerusalem en række israelsk-kontrollerede seværdigheder.23
Tikva Travels svar til DanWatch
Jeg skal bemærke, at Wikipedia omtaler Jerusalem som én by, der er opdelt i bydele, hvor Østjerusalem er en af disse bydele.
Som opfølgning på din mail vil vi indsætte et link til Wikipedia i vores omtale af storbyferien i Jerusalem og rundrejsen, så folk kan opsøge mere
information, hvis de ønsker det. Vi var ikke opmærksomme på, at der
kunne være et ønske/krav om en klarere adskillelse i markedsføringen
af byen.
tilsvarende vil vi ved næste opdatering af beskrivelsen af rundrejsen
lægge et link ind til den engelske version af omtalen af Katzrin, evt. med
en parentes om ”(ligger i de annekterede golanhøjder)” og ligeledes her
også link til Wikipedia omkring dette.
Vi benytter i øvrigt både arabisk-muslimske og dansk-israelske guider.
tak for, at du har gjort os opmærksom på, at vi har nogle fejl i vores
omtale af stederne. Vi har ikke tænkt over det på den måde, som du
beskriver.24
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Unitas Rejser
Besøg på besat område
Unitas rejser er det eneste af de undersøgte rejseselskaber, som nogle
steder i deres materiale beskriver destinationen som ”Israel og Palæstina” eller gør det klart, at man kommer til at krydse ind i palæstinensiske
områder, når der udbydes rejser til både Israel og de besatte områder.
Ud af Unitas Rejsers 16 pakkerejser og guidede udflugter, der går til både
Israel og de palæstinensiske områder25, er det kun fem, der mere eller
mindre direkte gør opmærksom på, at man ikke udelukkende kommer til
at opholde sig inden for Israels grænser.26
betegnelsen ’Østjerusalem’ anvendes aldrig, og der bliver på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at man kommer til at opholde sig på besat
eller ikke-israelsk land, når man besøger Østjerusalem. tværtimod beskrives områder og seværdigheder i Østjerusalem eksplicit som værende
i Israel på seks pakkerejser.27
Pakkerejsernes destination er beskrevet som Israel, skønt det detaljerede program viser, at rejserne går forbi bethania, Jeriko, bethlehem,
golan, Herodion, St. georgs Kloster, Qumran og masser af mål i Østjerusalem.28 I mange tilfælde beskrives byer og steder på Vestbredden eksplicit som værende israelske.29 Andre gange benytter selskaberne bibelske
og andre betegnelser for områderne (Judæas ørken, Jordandalen osv.),
hvorved destinationen stadig fremstår som Israel.30
Besøg i bosættelser
På pakkerejsen ‘Højskoledage i troens og kampens lande’ lyder det: ”Hvis
de aktuelle forhold tillader det, får vi mulighed for at besøge såvel en
palæstinensisk flygtningelejr som en israelsk bosættelse”31. Unitas rejser
misinformerer i dette tilfælde ikke potentielle kunder om destinationen
for turen, men kommer højst sandsynligt til at støtte turistindustrien i
ulovlige bosættelser.
Under overskriften ”oplevelser i Israel” er der et helt afsnit med forslag
til rejsemål i golan, der ikke oplyser, at det er besat område, og at man
støtter ulovlige bosættelser økonomisk ved f.eks. at benytte Mount Hermon Ski resort, som Unitas rejser anbefaler, skønt det ligger på besat
område og er ejet af beboerne i den nærliggende ulovlige bosættelse,
Neve Ativ.32
Ligeledes bliver der under overskriften ”Flyv og kør selv i Israel” anbefalet
vandrehjem ”fra eilat i syd til golan i nord”33 og dermed altså på besat
land.
Under ”Flyv og kør selv i Israel” anbefales desuden booking-hjemmesiden
”The Kibbutz Chain”, som ifølge Unitas Rejser kan bruges til at finde over-
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natningsmuligheder i kibbutzer ”beliggende overalt i Israel og Palæstinas
smukke og rustikke landskaber nær de steder, der skal besøges”.34 De af
Kibbutz Chains kibbutzer, der ligger i hvad Unitas kalder Palæstina, er
ulovlige bosættelser, og besøger man Kibbutz Chains’ hjemmeside, er en
stor del af de overnatningsmuligheder, der tilbydes, ulovlige bosættelser
i både golanhøjderne og på Vestbredden.35
Som nævnt besøger flere af Unitas’ pakkerejser desuden de israelsk-besatte turistattraktioner Qumran og Herodion, og i det besatte Østjerusalem besøges en række israelsk-kontrollerede seværdigheder.
Unitas rejsers svar til DanWatch
“Vi har respekt for personer på begge sider, både Israeler og Palæstinenser, men så absolut ikke for alle handlinger, der sker i området.
Vi ser ingen problemer i, og kan sagtens følge dine punkter, at vi præcisere klart og tydeligt, at rejsen går til Israel og Palæstina, at de nævnte
steder lægger i Palæstina / Vestbredden, golan osv. Helt enig deri. Så det
bliver rettet i allerede udarbejdet materiale og på hjemmesiden, samt i
medarbejdernes bevidsthed.
I det omfang det er muligt støtter vi palæstinenserne, men desværre er
det ikke altid muligt at ”undgå” bosætterne, uden at de så også vil gå ud
over palæstinenserne. Så det er en opvejning, og andre gange er det ikke
nemt at gennemskue om det er den ene eller anden part der står bag.
Dermed sagt, kan vi godt besøge Qumran, når det samtidig betyder, at
rejsen går gennem Palæstina, med indtægter til disse også.
På visse af vore ture besøges også Israelske bosættelser, men det er IKKe
for at anerkende dem, ikke for at styre gæsternes holdning, men for at
vise gæsterne begge sider, i og udenfor hegnet osv.
På vore individuelle rejser, tilbyder vi også Kibbutz ophold, og her kan
jeg læse ud af din beskrivelse, at vi ikke tydeligt nok beskriver, at ”denne
Kibbutz er en ulovlig bosættelse……” Den information vil naturligvis blive
tilrettet også – for desværre er der ikke mange andre overnatningsmuligheder i visse egne end netop disse Kibbutz’er.
Vi forsøger at være så neutrale som muligt, men også tage hensyn til vore
egne personlige og firmaets grundholdninger, de officielle meldinger (DK,
eU, FN), men også at sørge for at oplyse gæsterne, så de selv kan drage
deres konklusioner.36
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Bravo Tours
Besøg på besat område
I bravo tours’ vinterkatalog er afsnittet ”rundrejse i Israel” forsynet med
et stort foto fra Østjerusalem, tre ud af sidens fem fotos er fra Østjerusalem, og det er hovedsagligt seværdigheder fra Østjerusalem, som frehæves. Af rejsebeskrivelsen fremgår det, at man kommer til at besøge ”det
moderne Israel i golan-højderne”, og da ingen anden information om
golan fremgår, må man som udeforstående formode, man ikke kommer
til at bevæge sig uden for Israels grænser.37
I kataloget beskrives desuden, hvordan man på en ferierejse til badebyen
eilat kan bestille en 2-dages tur til Det Døde Hav og Jerusalem. Destinationer i Jerusalem beskrives, og ud af dem er seks ud af syv i Østjerusalem,
ligesom de tilhørende tre fotos udelukkende er fra Østjerusalem. Hverken kataloget eller hjemmesiden bruger betegnelsen ’Østjerusalem’.38
Besøg i bosættelser
Under overskriften ”Israel rundrejse” beskrives det, at turens højdepunkter inkluderer ”golan-højderne med virksomhedsbesøg”.39 bravo tours
kunne ikke præcisere hvorvidt virksomhederne er syriske eller israelske,
men bravo tours angiver i rejsekataloget for 2012-2013 og 2013-2014 at
besøgene gik til de tre israelske virksomheder golan olive oil Mill, Yarden Winery, golan beer brewery, alle beliggende i bosættelsen
Katzrin.40
Desuden besøges som nævnt en række israelsk-kontrollerede seværdigheder i det besatte Østjerusalem.
Bravo Tours’ svar til DanWatch
“Det er korrekt at vi tidligere har haft dette på programmet, men på
grund af sikkerhedssituationen i landet har vi valgt at indstille produktionen.
Umiddelbart er dette min kommentar på din henvendelse, at vi som rejsearrangør ikke producerer rejser til de, i rapporten, omtalte, områder.
Skulle en ny produktion komme på tale, vil vi naturligvis gerne tage stilling til de spørgsmål du nævner.”41
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Albatros Travel
Besøg på besat område
både hjemmesiden og det fulde program for rejsepakken ”Albatros’
Israel” har som største foto Klippemoskeen fra Østjerusalem, og ud af
20 fotos i programmet er 12 fra enten Østjerusalem eller den besatte
Vestbred, mens det drejer sig om 4 ud af 9 på hjemmesiden og 11 ud af
28 i hjemmesidens tilhørende billedserie. På trods af dette nævnes hverken de palæstinensiske områder, Vestbredden eller Østjerusalem. Det
beskrives ydermere, at turen bl.a. går til bethlehem og Qumran, men der
skrives intet om, at dette skulle være uden for Israels grænser.42
På Albatros Travels landeprofil om Israel er Vestbredden imidlertid
nævnt i sammenhæng med Jeriko, og Israels besættelse af Østjerusalem,
Vestbredden og golan er nævnt. Senere på samme side beskrives både
bethlehem og Qumran dog eksplicit som værende israelske, og i den
dertilhørende billedserie er bethlehem, Qumran, Jeriko og Østjerusalem
eksplicit beskrevet som beliggende i Israel. Desuden betegnes Israels
hovedstad på landeprofilen som værende Jerusalem.43
Besøg i bosættelser
Albatros travel besøger som nævnt den israelsk-besatte turistattraktion
Qumran, og desuden besøges i det besatte Østjerusalem en række israelsk-kontrollerede seværdigheder. Derudover antyder Albatros’ materiale
ikke, at der skulle foregå besøg i ulovlige bosættelser.
Albatros’ svar DanWatch
Albatros travel ønsker ikke at svare.

