
Beste klant, beste winkelier,

Net als wij geniet u vast op z’n tijd van citrusfruit, dadels, avocado’s, tomaten 
en verse kruiden. Als daar  echter ‘Israël’ op staat komt dit vaak uit gebieden 
die door Israëlische kolonisten zijn afgepakt van de oorspronkelijke Palestijn-
se bewoners. Kolonisten strijken de winst op, terwijl de Palestijnen zelf van 
hun akkers en land zijn afgesneden. Dit komt bijvoorbeeld door de muur die 
dwars door het Palestijns gebied loopt, door wegen waar de Palestijnen niet 
op mogen rijden en door checkpoints die zorgen voor urenlang oponthoud. 
Het gaat om merken als Jaffa, Carmel, Jordan Valley en Medjool.

Sami, die woont op de Westelijke Jordaanoever vertelt: ‘Jaren geleden verbouwde 
ik sinaasappels hier op mijn eigen stuk grond en kon zo mijn familie onderhouden. 
Toen de Israëlische kolonisten op onze grond de nederzetting Massua bouwden, 
werd de watertoevoer naar hen omgelegd en verdorde mijn akker. Dus iets anders 
verbouwen zit er ook niet in. Ik ben failliet en m’n familie lijdt honger. Wij hebben 
net zo veel recht op water als de Israëliërs.’

Wat kunt u doen om deze grove rechtenschending te verhelpen?

Als klant kijkt u goed naar het label en weigert producten uit Israël te 
kopen en zoekt u naar alternatieven voor citrusfruit en tomaten (bijv. uit 
Spanje), avocado’s (bijv. uit Zuid-Afrika en Latijns Amerika) verse kruiden 
(uit Turkije) en dadels uit (Noord-Afrika). Ook kunt u uw winkelier vragen 
voortaan eerlijke producten in te kopen, bij de klantenservice een klacht 
indienen en desnoods gaat u naar een andere supermarkt...

Als winkelier zet u geen producten in de schappen uit de illegale nederzettin-
gen. U doet geen zaken met bedrijven als Mehadrin, Israels grootste exporteur 
van groente en fruit en producent van onder meer de merken Jaffa, Carmel, 
Medjool en Jordan Valley en het bedrijf Olympic Fruit, distributeur van Meha-
drin. DocP levert u graag een lijst aan van alternatieve leveranciers, zodat uw 
handel geen hinder hoeft te ondervinden.
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