
   

 

Globale Seniorers Mellemøstgruppe 

Resolution vedr. Israels planer og praksis med annektering af palæstinensisk 
jord i sine besatte områder 

Lad ikke palæstinenserne stå alene tilbage 

Globale Seniorer mener, at alle palæstinensere, der lever i besatte områder, der er truet af Israels 
planer om annektering, er ved at miste den sidste rest af deres rettigheder i henhold til folkeretten. 
Palæstinenserne har al grund til at føle sig forladte af det internationale samfund, hvis ikke der 
sættes kraftigt ind overfor Israels planer om annektering af de besatte områder. Både den danske 
stat og EU bør omgående indføre sanktioner, hvis Israels planer om annektering ikke endegyldigt 
droppes.  

I henhold til folkeretten er annektering af et besat område dvs. indlemmelse af et statsbesat område, 
en direkte krænkelse af den fjerde Genevekonvention af 1949, som forbyder annektering af besatte 
områder. I overensstemmelse med konventionens afsnit 3 om besatte områder, artikler 47-49 
opfordrer Globale Seniorer alle danske politiske partier og medborgere til at tage afstand fra Israels 
planer om annektering af besatte områder og til at handle sammen med resten af EU i 
overensstemmelse hermed. Alle stater, der har ratificeret Genevekonventionerne, har et kollektivt 
ansvar for at sikre deres overholdelse. Danmark og Israel har begge ratificeret 
Genevekonventionerne.  

Danmark skal presse Israel til at stoppe sine brud på Genevekonventionerne og gøre alt for at 
medvirke til skabelsen af en retfærdig og langvarig fred i Mellemøsten etableret med begge parters 
deltagelse. Globale Seniorer opfordrer alle politiske partier i Folketinget til:  

• at arbejde for en dansk fordømmelse af Israels planer om annektering af de besatte områder 
og til at indføre sanktioner overfor Israel. 

• at arbejde for en fælles EU-politik, der tager skarp afstand fra Israels annekteringsplaner 
med sanktioner overfor Israel til følge dersom planerne ikke skrinlægges endegyldigt. EU-
sanktioner bør omfatte forbud mod investeringer i virksomheder med interesser og 
aktiviteter i de besatte områder. Desuden skal præferenceaftalen med Israel om den særlige 
status til lavere told ved import i EU annulleres. 

• at håndhæve EU's regel om at varer produceret i israelsk besatte områder ikke er omfattet 
af præferenceaftalen med Israel med straf til følge i henhold til EU domstolens afgørelse.  

• Sidst, men ikke mindst, skal Danmark på alle måder støtte op om en fælles EU-indsats for 
at etablere en to-stats løsning. 

København d. 14.09.2021 

På vegne af Globale Seniorers Mellemøstgruppe 

Nina Ilona Ellinger 

 