Kilroy Travels
Besøg på besat område
På siden ’rejser til Israel – en klassiker i Mellemøsten’, der fungerer som
Kilroys landeprofilside for Israel, betegnes Jerusalem som Israels hovedstad, hvilket følges op af beskrivelser af seværdigheder udelukkende
beliggende i Østjerusalem. På siden er fotos fra Østjerusalem forsynet
med billedteksten ”Jerusalem – Israel”, ligesom Kilroys profilside for Mellemøsten eksplicit skriver ”historiske Jerusalem i Israel”.44
Jerusalem indgår i rejsepakkerne ”Israel explorer – 8 dage” og ”Highlights
of Israel”, og skønt samtlige seværdigheder på programmet for ”Israel
explorer” og fem ud af seks for ”Highlights of Israel” ligger i Østjerusalem,
nævnes ’Østjerusalem’ aldrig. besøg i bethlehem og golan indgår i begge
rejsepakker, men det nævnes intet sted, at man skulle bevæge sig uden
for Israels grænser ved disse besøg. Mens hverken Vestbredden eller de
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palæstinensiske områder benævnes, omtales palæstinensere én gang
som boende i Aida flygtningelejren ved Bethlehem, som man besøger
gennem ”Israel explorer”, men det nævnes på intet tidspunkt, at man her
skulle have bevæget sig udenfor Israel.45
På Kilroy Travels side ”Top-5 Juledestinationer” findes desuden afsnittet ”Israel – oplev julens historiske byer og steder”. Afsnittet er forsynet
med et foto af bethlehem med billedteksten: ”Julestjernen skinner over
smukke Bethlehem. Oplev Israel og landet med julens oprindelse”. Da hverken
Vestbredden eller de palæstinensiske områder bliver nævnt, kan man
som udeforstående kun udlede, at bethlehem ligger i Israel.46
Besøg i bosættelser
Kilroy travels besøger som nævnt en række israelsk-kontrollerede seværdigheder i det besatte Østjerusalem, men derudover antyder Kilroys
materiale ikke, at der skulle foregå besøg i ulovlige bosættelser.
Kilroy Travels’ svar til DanWatch
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kilroy travels.

