
 
IKEA DELTAR I 

ISRAELS FOLKRÄTTSBROTT 

 
Sveriges Radio har avslöjat att IKEA deltar i det israeliska 
apartheidsystemet som förtrycker och isolerar den palestinska 
befolkningen.  
 
IKEA i Israel gör hemleveranser till israeliska bosättningar på 
ockuperad palestinsk mark. Detta trots att bosättningarna är 
olagliga. IKEA levererar däremot inte till närliggande pales-
tinska städer. IKEA har alltså inga problem med att köra ut 
möbler till det palestinska Västbanken, så länge de går till ille-
gala bosättare som bor på stulen palestinsk mark.  
 
Detta innebär att IKEA bidrar till att upprätthålla och legitime-
ra Israels ockupation av det palestinska området. Det innebär 
också att IKEA bryter mot både internationell rätt, FN-
resolutioner, det svenska utrikesdepartementets rekommen-
dationer och de globala riktlinjer för företags sociala ansvar 
som IKEA säger sig följa. 
 

Vi uppmanar IKEA att omedelbart upphöra 
med leveranser till israeliska bosättningar! 

 
Lämna gärna den här lappen i IKEAs kassa eller hos kundtjänst. 

 

Läs mer på: bdsikea.wordpress.com 
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