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Frie Grønne 2021 

 
 

Frie Grønne ser uretfærdigheden i øj-
nene, så vi kan realisere en retfærdig 
fremtid - indtil da peger Frie Grønne på 
det eneste retfærdige svar: politisk, 
økonomisk og kulturel boykot af Israel. 
 
Frie Grønne mener, at vi kun ved at se 
virkeligheden i øjnene, navngive den 
for, hvad den er – apartheid i de be-
satte områder på Vestbredden og Øst-
jerusalem – kan erkende, at det er på 
tide med et opbrud med Israel-Palæ-
stina-krisens status quo. Som situatio-
nen er nu, er to-statsløsningen en illu-

sion. I det lys ønsker Frie Grønne der-
for, at man løfter blikket fra ensidigt at 
fokusere på en to-statsløsning og tør 
diskutere alternative løsninger som en 
en-statsløsning. Mens vi gør det, skal vi 
lægge massivt pres på Israel ved blandt 
andet at boykotte alle varer og ydelser. 
Vi skal forbedre palæstinensernes le-
vevilkår og prioritere beskyttelse af 
palæstinensernes rettigheder. Det skal 
være slut med en virkelighed, hvor isra-
elere er førsterangsborgere og palæ-
stinensere andenrangs-borgere. Det 
skal være slut med apartheid.  

 
 
Frie Grønne mener, at det er på tide at se to væsentlige realiteter i 
øjnene 
 
1. Virkeligheden er, at palæstinensere 
og israelere de facto lever i én stat, og 
i den stat har israelere og palæstinen-
sere ikke de samme rettigheder. Mens 
israelere og palæstinensere i de be-
satte områder er underlagt den samme 
stats- og militærmagt, er de samtidig 
underlagt forskellige lovsystemer. Det 
vil sige, at hvor palæstinenserne er un-
der militær lovgivning, er israelerne un-
der civil lovgivning.  

Israels største menneskerettigheds-
gruppe B’Tselem og den anerkendte 
internationale organisation, Human 
Rights Watch, tøver ikke med at kalde 
situationen i de besatte områder for en 
apartheidlignende situation. I en artikel 
publiceret i The Guardian gør 
B’Tselem det klart: ”there is not a sin-
gle square inch in the territory Israel 
controls where a Palestinian and a Jew 
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are equal” 1. Ligeledes peger Human 
Rights Watch i en nyligt udgivet 200 si-
ders lang rapport, at Israel begår for-
brydelser mod menneskeheden ved 
dels at føre en regeringspolitik, der har 
til hensigt at opretholde dominansen af 
jødiske israelere over palæstinensere, 
og samtidig begå alvorlige overgreb 
mod palæstinensere, der bor i det be-
satte område, herunder Østjerusalem2. 
Der er derfor ingen tvivl om, at Israels 
politik og magtgreb om palæstinensers 
liv er et udtryk for en apartheid virke-
lighed.  
 
En apartheid virkelighed, der hver dag 
kommer til udtryk ved, at jødiske immi-
granter automatisk kan få statsborger-
skab i de områder israelerne kontrolle-
rer, mens det modsatte er tilfældet for 
palæstinenserne. Samtidig har alle jø-
diske borgere ret til at stemme, mens 
mindre end en fjerdedel af palæstinen-
serne under israelsk styre har statsbor-
gerskab og dermed retten til at 
stemme. Derudover er det efterhånden 
velkendt, at palæstinensernes bevæ-
gelsesfrihed i de besatte områder er 
stærkt krænket. Majoriteten af palæ-
stinensere er hver dag afhængige af Is-
raels tilladelse til at bevæge sig rundt i 
et område, mellem områder eller til ud-
landet.  

 

Ser vi realiteten i øjnene, er virkelighe-
den altså, at palæstinenserne i de be-
satte områder udsættes for diskrimine-
rende behandling og grove overgreb i 
form af udbredt konfiskering af privat-
ejet jord, forbud mod at bygge eller bo 
i mange områder og massefornægtelse 
af basale borgerrettigheder. Palæsti-
nenserne er den svage part i konflikten 
og dem der undertrykkes. Det kan og 
vil Frie Grønne ikke lukke øjnene for. Vi 
mener derfor, at Danmark bør tage 
klart og utvetydigt afstand fra de for-
brydelser, som den israelske stat og 
ikke mindst de ulovlige bosættelser gør 
sig skyldige i.  

 
2. Virkeligheden er, at to-stats løsnin-
gen er alvorligt udfordret. I al den tid 
Israel og PLO enten har forhandlet el-
ler sat forhandlingerne på pause, har Is-
rael systematisk og strategisk udbyg-
get sine bosættelser. Antallet af god-
kendte bosættelsesudvidelser i 2020 
var blandt andet det højeste siden den 
israelske fredsorganisation Peace Now 
begyndte at dokumentere bosættel-
sesudvidelser i 20123. Det stigende an-
tal bosættelser og bosættere på mere 
end 600.000 israelere på Vestbredden 
og Østjerusalem vanskeliggør – nær-
mest umuliggør – en sammenhæn-
gende palæstinensisk stat.  

