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Farlige forbindelser: Keter Plastic 

 

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har følgende anbefalinger til 
norsk handelsstand og privatpersoner:  

 Norske selskap og importører bør avslutte handel med varer som produseres i israelske bosettinger 
og industrisoner i de okkuperte palestinske områdene. 

 Norske selskap og importører bør avslutte handel med selskap som har produksjon eller bidrar til 
alvorlige normbrudd i de okkuperte palestinske områdene. 

 Vi oppfordrer folk til ikke å kjøpe varer som er produsert i israelske bosettinger. 

 Vi oppfordrer folk til ikke å kjøpe varer fra selskap som har produksjon eller bidrar til alvorlige 
normbrudd i de okkuperte palestinske områdene. 

 

Mistanke om feilmerking av 
varer 
 

I følge WP finnes det bevis på at Keter 
feilmerker varer ved å oppgi Israel som 
opprinnelsesland, selv om varene er produsert 
på okkupert område. Keter skriver i et brev 
sendt til Norsk Folkehjelp gjennom Mytra:  
 

“Keter’s labelling is true and accurate. 
Any Norwegian customer who buys a 
Keter labeled product, in which “made 
in Israel” appears, can be assured that 
such a product is not manufactured in 
what the UN defined as the Occupied 
Territories.”   

 
Vi har dermed ingen uavhengige kilder som 
bekrefter at Keter-produktene på det norske 
markedet ikke er produsert på okkupert 
område.  
 
Uavhengig av dette bør handel med Keter 
produktene ses som problematisk, all den 
tid selskapet har deler av produksjonen sin 
på okkupert område, og dermed bidrar til å 
opprettholde og legitimere den israelske 
okkupasjonen av palestinske områder. 

 

Plastproduksjon på okkupert 
område 

Gjennom sine aktiviteter på okkupert 
område bidrar plastprodusenten Keter til 
israelske folkeretts- og 
menneskerettighetsbrudd. 

Med sine underselskap er Keter Plastic en av 
de største leverandørene av plastprodukter til 
det europeiske markedet.  

I følge Who Profits (WP), et prosjekt drevet av 
israelske Coalition of Women for Peace, har 
Keter to fabrikker i industrisonen Barkan, en 
israelsk bosetting på den okkuperte palestinske 
Vestbredden. Israels bygging av bosettinger og 
industrisoner på okkuperte Vestbredden er 
folkerettsstridig. Det har vært vanskelig for WP 
å innhente informasjon om Keters produksjon 
på okkupert område. Keter svarte ikke på et 
brev fra WP i august 2010 om selskapets 
aktiviteter i bosettingene. WP heller ikke fått 
mulighet til å besøke Keter-fabrikken på 
Vestbredden.   

Keter i Norge 

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet 
oppfordrer folk til ikke å kjøpe produkter fra 
Keter, siden selskapet har produksjon på 
okkupert palestinsk område.   

De vanligste Keter-produktene på det norske 
markedet er putekasser og verktøykasser. I en e-
postutveksling mellom Norsk Folkehjelp og Keter 
gjennom Mytra, Keters agent i Norge, opplyste 
Keter at de ikke eksporterer varer fra Barkan-
fabrikken til Skandinavia. Keter ønsket ikke å 
opplyse om hvilke produkter som blir produsert 
på okkupert område, eller hvilke destinasjoner 
disse produktene eksporteres til.  
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Israelske industrisoner på 
okkupert palestinsk område 

Keter, og andre selskap som har produksjon 
i israelske industrisoner på okkupert 
område, bidrar økonomisk til de ulovlige 
bosettingene i form av kommuneskatt, og 
medvirker dermed til å legitimere og 
opprettholde den folkerettsstridige 
okkupasjonen.  

Det finnes flere enn 19 israelske industrisoner 
på okkuperte Vestbredden, enten tilknyttet en 
bosetting eller som mer eller mindre 
«selvstendige» industrisoner. Det er 
internasjonalt bred enighet om at de israelske 
bosettingene på Vestbredden og i Øst-
Jerusalem er ulovlige.  

Industrisonene bidrar økonomisk til 
bosettingene og dermed til å opprettholde 
okkupasjonen, både gjennom å skape 
arbeidsplasser og økonomisk utvikling i 
bosettingene gjennom industri, og gjennom 
kommuneskatt til bosettingene de er tilknyttet. 
Industrisonene er definert som nasjonale 
prioritetsområder av den israelske staten. 
Selskap som etablerer seg i industrisoner på 
okkupert palestinsk område mottar økonomiske 
subsidier fra den israelske staten i form av lave 
skatter og leiekostnader.  

 
 

 

Kartet til venstre viser 
hvordan Barkan 
industrisone (vår utheving 
med rød ramme) ligger 
langt inne på palestinske 
Vestbredden. De blå 
sonene representerer 
israelske bosettinger, som 
er ulovlige i følge den 
fjerde Genève-
konvensjonen.  
 
Kilde: Jan de Jong, 
Foundation for Middle 
East Peace 

 

I en rapport fra FNs menneskerettighetsråd slår 
en uavhengig granskningskomité fast at 
selskap som operer på okkupert område bidrar 
til å opprettholde, konsolidere, og utvikle de 
ulovlige bosettingene. Granskningskomitéen 
har en klar anbefaling til private selskap: 
“Private companies must assess the human 
rights impact of their activities and take all 
necessary steps- including by terminating their 
business interests in the settlements – to 
ensure they are not adversely impacting the 
human rights of the Palestinian People…” (vår 
utheving). 
 
Kilde: Human Rights Council, Report of the 
independent international fact-fiding mission  (22:7 
2013).  
 
 

Barkan industrisone 

Barkan industrisone ble etablert av israelske 
myndigheter i 1982 på land som tilhørte flere 
palestinske landsbyer. Barkan ligger i nærheten 
av bosettingen Ariel. Med rundt 120 selskap og 
fabrikker, er Barkan den største industriparken 
på Vestbredden, og den nest største israelske 
industriparken. Industrisonen er en alvorlig 
helse– og miljøtrussel for omkringliggende 
palestinske landsbyer og jordbruk. Isam Abu 
Bakr, guvernøren i Salfit, en palestinsk landsby 
som ligger 8 km unna Barkan, har varslet om 
høye forekomster av kreft på grunn av 
forurensning og deponering av farlig avfall fra 
Barkan.  

 
Kilder: Alternative News (alternativenews.org),  
Kav LaOved: (http://kavlaoved.org.il) 

 
 


