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Spørgsmål 
I januar 2018 vedtog Folketinget V30 om investeringsforeningers og 
kommuners investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige 
bosættelser (folketingssamling 2017-2018), der opfordrer regeringen til at 
styrke den vejledende indsats over for private og offentlige investorer, så 
det bliver lettere at identificere engagementer og aktiviteter, der finder sted 
i eller er til gavn for bosættelser. Vil ministeren oplyse, hvilke aktive skridt 
regeringen har taget i denne sammenhæng og i lyset af det seneste 
rekordhøje antal godkendte bosættelser? 
 
Svar 
Regeringens politik er, at Israel bør indstille sin 
bosættelsespolitik.  Bosættelserne er ulovlige efter folkeretten og går 
direkte imod EU’s politik og FN’s sikkerhedsrådsresolution 2334. 
Regeringen fraråder som konsekvens af den israelske bosættelsespolitik og 
i overensstemmelse med V30 engagementer og aktiviteter, der er rettet 
mod at styrke bosættelser. Regeringen bakker derfor op om de fælles EU-
budskaber til borgere og virksomheder i EU, der har til formål at skabe 
opmærksomhed om de risici, der er forbundet med et engagement i 
bosættelser, og som danske investorer altid skal være opmærksomme på.  
 
Regeringen støtter i den forbindelse også opfordringen i FN’s 
Sikkerhedsrådsresolution 2334 om at skelne mellem Israel og de besatte 
områder.  EU og Danmark skelner allerede, fordi vi opererer med en 
territorialklausul for at undgå, at bosættelser kan omfattes af aftaler med 
Israel. Det indebærer, at aftaler med Israel kun kan indgås, hvis de 
indeholder en klausul om ikke at kunne finde anvendelse i områderne 
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besat af Israel i 1967. Det håndhæver vi fra dansk side, fordi det er et 
meget konkret og synligt politisk signal om dansk opbakning til to-
statsløsningen.   
 
Til brug for besvarelsen har jeg endvidere indhentet bidrag fra 
erhvervsministeren, der oplyser følgende: ”Regeringen arbejder løbende 
på at styrke den vejledende indsats over for private og offentlige investorer 
med afsæt i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og 
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og følger løbende 
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærds 
arbejde. Som et led i den løbende vejledende indsats kan jeg henvise til 
udarbejdelse af vejledning om ansvarlige investeringer fra marts 2018. 
Vejledningen peger på de væsentligste forhold, som ledelsesniveauet 
blandt investorer skal være opmærksom på, herunder etablering af due 
diligence processer til at identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og 
potentielle negative indvirkninger i overensstemmelse med nævnte 
internationale retningslinjer for samfundsansvar.” 
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