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ISRAEL MÅ OVERHOLDE
menneskerettighederne
– Ellers må EU stoppe samarbejdet med Israel

Israel er skyldig i alvorlige
krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret. Alligevel har EU ikke blot
bibeholdt en nær samarbejdsrelation til
Israel, men har i ﬂere omgange opgraderet
denne.
Når Israels ulovlige handlinger ingen
konsekvenser har for samarbejdet med
EU, undermineres EU’s troværdighed som
forkæmper for menneskerettigheder i hele
Mellemøsten.

Associeringsaftalen
EU og Israel indgik i 2000 en associeringsaftale. Aftalen er først og fremmest
en handelsaftale, men den er også en
aftale om samarbejde på en lang række
andre områder. Forudsætningen for
aftalen er, at Israel overholder Menneskerettighederne. Associeringsaftalens
artikel 2 lyder:
„Relationer mellem parterne, såvel
som alle selve aftalens forordninger,
skal være baseret på respekt for menneskerettigheder og demokratiske
principper …“

Krænkelse af menneskerettigheder
Listen over krænkelser er lang. Følgende
er beskrevet i „Notat om menneskerettighedssituationen i Israel og de Besatte
Palæstinensiske Territorier af det EuroMediterrane Menneskerettighedsnetværk,
juni 2008“:
• Blokaden af Gaza og forbrydelser mod
civile under Gazakrigen
• Indskrænkelse af palæstinensernes bevægelsesfrihed
• Tortur og ydmygelser af palæstinensiske
fanger
• Administrativ tilbageholdelse i årevis af
palæstinensiske fanger
• Fordrivelse og fratagelse af palæstinensisk land
• Forbud mod familiesammenføring for
palæstinensiske israelere

Bosætterprodukter
Israel bygger bosættelser på besat jord, og
Israel sælger produkter fra bosættelserne til
EU, som om de var legale israelske produkter. Dette er en overtrædelse af aftalerne
med EU, fordi EU ikke vil give toldfritagelse
til varer fra bosættelserne, hvis eksistens er
en overtrædelse af Folkeretten. I adskillige
år har EU erkendt problemet med de israelske bosætterprodukter, men har undladt

En sønderbombet palæstinensisk politistation. EU fortsætter
med at betale for genopbygning uden at stille mærkbare krav til Israel.

at tage forholdsregler, der kan sikre imod
Israels misbrug af frihandelsaftalen.
Flere israelske bosætterﬁrmaer og forskningsinstitutioner, som i strid med Folkeretten er oprettet på palæstinensisk område,
modtager EU-støtte og deltager i forskningsmæssige og teknologiske samarbejdsprogrammer med EU. Da EU ikke anerkender
Israels bosættelser betyder det, at EU-midler
anvendes i strid med EU’s egne love.

Israels ødelæggelser
af EU-financierede projekter
Alene i 2004 blev det opgjort, at 44 forskellige projekter i de palæstinensiske områder
betalt af EU – herunder infrastruktur, skoler og hospitaler til en værdi af 25,3 millioner euro – var helt eller delvist ødelagt. Der
er ikke blevet stillet erstatningskrav over for
Israel. Under Gazakrigen i januar 2009 blev
danske projekter for 1,1 mio kr. ødelagt. EU
fortsætter med at betale for genopbygning
uden at stille mærkbare krav til Israel.

Danmarks muligheder
Danmarks kan ikke alene påvirke Israels
politik, men som medlem af EU kan vi påvirke EU’s udenrigspolitik overfor Israel.
I marts 2009 publicerede Udenrigsministeriet en strategi for regeringens tilgang
til det internationale menneskerettighedsarbejde. Heri står der bl.a.:
„Regeringen lægger vægt på, at udviklingen af tredjelandes politiske og økonomiske
forhold til EU afhænger af de pågældende
tredjelandes evne og vilje til at fremme og
beskytte menneskerettighederne. Et af de
vigtige redskaber i den forbindelse er de
menneskerettighedsklausuler, der indgår i
de aftaler, som indgås med tredjelande, og
som kan føre til suspension og i sidste instans
opsigelse af aftalen i tilfælde af vedvarende
menneskerettighedskrænkelser.“ (Vores kursivering)
Regeringen bør handle aktivt og i overensstemmelse med sin egen erklærede
strategi – også når det gælder Israel.

Læs hele notatet på www.palaestina-initiativrt.dk/doku/Notat.doc

Det handler om mest
mulig jord til Israel

Ofte fremstilles den mere end 60 år
lange konﬂikt mellem Israel og Palæstina
som meget kompliceret. Men det handler
grundlæggende om jord og fordrivelse, og
set i det lys er konﬂikten såre enkel.
Denne folder er en del af en serie på otte
om emnerne; Jord, Vand, Mur, Bosættelser,
Flygtninge, Jerusalem, Fanger og EU’s associeringsaftale med Israel udgivet august
2009. Folderne belyser konkret, hvordan
Israel gennem den mangeårige fordrivelse
af palæstinenserne, støtte til bosættelser,
kontrol med vandet, opførelsen af muren
om Vestbredden og meget mere, arbejder
støt på at få mest mulig jord – og færrest
mulige palæstinensere.

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FNs Internationale Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN
forstår ved apartheid, nemlig undertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk
gruppe eller et oprindeligt folk.
I Indien, USA og Sydafrika ﬁk apartheid
de udtryk, som magthaverne skønnede nødvendige det pågældende sted. Apartheidsystemerne var derfor forskellige. I nogle
tilfælde kan sammenligninger mellem Syd-

afrika og Israel hjælpe på forståelsen, men
der er også forskelle. Den israelske stat
kombinerer apartheid, militær besættelse
og kolonisering på sin egen måde. Men
især sydafrikanere, blandt andet Desmond
Tutu og Nelson Mandela, mener, at lighederne er mange.
I den næste tid vil Dansk Palæstinensisk
Venskabsforening og Palæstina-Initiativet
sætte fokus på Israels udøvelse af apartheid
ikke kun i de besatte områder Gaza, Vestbredden og Østjerusalem, men også i selve
Israel.

Kontakt os
Har du mulighed for at hjælpe med at
sætte fokus på konfliktens indhold, så
kontakt os endelig, og vi vil sende dig flere
foldere, plakater og uddelingsaviser.
Ring til os på telefon 6064 1948 eller
mail dpv.h.afd@gmail.com.
Du kan også hente kampagnematerialerne her: www.palaestina-initiativet.dk.
og www.danpal.dk.
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