
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Kommunaludvalg 

Folketingets Kommunaludvalg har d. 29. oktober 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 

16 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL) 

 

 

Spørgsmål 16: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om en kommune må vælge at boykotte varer fra besatte 

områder på Vestbredden?” 

 

Svar: 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i anledning af spørgsmålet indhentet følgende 

udtalelse fra Udenrigsministeriet: 

  

”Regeringens og EU’s politik i forhold til de israelske bosættelser på Vestbredden er som be-

kendt, at de er i strid med folkeretten.  Og at de udgør en stor forhindring for en fredsløsning 

mellem Palæstina og Israel.  EU fører derfor en klar politik om, at aftaler mellem EU og Israel 

ikke må finde anvendelse i områderne, som Israel besatte i 1967 – dvs. bl.a. de nuværende 

bosættelser.  Dette gælder også for bilaterale aftaler mellem Israel og EU’s medlemslande. 

  

Danmark har sammen med en lang række EU-lande i juli 2014 offentliggjort en vejledning til 

EU-borgere og virksomheder, der gør opmærksom på de risici, der knytter sig til økonomiske og 

finansielle aktiviteter i bosættelserne.  Og det omdømmetab, som virksomheder risikerer ved 

sådanne aktiviteter.  

http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsnyheder/newsdisplaypage/?newsID=5E152FB

B-4D71-4045-BEA5-D9438B0C1E67    

  

Som det fremgår, er der ikke tale om boykot af israelske produkter.  Regeringen fraråder enga-

gementer eller aktiviteter, der finder sted i bosættelserne eller som er rettet mod at begunstige 

bosættelserne.  Heri ligger også, at regeringen ikke træffer de konkrete beslutninger for danske 

virksomheder eller andre vedrørende deres eventuelle engagementer med israelske bosættel-

ser.  I den forbindelse henvises også til Folketingets Vedtagelse V13 fra januar 2014: 

http://www.ft.dk/samling/20131/vedtagelse/V13/index.htm.”  

 

I den omhandlede Vedtagelse V 13 Om EU, Israel og Vestbredden, som blev vedtaget 

af Folketinget den 23. januar 2014, er blandt andet anført følgende: 

 

”Folketinget udtaler sin støtte til de aktuelle fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina om 

en tostatsløsning. .. Samtidig udtaler Folketinget sin støtte til 

- … 

- At israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller gennem dan-

ske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedre-

de økonomiske muligheder.” 
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Som omtalt i mit svar af dags dato på Folketingets Kommunaludvalgs spørgsmål nr. 

15 indebærer en beslutning om ikke at købe varer m.v. med den begrundelse, at de er 

produceret i et land, der overtræder internationale konventioner og FN resolutioner, 

efter ministeriets opfattelse en udenrigspolitisk stillingtagen. Efter ministeriets praksis 

er en sådan udenrigspolitisk stillingtagen ikke en kommunal opgave. 

 

Henset til, at kommunerne på dette område handler i overensstemmelse med den 

udenrigspolitiske tilkendegivelse, Folketinget er fremkommet med gennem sin vedta-

gelse af V 13, kan det imidlertid efter ministeriets opfattelse lægges til grund, at kom-

muner ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke indkøber varer 

fra besatte områder på Vestbredden. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 


