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Sammanfattning

Svenska Assa Abloy äger Mul- T- Lock, ett företag som producerar lås- och säkerhetslösningar i 
en fabrik som ligger i en illegal israelisk bosättning på Västbanken. Fabriken ligger i industrizonen 
Barkan som är en del av den israeliska bosättningen Ariel, belägen 40 kilometer öster om Tel Aviv 
och tio kilometer in på Västbanken.

Mul-T-Locks fabrik i Barkan grundades av företagets förre ägare 1984, men hela företaget 
förvärvades av Assa Abloy år 2000. Med tiden har fabriken i Barkan förvandlats till en 
toppmodern anläggning, utrustad med avancerade dataprogram, robotar och maskiner. 

Staten Israel uppmuntrar såväl inhemska som utländska investeringar på ockuperad mark genom 
att erbjuda en rad förmåner till de som investerar i industri, turism och fast egendom. Assa Abloy 
bekräftar att företaget tar emot sådana förmåner, men avstår från att uttala sig om omfattningen.

Israelisk lag slår fast att bosättningar får uppföras på allmän mark (så kallad state land). På privat 
palestinsk mark är det dock bara möjligt om ägaren gett sitt tillstånd. Industrierna i Barkan och i 
andra bosättningar ligger både på allmän och privat mark, vilket innebär att de bryter mot den egna 
israeliska lagstiftningen.

Enligt internationell humanitär rätt är alla israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt 
territorium olagliga, oavsett om de ligger på privat eller allmän mark. Detta har betonats av 
det internationella samfundet genom FN:s säkerhetsråd, Generalförsamlingens resolutioner, de 
fördragsslutande parterna till fjärde Genèvekonventionen samt av den Internationella Domstolen i 
Haag. Samma ståndpunkt har EU och Sveriges i frågan.

1979 fastslog FN:s säkerhetsråd att ”den av Israel förda politiken, att etablera bosättningar på 
palestinskt och annat arabiskt territorium som ockuperats sedan 1967, saknar lagligt stöd och utgör 
ett allvarligt hinder mot att uppnå en omfattande, rättvis och varaktig fred i Mellanöstern.” 

Enligt den fjärde Genèvekonventionen, artikel 49(6), är det absolut förbjudet för ockuperande makt 
att överflytta sin egen civilbefolkning till ockuperat territorium. Att bryta mot artikeln innebär ett 
allvarligt brott mot internationell humanitär rätt. Enligt den Internationella domstolen i Haag gäller 
förbudet inte bara själva överflyttningen, utan alla medel som en ockupationsmakt använder sig 
av för att organisera och uppmuntra överflyttning av delar av sin befolkning till ockuperad mark. 
Israels regering befrämjar sådana överflyttningar, genom att ge subventioner till invånare och 
företag inne i bosättningarna. 

Internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning slår primärt fast staters 
skyldigheter. Under principen om individuellt brottsansvar kan dock även individer – även 
exempelvis ett företags VD – ställas till svars för vissa allvarliga kränkningar av internationell rätt, 
inklusive krigsbrott. 

Det råder för närvarande oklarhet kring i vilken utsträckning privata företag har ett legalt ansvar 
under internationell lag. Instrument som inte är legalt bindande för företag, som exempelvis 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s deklarationer och FN:s Global Compact, 
beskriver dock standards för företag som i mångt och mycket motsvarar staternas internationella 
legala skyldigheter. Samma standards har sitt ursprung i ett moraliskt och etiskt ramverk som även 



innefattar att företag, som ett minimum, fullt ut ska respektera existerande internationell humanitär 
rätt och människorättslagstiftning. Företag måste undvika att frånta en individ hans eller hennes 
rättigheter samt att på något sätt bidra till att en individs rättigheter kränks.  

Företagsrepresentanter kan antingen anses vara direkt skyldiga till ett brott mot internationell 
lag eller så kan de ha medverkat till att ett brott begåtts. Israels beslagtagande av den mark där 
Mul-T-Locks fabrik är belägen bryter mot internationell humanitär rätt. Genom att förvärva 
tillgångar, som ett arrende för en fabrik, kan företagsrepresentanter göra sig skyldiga till plundring. 
Plundring är ett brott enligt internationell humanitär rätt och företagsrepresentanter måste vara 
extra försiktiga i sina ageranden så att de inte lägger beslag på resurser och egendomar utan de 
rättmätiga ägarnas medgivande. Enligt Internationella Rödakorskommittéen innebär plundring inte 
bara att tillgångar förvärvats genom våld. Det kan också handla om att tillgångar förvärvats genom 
att ett kontrakt sluts och baseras på den maktposition som en pågående konflikt skapat. Även att ta 
emot gods som anskaffats mot den verklige ägarens vilja har ansetts utgöra plundring i domstolar. 

Utöver kränkningar som har med egendom att göra, kan företags beslutsfattare anses medverka till 
kränkningar av Genèvekonventionens artikel 49(6). Detta kan vara fallet om ett företag bygger en 
ny fabrik eller flyttar en fabrik till en bosättning och därigenom bidrar till att israeliska medborgare 
flyttar in i bosättningen när de kommer som anställda tillsammans med sina familjer. Det faktum 
att företagen existerar möjliggör sådana överflyttningar av den egna befolkningen, eftersom 
arbetstillfällen uppstår inne i bosättningen på ockuperad mark. Artikel 49(6) förbjuder inte bara 
deportation och överflyttningar genom våld, utan alla medel som en ockuperande makt använder 
sig av för att organisera och uppmuntra överflyttningar av sin befolkning till ockuperat territorium. 
Att placera företag inne i bosättningarna, samt att ge dem subventioner, kan ses som en typ av 
uppmuntran som nämns i artikel 49(6). 

