
Pressuttalande

Den 11 mars öppnar svenska Hennes & Mauritz den första av sju planerade butiker i 
Israel. Den första öppnas i Tel Aviv och den andra 16 mars i Jerusalem. Den bekanta 
röda H&M skylten kommer att kunna ses i shoppingcentret Malcha i Jerusalem, en 
stad som sakteligen rensas på palestinier för att bereda väg för utökade judiska 
bosättningar.

Detta betyder att H&M investerar i Israel, samtidigt som Goldstone-rapporten och de 
internationella organisationer som H&M samarbetar med, så som UNICEF och FN, 
rapporterar om Israels folkrättsbrott.  

För ett drygt år sedan uppmärksammade ett antal svenska organisationer H&M:s 
planer och krävde ett uttalande. Ledningen dementerade då planerna muntligen men 
företaget vägrade ge ett skriftligt uttalande. Idag är planerna tillkännagivna. 
– Vi tror att vår affärsidé kommer att fungera väl i Israel. Genom vår franchisepartner 
får vi tillgång till mångårig erfarenhet och nätverk i Israel, säger Rolf Eriksen, vd på 
H&M.  

Dror Feiler, ordförande för European Jews for a Just Peace menar att valet av 
tidpunkt för etableringen är extra osmakligt just nu när Israels krigsbrott under 
Gazakriget har belysts i Goldstone-rapporten och utreds av andra internationella 
organisationer.
– H&M medverkar till att fokuset förvrids från Israels krigsbrott till mode, 
investeringar och kommers säger Dror Feiler.

27 organisationer från 12 länder kräver idag att H&M avvaktar med att öppna 
butikerna till dess att Israel respekterar folkrätten i enlighet med FN:s resolutioner. 

Samtidigt som H&M öppnar sin första butik i Israel kommer företagets kunder i 
Sverige och i på många andra platser i världen att uppmärksammas på H&M:s 
bristande ansvarstagande och dubbelmoral. 

För mer information besök kampanjens hemsida: http://bdshm.wordpress.com
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