Risskov Travel Partner
Besøg på besat område
I risskovs katalog er titlen på rejsepakken ”Israel – før og nu” trykt på et
foto fra Østjerusalem, og ud af de otte tilhørende fotos, er fire fra Østjerusalem. I indledningen og rejseprogrammet beskrives det, hvordan turen kommer til at gå til bethlehem og Qumran, der skrives dog intet om
de palæstinensiske områder, eller at man vil bevæge sig uden for Israels
grænser. Størstedelen af de seværdigheder, der nævnes fra Jerusalem, er
fra Østjerusalem, men ’Østjerusalem’ nævnes ikke. betegnelsen ’Vestjerusalem’ benyttes en enkelt gang, men tillægges ingen anden territoriel
betydning, end at det ”er den nye og moderne del af byen”. På hjemmesiden for ”Israel – før og nu” gælder det samme som i kataloget, mens
Jerusalem her desuden angives som Israels hovedstad.47
beskrivelsen af risskovs anden rejsepakke ”Israel & Jordan” indledes med
eksplicit at betegne et besøg i Jerusalem og bethlehem som ”en rejse til
Israel”. I rejsebeskrivelsen skrives det tydeligt, når grænsen krydses fra
Israel til Jordan og omvendt, men det bliver ikke nævnt, at turen krydser
ind på Vestbredden, når både bethlehem og Qumran besøges, og igen
nævnes Østjerusalem ikke, skønt størstedelen af de nævnte seværdigheder fra Jerusalem ligger her.48

