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Spørgsmål 
Ministeren bedes oversende de politisk fastsatte principper for 
Udenrigsministeriets tilgang til eksport af våben og dual-use produkter? 
 
 
Svar 
Som nævnt i besvarelsen af URU alm. del spørgsmål 223 er de 
overordnede principper for Udenrigsministeriets tilgang fastlagt politisk 
under hensyn til Danmarks generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik og 
internationale forpligtelser.  
 
I overensstemmelse med Rådets Fælles Holdning 2008/944/FUSP 
foretager Udenrigsministeriet sine vurderinger fra sag til sag i de 
eksportkontrolsager, som Udenrigsministeriet inddrages i. I alle sager 
foretages en samlet vurdering af den konkrete risiko forbundet med 
udførsel af hvert enkelt produkt til den givne slutbruger. Vurderingen 
foretages med udgangspunkt i bl.a. de otte kriterier i Rådets Fælles 
Holdning 2008/944/FUSP og understøttes af vejledende landeanalyser. 
Der bliver alene indstillet til afslag, såfremt det vurderes sandsynligt, at 
slutbrugernes anvendelse af produktet vil være i direkte strid med Rådets 
Fælles Holdning 2008/944/FUSP under de givne omstændigheder i 
slutbrugerlandet. Som nævnt i besvarelsen af URU alm. del spørgsmål 
225 vil Udenrigsministeriet derfor som udgangspunkt udtale sig imod 
eksport, såfremt der vurderes at foreligge en klar risiko for, at et givent 
produkt kan bidrage til intern repression eller alvorlige krænkelser af den 
humanitære folkeret. Andre hensyn kan ligeledes ligge til grund for 
Udenrigsministeriets udtalelser imod eksport.   
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I vurderingerne tilstræber Udenrigsministeriet ikke at anlægge en 
strengere fortolkning af Fælles Holdning 2008/944/FUSP end 
sammenlignelige EU- eller EØS-lande. 
 
Det bemærkes, at denne tilgang har været gældende siden 2014, hvor det 
på politisk niveau blev besluttet at gå bort fra en mere restriktiv tilgang til 
implementering af 2008/944/FUSP. Dette blev bl.a. gjort ud fra en 
konstatering af, at Danmark lå blandt de mest restriktive lande i EU.  
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