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URU alm. del - svar på spørgsmål 87 fra Christian Juhl (EL) 
stillet den 15. januar 2018 til udenrigsministeren. 
 
Spørgsmål  
I forlængelse af svar på spørgsmål URU alm. del - spørgsmål 84 om støtte 
til israelske/palæstinensiske organisationer, bedes ministeren oplyse 
følgende: 
A): Hvilken forskel er der mellem støtte til organisationerne via 4-lande 
samarbejdet og betaling af administrationer i samarbejdet? 
B): Hvilke organisationer er omfattet af denne støtte? 
C): Hvor stor støtte har de fået pr. år, og hvor stor støtte vil de få i de 
kommende år frem til 2020? 
D): Hvad er efter ministerens mening alternativet til 4-lande samarbejdet? 
E): Hvor mange organisationer får direkte støtte fra Danmark? 
F): Hvilke initiativer vil ministeren tage for at fremme 2-statsløsningen 
udover den økonomiske bistand? 
G): Vil ministeren sende en oversigt over, hvilke initiativer EU har taget, 
og ministerens vurdering af i hvilket omfang dette har fremmet 
muligheden for en løsning på konflikten? Og gerne en oversigt over hvilke 
aktive/konkrete initiativer den danske regering har taget ad denne vej? 
 
Svar 
A): Danmark har sammen med Sverige, Schweiz og Holland aftalt, 
hvorledes de danske midler anvendes. Aftalen er, at størstedelen af de 
resterende danske 2017-midler anvendes til administrative omkostninger i 
forbindelse med afslutning af donorsamarbejdet og nedlukning af det 
fælles sekretariat. Det betyder, at Sverige, Schweiz og Holland stod for en 
større del af den sidste udbetaling til civilsamfundsorganisationerne i 
efteråret 2017. De 23 organisationer har alle fået udbetalt det beløb, de 
kontraktligt havde krav på i 2017.  
 
B): Følgende 24 organisationer har modtaget programstøtte under det 
fælles donorsekretariat: Adalah, Bimkom, Breaking the Silence, B’Tselem, 
Gisha, HaMoked, PCATI, PHR, Yesh Din, Adameer, Al Dameer, Al 
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Mezan, Al Haq, BADIL, DCI/Palestine, DWRC, JLAC, MIFTAH, 
PCHR, PWWSD, WAC, WATC (indtil juni 2017), WCLAC og WSC-
Jerusalem.  
 
Listen over modtagerorganisationer findes også på donorsekretariatets 
hjemmeside: www.rightsecretariat.org. 
 
C): Den samlede støtte til de nævnte organisationer beløb sig i 2017 til 
5.543.100 USD. Der er i alt udbetalt 17.765.100 USD under det fælles 
donorsekretariat til de nævnte organisationer i perioden fra 2014-2017. 
Donorsamarbejdet mellem Danmark, Holland, Schweiz og Sverige 
ophørte som planlagt med udgangen af 2017. Der foreligger endnu ikke 
afklaring af, under hvilke rammer den danske støtte til israelske og 
palæstinensiske modtagerorganisationer vil blive udmøntet de kommende 
år. Hvorvidt og med hvilke støttebeløb de under pkt. B nævnte 
organisationer i de kommende år vil modtage fra Danmark, er derfor ikke 
afklaret.  
 
Omfanget af Danmarks samlede støtte til israelske og palæstinensiske 
civilsamfundsorganisationer er uændret og beløber sig samlet for 56 mio. 
kr. for landeprogrammets fireårige periode 2016-2020. I 2017 udbetaltes 
14 mio. kr. til denne indsats. 
 
D): Der foreligger endnu ikke afklaring af, under hvilke rammer den 
danske støtte til israelske og palæstinensiske modtagerorganisationer vil 
blive udmøntet fremover. Vi vil i den kommende tid afsøge mulighederne 
for et nyt samarbejde med andre lande, som ligeledes ønsker at yde støtte 
til organisationer, der arbejder med fremme af menneskerettigheder i 
Palæstina, under nye og skrappere betingelser. 
 
E): Danmark yder ikke direkte støtte til israelske eller palæstinensiske 
menneskerettighedsorganisationer. 
 
F og G): Regeringen forholder sig realistisk til mulighederne for på egen 
hånd at tage initiativer til løsning af konflikten mellem israelerne og 
palæstinenserne. Regeringen arbejder derfor gennem særligt EU og FN for 
at fremme to-statsløsningen. Derfor bakker regeringen helhjertet op om 
HR Mogherinis seneste initiativer, der bl.a. omfatter drøftelser i 
forbindelse med udenrigsministermøderne i EU i december 2017 og 
januar 2018 mellem EU-udenrigsministrene og henholdsvis 
premierminister Netanyahu og præsident Abbas. 
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Med venlig hilsen 
 
 

Anders Samuelsen 