16

TUREN GÅR TIL BESAT LAND

På risskovs hjemmeside, ”Israel med dansk rejseleder” er to ud af tre
fotos fra Østjerusalem, skønt ’Østjerusalem’ ikke nævnes. Jerusalem og
bethlehem beskrives igen eksplicit som værende en rejse til Israel.49
Besøg i bosættelser
risskov travel Partner besøger som nævnt den israelsk-besatte turistattraktion Qumran, og desuden besøges i det besatte Østjerusalem en
række israelsk-kontrollerede seværdigheder. Derudover antyder risskovs
materiale ikke, at der skulle foregå besøg i ulovlige bosættelser.
Risskov Travel Partners svar til DanWatch
risskov travel Partners har ikke ønsket at kommentere.

Strobel Travel
Besøg på besat område
både forside og første side af kataloget ”Israel, Jordan, ægypten” prydes
af fotos fra Østjerusalem, og masser af seværdigheder i Østjerusalem
opremses i kataloget. Under rejsepakken ”garanteret rundrejse” indgår
bl.a. en dagstur til bethlehem samt kilderne i banias, som ligger i de besatte golanhøjder. også i katalogets ”rundrejse i Israel og Jordan” nævnes masser af udflugtsmål i Østjerusalem, samt Bethlehem, Golanhøjderne og ruinerne ved Jeriko, som også ligger på den besatte Vestbred.
Kataloget og rejsepakken ”Klassisk rundrejse i Israel” beskriver ligeledes
besøg i golan, Østjerusalem, bethlehem og Qumran.
For begge kataloger og samtlige pakkerejser gælder det, at de på intet
tidspunkt nævner Østjerusalem, Vestbredden, de palæstinensiske områder eller antyder, at man bevæger sig uden for Israels grænser (med
undtagelse af, når rejsen går videre til Jordan).50
På Strobel travels hjemmeside beskrives golan, bethlehem og Jerusalem
eksplicit som beliggende Israel.51
Besøg i bosættelser
I programmet for ”Klassisk rundrejse i Israel” starter en dagstur fra Jerusalem med et besøg ved Det Døde Hav, inden Qumran besøges, hvorefter
turen til sidst går til Masada-fæstningen. I og med turen først går til Det
Døde Hav og Qumran og til sidst til Masada, antyder den logiske rute,
at besøget ved Det Døde Hav foregår ved den del af Det Døde Hav, som
ligger på Vestbredden.52 Adspurgt om hvilke ressorts, Strobel travel benytter sig af, angav selskabet, at der er tale om en længere række forskellige ressorts, inklusiv ein gedi i Israel, og at man ikke ønskede at oplyse
DanWatch om samtlige ressorts.
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Strobel Travels svar til DanWatch
Umiddelbart ønsker Strobel travel ikke at kommentere, hverken på
rapporten eller på de spørgsmål du har tilføjet nederst i din mail. Strobel travel ønsker ikke at blande politik og rejser sammen. Strobel travel
forholder sig til de retningslinjer og anbefalinger som er tilgængelige på
Udenrigsministeriets hjemmeside, da de må siges at reflekterer den officielle politik på området. Såfremt det vurderes, af relevante myndigheder/organisationer, at Strobel travel har overtrådt de etiske retningslinjer opsat af DrF og/eller lov om markedsføring, imødeser Strobel travel
en henvendelse fra disse myndigheder/organisationer.53

