
Hennes & Mauritz, Jerusalem är inte till salu!

Den 16 mars öppnar Hennes & Mauritz sin andra butik i Israel, denna gång i Jerusalem. 
Samtidigt lanserar Israel planer på ytterligare 50 000 hus i illegala bosättningar på det 
ockuperade Västbanken, däribland östra Jerusalem.

H&M:s nya butik ligger i ett shoppingcenter byggt på ruinerna av byn Al-Maliha, vars 
palestinska invånare fördrevs 1948 och fortfarande förvägras sin rätt att återvända. 

Israel  fördriver  idag  palestinska  medborgare,  river  palestinska  hem  och  expanderar 
illegala bosättningar för enbart judisk-israeliska medborgare. I denna stad öppnar H&M 
sin andra butik.  

Israels folkrättsbrott fördöms av såväl FN som EU och USA. Hennes & Mauritz tar ingen 
notis utan fortsätter hävda att företaget ”inte tar ställning i politiska frågor” (enligt 
H&M:s pressavdelning). Att investera i, och ge legitimitet till, en ockupationsmakt är i 
högsta grad att ta politisk ställning. Det går också emot H&M:s egen etiska kod som 
säger att företaget ”tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor och 
omgivningen” där man verkar.

47  organisationer  från  13  länder   kräver  att  Hennes &  Mauritz  omedelbart  avbryter 
etableringen i Israel tills dess att Israel respekterar internationell rätt och de mänskliga 
rättigheterna även för det palestinska folket.

I samband med att H&M-butiken i Jerusalem öppnas genomförs protester runtom i 
världen. I Sverige hålls manifestationer i de flesta större städer; 

Stockholm: Modevisning och flygbladsutdelning vid H&M:s butiker på Drottninggatan 
kl. 16-18
Malmö: Modevisning och flygbladsutdelning vid H&M-butiken på Gustav Adolfs Torg, 
från kl. 16. Emmaus Björkå arrangerar också freeshop, utdelning av kläder.
Umeå: Flygbladsutdelning m.m. utanför H&M, från kl. 16.30
Se bdshm.wordpress.com för detaljerad information om övriga manifestationer. 

Emmaus Björkå har också beslutat att höja priset på alla H&M-plagg i sina second 
hand-butiker. - Vi gör det som protest mot H&Ms etablering i ockupationsmakten Israel. 
Emmaus Björkå är ett bevis på att man kan växa med lönsamhet, samtidigt som man 
driver socialt och miljömässigt hållbar verksamhet. Till skillnad från H&M lever 
Emmaus Björkå efter våra värderingar, säger Tove Karnerud, ordförande.
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