 
 

  
 

1 https://www.theguardian.com/commentis-
free/2021/jan/12/israel-largest-human-rights-group-apartheid  
2 https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-poli-
cies-constitute-crimes-apartheid-persecution  

3 https://peacenow.org.il/en/4948-settlement-units-ad-
vanced-at-october-2020-higher-planning-council-sessi-
ons 
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Med udgangspunkt i den nuværende situation mener Frie Grønne: 
 
1. At vi skal prioritere og stille krav om beskyttelse af palæstinensernes rettighe-
der her og nu, boykotte alle varer og ydelser fra Israel og indefryse al politisk sam-
arbejde, indtil dette er tilfældet  

 
Frie Grønne mener, at det internatio-
nale samfund har en forpligtigelse til at 
sikre palæstinensere og israelere lige 
rettigheder. De to anerkendte og juri-
diske menneskerettighedsorganisatio-
ner B’Tselem og Human Rights Watch 
konkluderer begge, at der er tale om 
systematisk diskrimination og under-
trykkelse af palæstinensere og palæ-
stinenseres borgerrettigheder i særligt 
de besatte områder på Vestbredden. 
Det bør det internationale samfund 
selvfølgelig ikke acceptere og det er 
noget, vi bliver nødt til at forholde os til 
her og nu – og ikke mindst handle på. 
Frie Grønne mener i den sammenhæng, 
at Danmark som minimum bør stille 
krav om lige rettigheder for samtlige 
borgere i Israel og de besatte områder. 
Indtil dette er tilfældet, skal Israel be-
handles som det apartheidstyre flere 
menneskerettighedsorganisationer pe-
ger på, at det er, og Danmark bør ar-
bejde for en massiv international boy-
kot af alle varer og ydelser fra Israel 
samt indefryse al politisk samarbejde.  

 
I Frie Grønne har vi en rettighedsbase-
ret tilgang, hvor førsteprioriteten er at 

sikre israelere og palæstinensere de 
samme rettigheder. I forlængelse af 
det kræver Frie Grønne ansvarlighed 
for krænkelser af borgeres rettigheder 
og folkeretten. Lige rettigheder er helt 
essentielt, uanset om det internatio-
nale samfund lykkes med at genoplive 
en to-statsløsning, eller om en fremti-
dig løsning er en-statsløsning eller et 
helt tredje alternativ. Det er derfor vig-
tigt at understrege, at en tildeling af 
borgerrettigheder ikke udelukker en 
forhandlet aftale om en to-statsløsning 
eller en-statsløsning, men derimod vil 
hjælpe med at skabe gode betingelser 
for dem begge. Ligeledes er det vigtigt 
at understrege, at en rettighedsbase-
ret tilgang ikke står i modsætning til et 
politisk mål om både israelere og palæ-
stinenseres sikkerhed. Israels behand-
ling af palæstinensere bliver ofte be-
grundet med sikkerhedshensyn, men i 
Frie Grønne mener vi ikke, at et mål om 
sikkerhed skal ske på bekostning af el-
ler bruges som påskud til nægtelse af 
rettigheder og sikkerhed for civile pa-
læstinensere.  
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2. At vi skal udvide løsningsdebatten til at inkludere muligheden for alternative 
løsninger, herunder en en-statsløsning 
 
Med øje for konfliktens enorme kom-
pleksitet og med respekt for, at det er 
konfliktens parter, og ikke det interna-
tionale samfund, der skal afgøre løsnin-
gen, vil Frie Grønne ikke positionere 
sig som fortaler for enten en to-stats-
løsning eller en-statsløsning. Frie 
Grønne mener dog, at det er på tide, at 
vi tager alvorligt, at der kan være andre 
løsninger end to-statsløsningen. Efter 
årtier med on-and-off-forhandlinger og 
mislykkede fredsinitiativer er det på 
tide med et skifte i debatten om løsnin-
gen på Israel-Palæstina-konflikten. 
Frie Grønne mener, at det vil gavne dis-
kussionen også at fokusere på mulig-
heden for en en-statsløsning eller an-
dre alternativer. En diskussion af og en 
opbakning til alternativer som en-
statsløsningen vil lægge pres på Israel, 
da en-statsløsningen vil betyde, at pa-
læstinensere skal have de samme ret-
tigheder, herunder politiske, som israe-
lerne, hvilket udfordrer et jødisk flertal. 
 