Rejsebranchens og FN’s
etiske retningslinjer
Med undtagelse af Bravo Tours og Tikva Travel er alle undersøgte selskaber medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). DRF’s etiske regelsæt bekendtgør bl.a.,
at ”Medlemmer skal sikre sig, at deres kunder modtager relevante detaljer vedrørende
rejsearrangementet, inden en aftale om et rejsearrangement indgås”54 samt at ”Ingen
form for brochurer eller nogen anden form for annoncering eller reklamering, uanset om
dette sker skriftligt eller mundtligt, må bevidst indeholde informationer, der kan vildlede
kunderne”55.
I 2013 tilsluttede DRF sig FN’s adfærdskodeks for turisme ’Global Code of Ethics for
Tourism’56. Kodekset erklærer bl.a., at
• ”Turismeaktiviteter bør gennemføres i harmoni med værtsregionens og -landets
karakteristika og traditioner, og med respekt for deres love, praksis og skikke”57
• “Turismeaktivitet skal planlægges på en måde, der tillader traditionelle kulturelle
produkter, håndværk og folkeminder at overleve og blomstre, frem for at få dem til
at degenerere og blive standardiseret”58
• “Turismeaktiviteter bør respektere ligestilling mellem mænd og kvinder; de bør
fremme menneskerettighederne og navnlig de individuelle rettigheder for de mest
udsatte grupper, især børn, ældre, handicappede, etniske minoriteter og oprindelige
folk”.59

Hvad angår markedsføring af rejsemål erklæres det i kodekset, at “Turisme-fagfolk har
pligt til at giver turister objektive og ærlige oplysninger om deres destinationer og om
forholdene for rejse, gæstfrihed og ophold (...)”60
I juni 2014 kom FN’s Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe med en erklæring om FN’s
Guiding Principles on Business and Human Rights, der bl.a. specifikt omhandlede Israels
besættelse af palæstinensiske territorier.61 Ifølge erklæringen skal enhver virksomhed
med både direkte og indirekte forbindelse til aktiviteter på de besatte områder være
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bevidst om risikoen for meddelagtighed i menneskerettighedskrænkelser, såsom drab af
civile, ulovlige eksproprieringer og nedrivning af palæstinenseres boliger og indskrænkelse af palæstinenseres bevægelsesfrihed.
En virksomheds ansvar for at respektere menneskerettighederne vejer altid tungere end
national lovgivning og regulativer,62 hvilket konkret betyder, at selvom Israels nationale
lovgivning tillader investeringer og aktiviteter i besatte territorier, kan en virksomheds
aktiviteter i Gaza og Vestbreddens besatte områder stadig være i strid med FN’s retningslinjer.63
Virksomheder, der enten selv har aktiviteter i bosættelser eller investeringer i andre
virksomheder med direkte aktiviteter i besatte områder, skal bla. foretage omfattende
risikovurderinger (due diligence, red.) for at sikre, at deres aktiviteter ikke medvirker til
krænkelser af menneskerettighederne.64
Endelig skal virksomheder, når de foretager en sådan risikovurdering af forretningsforbindelser i ulovlige bosættelser, sikre, at de inddrager rådgivning fra internationale
organisationer og uafhængige eksperter.