Det var inte Assa Abloy som uppförde fabriken i Barkan, men företaget har valt att fortsätta 
bedriva verksamheten där. Dessutom bekräftar en av cheferna på fabriken att företaget ökar 
produktionen och nyligen genomfört nyinvesteringar.

Ett annat utländskt företag har nyligen valt att flytta sin verksamhet från ockuperat område, 
troligtvis för att undvika negativ publicitet. Assa Abloy har valt att inte svara på frågan om hur 
företaget ser på det faktum att fabriken ligger i en bosättning som anses olaglig enligt internationell 
rätt, och på mark som inte erkänns som israeliskt territorium av Sverige, EU, USA eller FN. Istället 
hänvisar Assa Abloy till den uppförandekod som företaget antog 2004, dock utan att förklara om 
företaget anser att fabrikens läge är i linje med andemeningen i detta dokument.

Produkterna från Mul-T-Locks fabrik i Barkan exporteras till flera EU-länder. Enligt 
handelsavtalet mellan EU och Israel är produkter som tillverkats i bosättningarna inte inkluderade i 
frihandelsavtalet, utan ska beskattas som vanligt. Inledningsvis svarade Assa Abloy inte på frågan 
om hur företaget garanterar att produkter som producerats i Barkan inte importeras som en del av 
frihandelsavtalet. Några månader senare, strax innan denna rapport publicerades, meddelade Assa 
Abloy att endast komponenter tillverkas vid fabriken i Barkan och att Mul-T-Lock därmed lever 
upp till handelsavtalets krav.

Assa Abloy har inte svarat på frågan om vem som äger området där Mul-T-Locks fabrik ligger 



eller om företaget har vidtagit någon åtgärd för att försäkra sig om att enskilda individers och 
lokalsamhällens rättigheter inte kränks när marken används. Under juni månad 2008, besökte 
den här studiens fältteam lokalsamhällen som påverkats av ockupationen på Västbanken samt 
palestinier som hävdar att delar av den mark där Mul-T-Locks fabrik ligger är deras.

Det råder konsensus om att de israeliska bosättningarna på Västbanken är olagliga, enligt 
internationell humanitär rätt. Diakonia, Svenska kyrkan och SwedWatch drar därför slutsatsen att 
Assa Abloy – som ägare till Mul-T-Lock –  inte respekterar internationella humanitär rätt. Genom 
sin verksamhet i Barkan motverkar Assa Abloy dessutom den pågående fredsprocessen mellan 
Israels regering och Palestinska myndigheten.

Vi drar också slutsatsen att Assa Abloy inte lever upp till sin egen uppförandekod. Företagets 
agerande står också i stark kontrast till den svenska regeringspolitiken i frågan, vilken stöds av alla 
partier i riksdagen.

Bosättningarna utgör ett stort hinder för fredsprocessen. Den så kallade Mellanösternkvartetten 
(EU, FN, Ryssland och USA) har upprepade gånger uttryckt sina protester mot 
bosättningarna. Sedan den inledde sitt samarbete har kvartetten vid 18 tillfällen varnat för att 
bosättningsexpansionen undergräver fredsprocessen. Assa Abloy verkar dock inte ifrågasätta sin 
roll på Västbanken. Istället konstaterar företaget att verksamheten följer israelisk lagstiftning.

Mul-T-Locks fabrik i Barkan drar fördel av israeliska subventioner som ges till företag med 
verksamhet i illegala bosättningar. Samtidigt spenderar regeringar och organisationer i Sverige, 
EU och USA stora summor pengar för att mildra effekterna av den humanitära krisen som delvis 
orsakats av samma bosättningar.

Diakonia, Svenska kyrkan och SwedWatch uppmanar därför Assa Abloy:

– att omedelbart stoppa alla investeringar i fabriken i Barkan och att flytta fabriken in i Israel eller 
till någon annan plats som respekterar internationell lag.

– Parallellt med kravet om att flytta verksamheten från Barkan rekommenderar vi också att Assa 
Abloy bjuder in en oberoende undersökningskommitté med syftet att fastställa vem som äger 
marken som fabriken står på. Denna kommitté bör även undersöka eventuella skador gentemot 
palestinska enskilda och gemensamma intressen samt lämplig kompensation. Fabrikens placering 
är illegal oavsett om den ligger på privat eller allmän mark, men enskilda som lidit skada har en 
särskild rätt till gottgörelse. 

Diakonia, Svenska kyrkan och SwedWatch bjuder in Assa Abloy till fortsatta diskussioner om 
vilka åtgärder som bör vidtas.

FAKTA OM ASSA ABLOY: 
2007 hade Assa Abloy 32 000 anställda över hela världen och den årliga omsättningen uppgick till 
33,5 miljarder SEK (motsvarande cirka 5 miljarder USD). I slutet av 2007 var AB Latour, Säkl, 
Melker Schörling AB, Alecta och Swedbank Robur Assa Abloys största aktieägare. Enligt den 
senaste statistiken uppgår de svenska AP-fondernas ägarandel till ett gemensamt värde av 1,27 
miljarder SEK (cirka 210 miljoner USD).      


