
Til Jens Juul Nielsen, Informationsdirektør, Coop 

  

  

Kære Jens Juul Nielsen, 

  

Der er igen fundet beviser på, at Coop tilsyneladende sælger  

konflikttomater fra det besatte Vestsahara, ulovligt mærket som værende  

fra Marokko, efter at Coop i 2009 ellers havde lovet ikke mere at sælge  

disse. 

  

Tomaterne er af mærket Azura, og er fundet i Fakta-butikker i hele landet. 

  

Afrika Kontakt har i flere år arbejdet for at udplyndringen af  

Vestsaharas naturressourcer stopper, at Marokko stopper sine grove  

menneskerettighedsovertrædelser i landet, samt at Vestsahara  

afkoloniseres og de 165.000 saharawier der befinder sig i  

flygtningelejre i en ørken i Algeriet får lov at vende tilbage. 

  

Vi vil derfor meget gerne høre hvad Coop vil gøre for nu og her at  

sikre, at man overholder sine egne etiske retningslinjer. 

  

Coop hævder nemlig at man driver etisk og ansvarlig handel. ”Vi kræver  

vi af vores leverandørvirksomheder, at de skal overholde menneske- og  

arbejdstagerrettighederne, og vi kontrollerer på et meget stort antal  

virksomheder, at vores krav følges”, står der blandt andet på jeres  

hjemmeside. 

  

Coop har desuden været medlem af FN’s initiativ for virksomheders  

sociale ansvar, Global Compact, siden 2008, der i sine principper blandt  

andet kræver at medlemmerne ”bør sikre, at den ikke medvirker til  

krænkelser af menneskerettighederne” og ”bør afskaffe diskrimination i  

relation til arbejds- og ansættelsesforhold”. 

  

For godt nok er tomaterne i jeres butikker mærket som værende fra  

Marokko, men bevidst fejlmærkning er en almindelig praksis i handel med  

produkter fra de besatte områder i Vestsahara. Dette kan man bl.a. læse  

i rapporten ”Label and Liability”, som er skrevet af Western Sahara  

Ressource Watch (WSRW) og Svenske Emmaus. Det er værd at bemærke at  

bevidst fejlmærkning er ulovlig i henhold til EU’s direktiv om urimelig  

handelspraksis og den danske lov om ændring af lov om markedsføring. 

  

Fejlmærkning mht. oprindelsesland, er desuden ikke lovlig i følge dansk  

lovgivning. 



  

Næsten alle de ansatte der dyrker de tomater som Azura sælger til bl.a.  

Coop marokkanske bosættere, der ifølge rapporten fra WSRW bliver brugt  

som led i en marokkansk bosættelsestrategi der kan sammenlignes med  

bosættelsesstrategien i Palæstina. 

  

Og salg af ressourcer fra besatte lande, som Vestsahara, er ulovligt  

ifølge international lov, såfremt lokalbefolkningen ikke accepterer og  

drager fordel fra dette salg – noget som Vestsaharas befolkning efter  

eget udsagn på ingen måde gør. 

  

Vestsaharas oprindelige befolkning bliver tværtimod diskrimineret i  

deres eget land. Det amerikanske analyseinstitut, Freedom House,  

fortæller i sin seneste årsrapport, at ”selvom området besidder  

omfattende naturressourcer, er den lokale befolkning stadigvæk  

forarmet”. Og menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International  

og Human Rights Watch rapporterer ofte om tortur, alvorlig mishandling,  

og andre menneskerettighedsovertrædelser i det besatte Vestsahara. 

  

Vil vil derfor opfodre Coop til at fastholde jeres principper og  

konfirmere jeres udtalelser fra 2009 om ikke at forhandle produkter fra  

de besatte områder af Vestsahara. 

  

Vi står gerne til rådighed med yderligere informationer og tager gerne  

et møde hvis Coop skulle finde et sådant frugtbart. 

  

Vi ser frem til at høre fra Coop  i ovenstående sag. 

  

  

Med venlig hilsen og godt nytår 

  

Morten Nielsen og Peter Kenworthy 

Afrika Kontakt 

  

http://www.emmausstockholm.se/res/Standard/labelandliabilitytomaterfranvastsahara.pdf 

  

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_da.pdf 

  

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/transpos_laws2_da.pdf 
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