
 
 

Kiitos varoituksesta koskien liiketoimintaa 
Israelin laittomissa siirtokunnissa 

 
 
          Helsinki, 7.7.2014 
 
Arvon ulkoasianministeri Erkki Tuomioja, 
 
Kirjoitimme Teille helmikuussa1 pyytäen, että ryhtyisitte toimeen sen 
puolesta, että Suomen hallitus julkaisi varoituksen yrityksille koskien 
liiketoimintaa Israelin laittomissa siirtokunnissa miehitetyllä 
Länsirannalla, mukaan lukien Itä-Jerusalemissa. 
 
Maaliskuun 17. päivän vastauksessanne2 kirjoititte, että "Suomi kuuluu 
joukkoon, jonka mukaan annettavasta tiedotuksesta ja ohjeistuksesta olisi 
hyvä sopia EU-tasolla.". 
 
Viime viikolla Suomen hallitus julkaisi3 tällaisen varoituksen, liittyen 
useiden muiden EU-maiden, kuten Iso-Britannian4, Ranskan5, Espanjan6, 
Italian7, Portugalin8 ja Irlannin9 joukkoon  
 
Kiitämme Teitä maaliskuun vastauksestanne, joka on hyvä esimerkki 
ulkoasianministeriön toiminnan avoimuudesta ja yhteistyöstä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja ennen kaikkea kiitämme varoituksen 
julkaisemisesta. 

                                                
1 http://www.icahd.fi/?p=4467 
2 http://www.icahd.fi/?p=4673 
3 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=309085&nodeid=15642&contentlan=1&culture=fi-FI 
2 http://www.icahd.fi/?p=4673 
3 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=309085&nodeid=15642&contentlan=1&culture=fi-FI 
4 http://opentoexport.com/article/overseas-business-risk-israel/ 
5 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/i 
srael-territoires-palestiniens-12265/  (valikon Infos utiles alla) 
6http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/OrienteProximoMagreb/Documents/MENSAJES_

SOBRE_INVERSIONES_ASENTAMIENTOS_ESP.pdf 
7 http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/201 
4/06/20140627_insediamenticittadiniimpreseUe.htm 
8 http://www.portugal.gov.pt/media/1465187/20140630%20mne%20ue%20colonatos%20isrealitas%20ing.pdf 
9 https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/middle-east-and-north-africa/opt-ivestment-advice/ 



 
Varoitus on linjassa YK:n ihmisoikeuskomitean suositusten10 kanssa ja 
toteuttaa ja ulkoasiainministeriön pyrkimystä "edistää ihmisoikeuksia 
aktiivisesti kaikkialla maailmassa"11. 
 
Aihe on Suomessa ajankohtainen Suomessa toimivien yritysten Veolia12 ja 
G4S13 siirtokuntatoiminnan noustua julkisuuteen. Lisäksi Suomeen 
tuodaan tuotteita siirtokunnista. Maataloustuotteiden lisäksi tunnetut 
siirtokuntayritykset Ahava ja SodaStream markkinoivat Suomessa 
tuotteitaan näyttävästi, ja niihin on kohdistettu julkista kritiikkiä14. 
 
Pyydämme Teitä varmistamaan, että Suomen hallitus viimein antaisi 
sitovat alkuperämerkinnät koskien Israelin siirtokunnissa valmistettuja 
tuotteita. 
 
Tämän tulisi olla askel Israelin siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden 
tuonnin täydelliseen kieltämiseen. EU otti tämän askeleen koskien 
kananmunia ja –lihaa15, ja tulisi laajentaa koskemaan kaikkia Israelin 
laittomissa siirtokunnissa valmistettuja tuotteita, YK:n asettaman 
miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoistarkkailijan Richard Falkin 
suositusten mukaisesti16. Aihetta on käsitelty myös Ahavaa ja 
Sodastreamia koskevassa ICAHD Finlandin raportissa17. 
 
Kuten olette varmasti tietoinen, Israelin hallitus laajentaa siirtokuntia 
jatkuvasti, ja kolmen israelilaisen teinin kidnappaamisen ja murhan jälkeen 
Israelin puolustusministeri Moshe Ya'alon on jopa ehdottanut uuden 
siirtokunnan perustamista18. Mikäli laittomien siirtokuntien leviäminen 
halutaan pysäyttää, on tärkeää, että Suomi jatkaa ja syventää toimintaansa 
kansainvälisen oikeuden puolesta, mahdollisuuksien mukaan muiden EU-
maiden kanssa ja tarvittaessa kansallisella tasolla. 
 
Kunnioittaen, 
                                                
10 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf 
11 http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=69864 
12 http://www.icahd.fi/?p=4615 
13 http://teivo.net/2014/06/02/g4stiedote/ 
14 http://www.icahd.fi/?p=4477, http://www.sodascream.com/ 
15 http://www.bdsmovement.net/2014/eu-bans-poultry-exports-settlements-12100 
16 http://www.eccpalestine.org/richard-falks-final-report-recommends-ban-on-imports-of-produce-from-israeli-

settlements/ 
17 http://www.icahd.fi/?p=4477 
18 http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.602334# 
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