Til den det måtte gjelde

Oslo, 23. mars 2012

Informasjon om beslutning - Kjøp av varer fra okkuperte områder Israel/Palestinia konflikten
Vi har gjort en nøye vurdering og innhenting av fakta fra alle parter i den problematiske konflikten i
midt Østen knyttet til handel med varer fra okkuperte områder i Isreal/Palestinia konflikten.

VITA har tatt en offisiell beslutning i denne sak. Beslutningen er: «Vi anser det som problematisk å
kjøpe varer fra okkupert område fra 1967 krigen og vil fra dags dato ikke kjøpe varer fra okkupert
område grunnet»:
1. Bosettingen er etablert i strid folkeretten. Offisielle uttalelser fra UD sier at Norge retter seg
etter den rådgivende uttalelsen fra Den internasjonale domstolen i Haag fra 2004 der det
blant annet er konkludert med at bosettingene er etablert i strid med folkeretten.
FNs sikkerhetsråd har ved flere anledninger konkludert tilsvarende. UD har imidlertid ikke
noen offisiell standpunkt vedr. handel fra okkupert område fra 1967 krigen.
2. Norgesgruppen, som er VITA’s eier med 49 %, har via sitt eierskap i Bama, konkludert med at
kjøp fra okkuperte områder fra 1967 ikke er iht. selskapets praksis. VITA ønsker å følge og
velge samme praksis.
3. Etisk Handel, konkluderer med «Nei til handel med varer som er produsert på okkupert
område (dvs ja til 1967-grensene)». VITA ønsker å følge Etisk Handel sitt råd
4. Norsk Folkehjelp avdekker, via organisasjonen Who Profits, at uttak av råvarer også skjer på
okkupert område før 1967 krigen. Påstandene er ikke besvart av Ahava.
Alt i alt anser vi denne argumentasjon uti fra vår eget etisk syn, våre eieres holdninger og
beslutninger (NorgesGruppen og Validus), råd fra etiske organer vi er medlemmer av (Etisk Handel)
ift. etiske perspektiv som så tungtveiende at VITA’s beslutning og offisielle standpunkt fra og med
dagens dato er ikke å kjøpe varer fra okkupert område fra 1967 krigen. Denne beslutning er
gjeldende fra og med dagens dato. Varer fra Ahava vil ikke kjøpes mer og VITA vil kun gjennomføre
sluttsalg av allerede innkjøpte varer som er i butikk. Det vil ikke gjennomføres noen nye innkjøp av
Ahava eller andre potensielle varer fra okkupert område fra 1967 krigen i fremtiden.
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