På kant med dansk markedsføringslov
Lektor i formueret og forbrugerret ved det juridiske institut på Aarhus Universitet Anne-Dorte Bruun Nielsen vurderer, at de undersøgte rejsebureauers markedsføring er i
strid med markedsføringslovens generalklausul § 1 samt lovens § 3 og § 12a.
Ifølge lovens generalklausul § 1 skal erhvervsdrivende “(...) udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”65
Anne-Dorte Bruun Nielsen uddyber en manglende hensyntagen med “Handlinger, der
strider mod en branches etiske regler og samfundets (det danske og det internationale
samfund, som vi er en del af) generelle holdning. Og den er jo entydig i forhold til de
besatte områder og måden, hvorpå der bør ageres i relation til disse.”66
Ifølge markedsføringslovens § 3 må erhvervsdrivende ikke “(...) anvende vildledende
eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til
mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på
markedet.”67
Stk. 2 i lovens § 3 angiver, at markedsføring, som i ”sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende” er ulovligt, og § 3 stk. 3 at ”Rigtigheden af angivelser
om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.”68
Ifølge § 12a kræves det, at ”varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika” skal
oplyses ”Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne.”69
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Anne-Dorte Bruun Nielsen uddyber sin vurdering således: “Det er i rejsebranchen en kilden sag, hvor meget man skal oplyse om et lands indenrigspolitiske forhold. Hvor meget
skulle man fortælle om Thailands militærdiktatur, om menneskerettigheder i Tyrkiet og
Rusland osv., og her kan man sige, at det må være op til den enkelte forbruger selv at
sætte sig ind i de politiske forhold på rejsemålet og gøre op med sig selv, om man ønsker
at rejse hertil.
Men med Israel og de besatte områder er der tale om et særligt forhold, idet der ikke
er tale om indenrigspolitiske forhold, men om det ene lands besættelse af det andet og
konsekvenserne af dette. Og som det dokumenteres har både den danske regering og
FN en klar holdning til, hvorledes man bør forholde sig til denne realitet. De omhandlede
rejsebureauer forholder sig ikke etisk ordentligt til dette.
Særligt er det vel mest stødende med de rejsebureauer, der direkte og udtrykkeligt siger,
at de overholder de etiske krav og lægger vægt på at tage vare på lokalbefolkningens
tarv. Her ville jeg som forbruger opleve, at jeg meget direkte blev ført bag lyset.”

Selskabernes egne
etiske retningslinjer
Tre af de syv selskaber har etiske retningslinjer eller CSR-strategier på deres hjemmesider:

Albatros Travels
I deres CSR-politik vedkender Albatros Travels sig et ansvar for at bidrage til
bæredygtig social og økonomisk udvikling i tråd med FN’s Global Compact,
og de erklærer, at de vil følge internationalt anerkendte retningslinjer, hvis
lokale standarder viser sig at være lavere på områder som menneskerettigheder og korruption. Endvidere vil de både direkte og indirekte undgå at
medvirke til brud på menneskerettighederne, og de vil arbejde for at udbrede viden om menneskerettigheder og kulturel mangfoldighed til fordel for
fredelig sameksistens.70
I deres CSR-politik skriver Albatros Travels: ”Vi vil have et nært forhold til
”vore” destinationer i udviklingslandene, hvor vi vil arbejde på at gøre en
forskel for lokalbefolkningen og herunder yde særlig hjælp, når det er påkrævet”.71 Som en del af deres ”ti råd til at rejse med hjerte, hjerne og holdning” opfordres der til at ”lægge pengene det rigtige sted”: ”Betal så tæt på
kilden som muligt. Køb mad, overnatning, transport og souvenirer lokalt, og
bidrag dermed til forbedring af befolkningens økonomi”,72 ligesom Albatros
ifølge deres CSR-politik stræber efter, at de lokale får mest mulig økonomisk
gevinst ud af Albatros’ rejser.73
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Kilroy Travels
Kilroy Travels skriver i deres CSR-strategi, at de stræber efter at følge ”anbefalingerne fra internationalt anerkendte standarder og organisationer”74,
heriblandt FN, og at de i 2014 har fokuseret på overholdelse af menneskerettighederne.75

