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Forretning på forbudt land, første i en serie
Denne delrapport er den første af flere, der i januar 2015 skal give et billede af danske
forbindelser til israelske bosættelser.
Knudepunkter for menneskerettighedskrænkelser
Den israelske besættelse af Palæstina og de tilhørende israelske bosættelser på den
palæstinensiske Vestbred er ulovlig i henhold til international lov, såsom den 4. Geneve
konvention.1 EU direktiver fra 2013 specificerer forøget modvilje mod den israelske besættelse
og bosættelser.2 Danske virksomheder kan, nogle gange uvidende, bidrage økonomisk eller
politisk til at understøtte bosættelser gennem handel med eller investeringer i
bosættervirksomheder.
Metode
DanWatch har i denne undersøgelse ønsket at afdække dansk handel med skønhedsproduktet
AHAVA, der bliver produceret i en bosættelse.
Da eneimportøren af AHAVA, Trademade Cosmetics, ikke har ønsket at oplyse deres danske
aftagere, har DanWatch foretaget en kvalificeret stikprøve af de største fysiske forhandlere af
kosmetik og hudpleje. Derudover har DanWatch foretaget en rundspørge om hvorvidt
forhandlere af AHAVA har en politik for levering og salg af produkter fra israelske bosættelser.
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Geneve Konventionen IV, 1949, art. 49
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5
2 Sherwood, H. 2013 EU takes tougher stance on Israeli settlements. The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/16/eu-israel-settlement-exclusion-clause
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Dansk handel med kosmetik fra bosættelser
AHAVA
AHAVA er en israelsk kosmetikvirksomhed der laver hudplejeprodukter
produceret af naturressourcer fra Det Døde Hav.
Forbindelsen til bosættelser





AHAVA, også kaldet Dead Sea
Laboratories Ltd, er placeret i bosættelsen
Mitzpe Shalem på Vestbredden.3
Bosættelser er ifølge Geneve
konventionen en krænkelse af folkeretten.4
Ifølge tal fra 2012 er 44,5% af AHAVA ejet
af det to bosættelser Mitzpe Shalem og
Kalia.5
AHAVA har fra den israelske hærs civile
administration siden 2004 haft israelsk
tilladelse til at udgrave mudder fra den
besatte Vestbred.6 At udnytte ressourcer
på besat jord er ifølge Haag konventionen
en krænkelse af folkeretten.7
Bosættelsen Mitzpe Shalem. Foto: Googlemaps

Den danske forbindelse
I Danmark er det kosmetikforhandleren Trademade Cosmetics i Nivå der er eneimportør af
AHAVA.8 De leverer AHAVA produkter til blandt andet Matas, Magasin, Sephora og Salling.
Trademade Cosmetics bekræfter at produktionen af AHAVA ligger i Mitzpe Shalem på den
besatte Vestbred.9

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
4 Geneve Konventionen IV, 1949, art. 49
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5
5 Who Profits, 2012: Tracking the Trade Trail of Settlement Products, s. 13
http://whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf; Bosættelser er ofte kibbutzer, kollektive samfund, der på
samme måde som kommuner kan have investeringer i diverse virksomheder. Kilde: Helman, A. 1992 The Israeli Kibbutz
as a Socialist Model. Jour Inst & Theor Eco. 148, p. 168-183
6 Israeli Defense Force, The Civil Administration Judea and Samaria Region, 2011: Public Inquiries
http://s3.amazonaws.com/codepink4peace.org/downloads/CivilAdministrationResponse_Eng.pdf
7 Haag Konventionen IV 1907, art. 55 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp#art55
8 Telefon interview med Trademade Cosmetics d. 17.9.14
9 Telefon interview med Trademade Cosmetics d. 17.9.14
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De danske forhandlere
Matas har tidligere udmeldt at de ikke førte AHAVA produkter, men virksomheden bekræfter i et
interview med DanWatch, at de får AHAVA produkter tilbage i butikkerne i oktober 2014.10
Matas udtaler at de ikke tager stilling til problematikken omkring bosættelser og fremlægger
endvidere dokumentation fra AHAVA der bekræfter at AHAVA produkter bliver produceret i
bosættelsen Mitzpe Shalem på den besatte Vestbred.11
Magasin er også forhandler af AHAVA produkter.12 Magasin oplyser til DanWatch at de altid
undersøger deres produkter grundigt inden de bliver en del af deres sortiment og at de er blevet
oplyst om at AHAVA’s produktionssted Mitzpe Shalem ligger inden for Israels grænser.13 Det
fremgår dog af ovenstående kort at Mitzpe Shalem ligger på den besatte Vestbred.
AHAVA føres yderligere af både Salling og Sephora, men det har ikke været muligt at få svar på
deres holdning til bosætterprodukter eller AHAVA specifikt. Salling bekræfter at de fører AHAVA
produkter, men ønsker ikke at kommentere yderligere.14 Det har ikke været muligt at få en
kommentar fra Sephora, der har forhandlere i Illum og Fields.

Virksomhed

Politik

Fører AHAVA

Matas15

”Matas tager ikke politisk
stilling til konflikten i
Mellemøsten, hvilket betyder,
at vi ikke vælger side i
forhold til israelernes og
palæstinensernes
handlinger”

Ja pr. oktober 2014

Magasin16

Har ikke oplyst

Ja

Salling17

Har ikke oplyst

Ja

Sephora18

Har ikke oplyst

Ja
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Email interview med Matas d. 18.9.14
Email interview med Matas d. 15.9.14
12 Magasin hjemmeside:
http://www.magasin.dk/maerker/ahava
13 Email interview med Magasin, 15.9.2014
14 Telefon interview med Salling d. 19.9.14
15 Email interview med Matas d. 12.9.14
16 Email interview med Magasin d. 15.9.14
17 Telefon interview med Salling d. 19.9.14
18 Sephora hjemmeside:
http://www.sephora.dk/brands/eksklusive-brands/ahava/pid1690.html
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