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Puman tuesta ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta rikkovalle taholle 
 
Arvon Sanna Jakonen, 
 
Kiitos pikaisesta vastauksesta. 
 
Lähettämässänne viimevuotisessa tekstissä sanotaan, että Pumalla ei ole mitään yhteyksiä 
jalkapallojoukkueisiin siirtokunnissa eikä sen silloisella tai nykyisellä israelilaisella 
jälleenmyyjällä ole liikkeitä siirtokunnissa. Tämä ei pidä paikkaansa. 
 
Puma on Israelin jalkapalloliitto IFAn tärkein sponsori. IFAn liigoissa pelaa jalkapalloseuroja 
Israelin siirtokunnista Miehitetyillä palestiinalaisalueilla, ja IFA tukee niitä. Puman 
sponsorilogo koristaa IFAn sivuja, joilla esitellään siirtokunnissa olevia joukkueita. Sivuilla 
ilmoitetaan siirtokuntajoukkueiden yhteystiedot ja kartalla näytetään niiden sijainti Israelin 
miehittämällä Länsirannalla. 
 
Tässä esimerkiksi Arielin ja Ma’ale Adumimin siirtokuntien joukkueiden esittelysivut (kopioitu 
15.4.2021): https://www.football.org.il/association/fields/ 
 

  
Tällä kartalla näkyvät IFAn jalkapallojoukkueet, mukaan lukien siirtokuntajoukkueet:  



 
https://bdsmovement.net/news/puma-swaps-one-complicit-israeli-distributor-for-another-maintains-support-for-israels-violent 
 
Väite siitä, että Puman israelilaisilla jälleenmyyjillä ei ole liikkeitä siirtokunnissa ei sekään 
pidä paikkaansa. 
 
Delta Galil toimi Puman lisensoituna jälleenmyyjänä vuoden 2020 loppuun. Sen paikallisella 
osastolla Delta Israelilla on liikkeet Israelin siirtokunnissa Ma’ale Adumimissa ja Ramotissa 
(kuva kopioitu 15.4.2021): 
 

 
 
Tämän takia Delta Israel päätyi YK:n ihmisoikeusneuvoston listalle Israelin laittomissa 
siirtokunnissa toimivista yrityksistä. Listan julkaisemisen taustalla oli ihmisoikeusneuvoston 
päätöslauselma 31/36 vuodelta 2016, joka vahvisti YK:n jäsenmaiden pitkäaikaisen kannan. 
Sen mukaan Israelin siirtokunnat Miehitetyillä palestiinalaisalueilla rikkovat räikeästi 
kansainvälistä oikeutta ja loukkaavat palestiinalaisten ihmisoikeuksia. Päätöslauselmassa 
vedotaan yrityksiin, jotta nämä kunnioittaisivat ihmisoikeuksia ja lopettaisivat siirtokuntiin 
liittyvän liiketoiminnan. 
 
Pumalla on nyt sopimus uuden jälleenmyyjän, Irani Corporationiin kuuluvan Al Srad Ltd -
yrityksen kanssa. Yrityksellä on vaateliikeketju Factory 54, joka myös sponsoroi IFAa. 
Factory 54:llä on liike Mamillan kauppakeskuksessa, joka sijaitsee Itä- ja Länsi-Jerusalemin 
rajavyöhykkeellä niin kutsutulla ei-kenenkään-maalla. Vuoden 1958 YK:n 



turvallisuusneuvoston päätöslauselma 127 vahvisti, ettei Israelilla ole mitään oikeutta 
rajavyöhykkeenä toimineeseen ei-kenenkään-maahan. Kun Israel vuonna 1967 miehitti 
palestiinalaisalueet, se miehitti myös Itä-Jerusalemin ja tämän rajavyöhykkeen 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti. YK ja kansainvälinen yhteisö tunnustavat Itä-
Jerusalemin osaksi Miehitettyjä palestiinalaisalueita. Al Srad Ltd:n liike siis sijaitsee 
miehitetyllä alueella ja on osa Israelin siirtokuntapolitiikkaa (karttakuva kopioitu 15.4.2021): 
 

 
Toinen kuva:  

 
https://bdsmovement.net/news/puma-swaps-one-complicit-israeli-distributor-for-another-maintains-support-for-israels-violent  
 
Toistamme kysymyksemme: milloin Puma aikoo noudattaa kansainvälisen oikeuden 
mukaisia velvollisuuksiaan ja toimia omien vastuullisen sijoittamisen käytänteidensä 
mukaisesti? 
 
Jos Puma ei ole aikeissa lopettaa yhteistyötä, haluaisimme kuulla, miten yhtiö perustelee 
yhteistyön tahojen kanssa, jotka ovat osallisia vakaviin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin 
ja ihmisoikeusloukkauksiin? 
 

Kunnioittavasti vastausta odottaen, 



 

 

Syksy Räsänen 

ICAHD Finlandin puheenjohtaja 