Unitas Rejser
Unitas Rejser skriver i deres etiske regelsæt, at de tilbyder socialt og miljømæssigt ansvarlige rejser og uddyber: ”Det betyder, at vi behandler lokalbefolkningen på vores rejsemål med respekt, og vi tilskynder vore kunder til
at vise respekt overfor befolkning og miljø”.76 Desuden understreger Unitas
Rejser, at de sikrer, at deres kunder ”får alle relevante oplysninger, inden vi
indgår i et rejsearrangement”.77

Om end de resterende fire selskaber ikke har deciderede etiske regelsæt eller CSR-politik
på deres hjemmeside, erklærer Risskov Travel Partner, at én af virksomhedens værdier
er ‘respekt’: ”For at få succes er det nødvendigt at udvise forståelse og åbenhed overfor
vores omgivelser. Vi skal være vores ansvar bevidst i vores handlinger.78 Strobel Travel
skriver, at selskabet har specialiseret sig i at give ”meget udførlig information om de
rejser vi tilbyder”.79
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Bilag A: Rejseselskabernes
svar i fuld længde
Spørgsmål
• Benytter I jer af ressorts ved Det Døde Hav på Vestbredden?
• Hvordan forholder I jer til markedsføring af Østjerusalem som Israelsk?
• Hvordan forholder I jer til markedsføring af rejsemål på den besatte Vestbred og
Golan som israelske?
• Hvordan forholder I jer til at have eventuelle rejsemål i israelske bosættelser på
Vestbredden og Golan?
• Hvordan forholder i jer til at besøg ved bosættelser eller besatte seværdigheder,
såsom Qumran, støtter besættelsen økonomisk og symbolsk?

Albatros Travel A/S
Albatros Travel ønsker ikke at svare.

Bravo Tours
Tak for din mail, og for at delagtiggøre os i rapporten.
Jeg kan kommentere dette så langt at Bravo Tours IKKE længere producerer rejser til
Israel. Dette fremgår også af vores hjemmeside.
Det er korrekt at vi tidligere har haft dette på programmet, men på grund af sikkerhedssituationen i landet har vi valgt at indstille produktionen.
Umiddelbart er dette min kommentar på din henvendelse, at vi ikke som rejsearrangør
ikke producerer rejser til de, i rapporten, omtalte, områder.
Skulle en ny produktion komme på tale, vil vi naturligvis gerne tage stilling til de spørgsmål du nævner.

Risskov Travel Partner
Risskov Travel Partner ønsker ikke at svare.

Strobel Travel ApS
Umiddelbart ønsker Strobel Travel ikke at kommentere, hverken på rapporten eller på de
spørgsmål du har tilføjet nederst i din mail. Strobel Travel ønsker ikke at blande politik og
rejser sammen. Strobel Travel forholder sig til de retningslinjer og anbefalinger som er
tilgængelige på Udenrigsministeriets hjemmeside (http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/israel/), da de må siges at reflekterer den officielle politik
på området. Såfremt det vurderes, af relevante myndigheder/organisationer, at Strobel
Travel har overtrådt de etiske retningslinjer opsat af DRF og/eller lov om markedsføring,
imødeser Strobel Travel en henvendelse fra disse myndigheder/organisationer.
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Tikva Travel
Vi har ingen kommentarer til din mail/rapport.
Jeg skal bemærke, at Wikipedia omtaler Jerusalem som én by, der er opdelt i bydele, hvor
Østjerusalem er en af disse bydele.
Som opfølgning på din mail vil vi indsætte et link til Wikipedia i vores omtale af storbyferien i Jerusalem og rundrejsen, så folk kan opsøge mere information, hvis de ønsker det.
Vi var ikke opmærksomme på, at der kunne være et ønske/krav om en klarere adskillelse
i markedsføringen af byen.
Tilsvarende vil vi ved næste opdatering af beskrivelsen af rundrejsen lægge et link ind til
den engelske version af omtalen af Katzrin, evt. med en parentes om ”(ligger i de annekterede Golanhøjder)” og ligeledes her også link til Wikipedia omkring dette.
Vi benytter i øvrigt både arabisk-muslimske og dansk-israelske guider.
Tak for, at du har gjort os opmærksom på, at vi har nogle fejl i vores omtale af stederne.
Vi har ikke tænkt over det på den måde, som du beskriver.

