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Spørgsmål 
Hvad er udenrigsministerens holdning til, at en Human Rights Watch-
rapport konkluderer, at man bør betegne situationen i de besatte områder 
som apartheidstyre fra Israels side?  
 
Svar 
Der er ingen tvivl om, at menneskerettighedssituationen for 
palæstinenserne er under pres. Det har vi fra dansk og EU-side ikke tøvet 
med at fastslå igen og igen, ikke mindst som medlem af FN’s 
Menneskerettighedsråd. Der er eksempler også på alvorlige overtrædelser 
af menneskerettighederne. 

Rapporten fra Human Rights Watch konkluderer på baggrund af en 
omfattende juridisk analyse, at Israel gennem sine handlinger over for 
palæstinenserne har begået forbrydelser mod menneskeheden i form af 
apartheid og forfølgelse.  

Jeg vil ikke gå nærmere ind i den juridiske analyse, som Human Rights 
Watch lægger til grund for sine konklusioner, herunder om kriterierne for 
den ene eller anden forbrydelse måtte være opfyldt eller ej. Det centrale 
er, at vi er enige med Human Rights Watch i, at der er eksempler på 
alvorlige menneskeretskrænkelser i forhold til palæstinenserne. Vi skal 
fortsat påtale dem, som vi gør det eksempelvis i FN’s 
Menneskerettighedsråd.  
 
Problemet med at overholde menneskerettighederne kan dog ikke isoleres 
til alene at angå den israelske besættelsesmagt. Selvstyret på Vestbredden 
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og Hamas i Gaza har også et ansvar. Det påtaler vi også i bl.a. FN’s 
Menneskerettighedsråd.   
 
Regeringen vil i nært samarbejde med særligt EU fortsætte indsatsen for 
at sikre overholdelse af den humanitære folkeret og de internationale 
menneskerettigheder i forhold til palæstinenserne. Både når det gælder 
staters og ikke-staters aktører. Regeringen vil derfor fortsætte med at 
engagere sig i et samarbejde med både Israel og selvstyret. Et vigtigt 
instrument for den danske indsats er vores fortsatte støtte til 
civilsamfundsorganisationer i Palæstina og Israel, der arbejder for 
menneskerettighederne i de besatte områder. Den støtte vil fortsætte med 
den strategiske ramme for Danmarks samarbejde med Palæstina for 2021-
25.   
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