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Spørgsmål 
 
Vil udenrigsministeren i lighed med USA udtrykke bekymring over Israels 
voldelige fremfærd? 
 
Svar 
 
Jeg er enig i den bekymring over situationen i Jerusalem, som både USA, 
EU og Mellemøstkvartetten bestående af EU, USA, FN og Rusland har 
givet udtryk for de seneste dage. Jeg har selv efter mødet den 10. maj 
mellem EU’s udenrigsministre og siden hen flere gange offentligt og 
direkte overfor både min israelske og palæstinensiske kollega udtrykt 
samme store bekymring og opfordret til, at israelske og palæstinensiske 
myndigheder gør deres yderste for at standse voldsudgydelserne.  
 
Det er afgørende, at alle parter udviser tilbageholdenhed og afstår fra 
handlinger og retorik, der kan tilspidse den allerede anspændte situation. 
Jeg anerkender entydigt Israels ret til selvforsvar, men det er samtidig 
vigtigt, at de israelske myndigheder udviser tilbageholdenhed og undgår 
tiltag, der kan eskalere situationen, herunder i forhold til status quo for de 
hellige steder i Jerusalem. Samtidig er det vigtigt, at Israel ikke 
gennemfører de planlagte udsættelser af palæstinensiske familier fra deres 
hjem i Sheikh Jarrah og andre områder i Østjerusalem, hvor disse har levet 
i generationer.  
 
Jeg er også meget bekymret over den eskalering, som vi de seneste dage 
har set med uacceptable raketangreb mod civile i Israel fra Gaza og den 
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kraftige israelske militære reaktion. Der er tale om en meningsløs 
optrapning, som må stoppe for at undgå yderligere civile tab.  
 
Kun en forhandlet fredsløsning mellem parterne kan i sidste ende skabe 
den stabilitet, som både israelere og palæstinensere fortjener.  
  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 