Unitas Rejser A/S
Vi har respekt for personer på begge sider, både Israeler og Palæstinenser, men så
absolut ikke for alle handlinger der sker i området.
Hovedparten af dine punkter henvender sig til ”ordlyden” som enten er Israel eller Israel
/ Palæstina. Og det er der såmænd ingen forklaring på, andet end at det nok virker lidt
rodet, med baggrund i, at de fleste der rejser til området, rejser dertil for at se ”Jesus
fodspor”, og det uanset om det hedder det ene eller andet, så forbindes det med Israel.
Samtidig kommer der flere rejser med den politisk vinkel på også, og her er deltagerne
ofte nogen der har sat sig mere ind i den del, og derfor vægter forskellen mere mellem
Israel og Palæstina. Derfor er den overskrift langsomt kommet med ind over.
Vi ser ingen problemer i, og kan sagtens følge dine punkter, at vi præcisere klart og
tydeligt, at rejsen går til Israel og Palæstina, at de nævnte steder lægger i Palæstina /
Vestbredden, Golan osv. Helt enig deri. Så det bliver rettet i allerede udarbejdet materiale og på hjemmesiden, samt i medarbejdernes bevidsthed.
Jesus kom til Jerusalem, og ikke til Øst-Jerusalem, derfor gætter jeg på, at besøget i Den
gamle By osv, er i Jerusalem og ikke Øst-Jerusalem. Men det er et spørgsmål om vaner og
tekst, så det retter vi også til, så det fremstår som Østjerusalem.
Vi vægter højt at støtte kristne, og derfor er vores største samarbejdspartner også en
kristen palæstinenser, der er bo sat i Østjerusalem, har palæstinensiske chauffører, og i
det omfang det er muligt også boer på kristne ejet hoteller. Her har vi i de senere år også
flyttet mere og mere omsætning til Østjerusalem og Betlehem.
I det omfang det er muligt støtter vi palæstinenserne, men desværre er det ikke altid
muligt at ”undgå” Bosætterne, uden at de så også vil gå ud over palæstinenserne. Så det
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er en opvejning, og andre gange er det ikke nemt at gennemskue om det er den ene
eller anden part der står bag. Dermed sagt, kan vi godt besøge Qumran, når det samtidig
betyder, at rejsen går gennem Palæstina, med indtægter til disse også.
På visse af vore ture besøges også Israelske bosættelser, men det er IKKE for at anerkende dem, ikke for at styre gæsternes holdning, men for at vise gæsterne begge sider, i og
udenfor hegnet osv.
På vore individuelle rejser, tilbyder vi også Kibbutz ophold, og her kan jeg læse ud af din
beskrivelse, at vi ikke tydeligt nok beskriver, at ”denne Kibbutz er en ulovlig bosættelse……” Den information vil naturligvis blive tilrettet også – for desværre er der ikke mange andre overnatningsmuligheder i visse egne end netop disse Kibbutz’er.
Vi forsøger at være så neutrale som muligt, men også tage hensyn til vore egne personlige og firmaets grundholdninger, de officielle meldinger (DK, EU, FN), men også at sørge
for at oplyse gæsterne, så de selv kan drage deres konklusioner.
Umiddelbart tror jeg at jeg her kort har fået svaret på dine spørgsmål og vil samtidig gerne takke for jeres gennemgang, således at vi kan få ryddet op og ensrettet hjemmesiden.
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