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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 101 stillet den 19. oktober 2020 af 

Uffe Elbæk (UFG) til udenrigsministeren. 
 
 
Spørgsmål 
Mener udenrigsministeren, at Danmark med fordel kan lade sig inspirere 
af Tysklands forhandlingstilgang, når landet inddrager 
menneskerettighederne som en del af forhandlingsgrundlaget, når landet 
har bilaterale handelsforhandlinger med et andet land? 

 
Svar 
Med henvisning til min besvarelse af §20 spørgsmål S 100 præciseres, at 
Tyskland ikke kan føre bilaterale handelsforhandlinger med tredjelande, 
da handelspolitik er EU-kompetence.  
 
EU’s eksterne politikker, herunder handelspolitikken, skal fremme 
grundlæggende værdier som demokrati og menneskerettigheder. Derfor 
indgår menneskerettighedssituationen som en del af de samlede 
overvejelser, når EU forhandler handelsaftaler.  
 
Det er eksempelvis fast praksis at inddrage menneskerettighedsaspekter i 
de konsekvensanalyser, der udføres før og under handelsforhandlinger for 
at sikre et grundigt beslutningsgrundlag.  
 
Menneskerettigheder udgør desuden et såkaldt essentielt element i de 
fleste af EU’s politiske rammeaftaler med tredjelande eller – hvis en sådan 
ikke eksisterer – i selve handelsaftalen. Derved kan EU reagere ved 
alvorlige brud på menneskerettigheder, blandt andet ved at suspendere 
aftalen.  
 

Asiatisk Plads 2 

DK-1448 København K 

Telefon +45 33 92 00 00 

Telefax +45 32 54 05 33 

E-mail: um@um.dk 

http://www.um.dk 

 2020-21
S 101 endeligt svar  , S 101 endeligt svar  

Offentligt



2 
 

For mig at se er der således ingen tvivl om, at EU inddrager 
menneskerettighedsaspekter i det handelspolitiske arbejde, og sådan skal 
det også være – det ligger mig meget på sinde, at vi aktivt bruger 
handelspolitikken til at fremme europæiske værdier og standarder.  
 
Det var på den baggrund, at jeg eksempelvis tidligere i år bakkede op om 
EU’s delvise tilbagetrækning af handelsfordele til Cambodja på grund af 
alvorlige og systematiske overtrædelser af Konventionen for Civile og 
Politiske Rettigheder. Det var efter min mening også rigtigt af EU at 
indstille forhandlingerne om en handelsaftale med Thailand efter 
militærets magtovertagelse i 2014.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 
 
 
 

 
 