Frie Grønne mener ikke, at den offici-
elle linje i Folketinget og i EU ensidigt 
skal være at bakke op om en to-stats-
løsning. En sådan løsning indbefatter 

bl.a. en endelig aftale om de ”final sta-
tus issues”, dvs. flygtninge, strids-
spørgsmålet om Jerusalem, sikkerhed, 
vand-ressourcer og ikke mindst græn-
sedragning og bosættelser, hvilket er 
langt uden for rækkevidde og noget, 
der længe har fastlåst fredsforhandlin-
gerne. I stedet bør Danmark og EU 
melde meget klart ud over for Israel, at 
Danmark og EU kun vil støtte en løs-
ning, der garanterer fuld lighed og til-
deling af stemmeret til alle dem, der 
bor på det område, der er under isra-
elsk kontrol. Vi støtter ikke to separate 
og ulige systemer og også indtil, at der 
kommer en løsning, skal israelere og 
palæstinensere, der bor på det samme 
område, have de samme rettigheder. 
Dette kan ikke understreges nok, og vi 
gentager derfor gerne, hvad Frie 
Grønne mener, den politiske konse-
kvens bør være indtil, at dette er tilfæl-
det: Det internationale samfund, her-
under Danmark og EU, bør lægge et 
enormt internationalt pres på Israel, så 
det står klart, at Israel skal skifte kurs 
og ikke kan negligere palæstinenser-
nes rettigheder. I Frie Grønne mener vi, 
at dette pres skal skabes ved politisk, 
økonomisk og kulturel boykot af Israel.  
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3. At vi ved at øge støtten til Palæstina og styrke civilsamfundet skal forbedre 
palæstinensernes levevilkår her og nu  
 
Taget den nuværende situation i be-
tragtning er der ikke udsigt til en løs-
ning. Alt imens forværres palæstinen-
sernes levevilkår og den politiske situ-
ation i Palæstina er ligeledes proble-
matisk med udbredt korruption og 
splittelse mellem grupperne Hamas og 
Fatah.  
 
Med palæstinenserne som den ultima-
tivt svage part i konflikten, mener Frie 
Grønne, at vi har et ansvar og er for-
pligtede til at forbedre palæstinenser-
nes levevilkår her og nu. Vi skal hjælpe 
palæstinenserne, mens de lider. Frie 
Grønne ser i den sammenhæng positivt 
på, at Danmark har valgt at hæve bidra-
get til FN’s organisation for palæsti-
nensiske flygtninge (UNRWA), men vi 
mener ikke, at det er nok. Vi skal for-
bedre palæstinensernes levevilkår ved 
dels at øge støtten og målrette støtten 
til social infrastruktur, herunder uddan-
nelse, samt målrette vores støtte øko-
nomisk og politisk således, at den un-
derstøtter nødvendige palæstinensiske 
infrastrukturer i de besatte områder. 
Dette har Frie Grønne til hensigt at 
gøre gennem internationalt anerkendte 
civilorganisationer. Hvordan dette 
mere konkret kan gøres, vil Frie 
Grønne undersøge i samarbejde med 
NGO’er, der arbejder i området.  

 

 
4 https://www.information.dk/indland/2018/01/israel-ban-
kede-bordet-saa-aendrede-danmark-stoette-ngoer-israel-palae-
stina 

Derudover mener Frie Grønne, at Dan-
mark bør modarbejde det pres, blandt 
andet FN har påpeget ligger på flere af 
de civilsamfundsorganisationer, Dan-
mark allerede støtter i dag, og som Frie 
Grønne ønsker at støtte yderligere. FN 
har ved flere lejligheder advaret om, at 
civilsamfundsorganisationer i både Is-
rael og Palæstina er under voldsomt 
pres fra den israelske regering4. Israel 
forsøger målrettet at delegitimere ci-
vilsamfundsorganisationer, herunder 
moderate organisationer, der ander-
kendes og støttes af det internationale 
samfund. Frie Grønne mener ikke, at 
Danmark skal bukke under for det pres, 
den israelske regering prøver at lægge 
og af den grund stramme betingelserne 
og kontrollen af støttede civilorganisa-
tioner, som Danmark gjorde i det i 
20175. I stedet bør Danmark åbent gå i 
rette med den israelske regering, når 
de uden belæg forsøger at delegiti-
mere civilsamfundsorganisationer.  

 
Slutteligt mener Frie Grønne, at Dan-
mark bør lægge pres på Israel for at 
vaccinere palæstinensere i de områder, 
Israel kontrollerer. Som besættelses-
magt er Israel ifølge international ret 

5 https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdis-
playpage/?newsID=957947BD-A1A0-4AAA-B66A-
50B5F89530F2  
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forpligtet til at sikre, at de palæstinen-
sere, der lever under deres kontrol, har 
adgang til vaccinerne6.  

 
6 Ifølge international lov – Geneve-konventionens artikel 56 – 
skal en besættelsesmagt tage alle de ”foranstaltninger, der er 

nødvendige for at bekæmpe spredningen af smitsomme syg-
domme og epidemier”.  


