
BORGERREPRÆSENTATIONEN

37.  Medlemsforslag om stop for køb af varer fra ulovlige israelske bosættelser (2015-0116405)

Indstilling

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, at ingen led i Københavns Kommune må
indkøbe varer fra de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, 

2. at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til politisk behandling om, hvorledes
det indarbejdes i indkøbspolitikken, at ingen led i Københavns Kommune må indkøbe varer fra
de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden. Forslaget skal fremlægges til politisk
behandling inden udgangen af september 2015.

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

MOTIVERING

I 2012 var SF medforslagsstiller på et forslag om, at Københavns Kommune skulle stoppe køb af
varer fra de ulovlige israelske bosættelser. Forslaget blev dengang afvist, da Økonomiforvaltningen
og Udenrigsministeriet vurderede, at forslaget var i strid med grundlæggende udbudsretlige
principper samt at en kommune ikke uden særlig lovhjemmel kan boykotte varer, produkter og
virksomheder fra et andet land eller område. Indenrigsministeriet er i mellemtiden kommet med en
anden vurdering, og det er derfor nu muligt for Borgerrepræsentationen at gennemføre målet om at
Københavns Kommune ikke støtter de ulovlige bosættelser gennem køb af deres varer.

Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard slog således i sit svar til Folketingets
Kommunaludvalg d. 26. november 2014 fast, at det ”efter ministeriets opfattelse lægges til grund, at
kommuner ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke indkøber varer fra
besatte områder på Vestbredden”. Ministerens svar er vedlagt som bilag til dette medlemsforslag.

SF ønsker på den baggrund at genfremsætte et forslag om, at Borgerrepræsentationen beslutter, at
Københavns Kommune i alle led skal afholde sig fra at købe varer fra de ulovlige israelske
bosættelser på Vestbredden.

SF henviser til, at vi i Københavns Kommune allerede i kraft af vores etiske investeringspolitik
afholder os fra at investere i selskaber, der er aktive i bosættelsesområderne. Denne politik mener vi
ligeledes bør gælde for indkøb af varer i kommunen. At de israelske bosættelser er i strid med
folkeretten, og at de er en stor forhindring for en fredsløsning i området, er EU's såvel som den
danske regerings officielle politik. SF henviser endvidere til følgende passage i folketingsvedtagelsen
om EU, Israel og Vestbredden (V13), som alle Folketingets partier med undtagelse af Dansk
Folkeparti vedtog d. 23. januar 2014: ”at israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og
EU eller gennem danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller



forbedrede økonomiske muligheder”. Folketingsvedtagelsen er ligeledes vedlagt som bilag til
medlemsforslaget.

Beslutning
 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. maj 2015

 

Et forslag fra Socialdemokraterne om at henvise medlemsforslaget til Økonomiudvalget blev vedtaget
med 35 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F og Ø.

Imod stemte: C, I, O og V.

 

 

Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti afgav
følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne opfordrer til, at det i forbindelse med udvalgsbehandlingen undersøges, om Folketinget har
behandlet og vedtaget indstillinger, der svarer til Folketingsvedtagelsen ”V 13 Om EU, Israel og
Vestbredden” for så vidt angår Iran, Syrien, Saudi Arabien, Rusland, Qatar og Kina. Således, at det
med henvisning til disse eventuelle vedtagelser i Folketinget, i udvalgsbehandlingen også kan
antages og derfor indarbejdes i indkøbspolitikken, at København ikke er afskåret fra i deres
indkøbspolitik at fastsætte, at København ikke indkøber varer fra enkelte eller flere af de ovennævnte
lande.”

 

 

 

Bilag
Bilag 1 - Svar på spm 16 til Folketingets Kommunaludvalg.pdf
Bilag 2 - Svar på spm 15 til Folketingets Kommunaludvalg.pdf
Bilag 3 - Folketingsvedtagelse V13.pdf



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Kommunaludvalg 

Folketingets Kommunaludvalg har d. 29. oktober 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 
16 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet 
er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL) 
 
 
Spørgsmål 16: 
 
”Vil ministeren redegøre for, om en kommune må vælge at boykotte varer fra besatte 
områder på Vestbredden?” 
 
Svar: 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i anledning af spørgsmålet indhentet følgende 
udtalelse fra Udenrigsministeriet: 

  

”Regeringens og EU’s politik i forhold til de israelske bosættelser på Vestbredden er som be-
kendt, at de er i strid med folkeretten.  Og at de udgør en stor forhindring for en fredsløsning 

mellem Palæstina og Israel.  EU fører derfor en klar politik om, at aftaler mellem EU og Israel 

ikke må finde anvendelse i områderne, som Israel besatte i 1967 – dvs. bl.a. de nuværende 

bosættelser.  Dette gælder også for bilaterale aftaler mellem Israel og EU’s medlemslande. 
  

Danmark har sammen med en lang række EU-lande i juli 2014 offentliggjort en vejledning til 

EU-borgere og virksomheder, der gør opmærksom på de risici, der knytter sig til økonomiske og 

finansielle aktiviteter i bosættelserne.  Og det omdømmetab, som virksomheder risikerer ved 

sådanne aktiviteter.  

http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsnyheder/newsdisplaypage/?newsID=5E152FB

B-4D71-4045-BEA5-D9438B0C1E67    

  

Som det fremgår, er der ikke tale om boykot af israelske produkter.  Regeringen fraråder enga-

gementer eller aktiviteter, der finder sted i bosættelserne eller som er rettet mod at begunstige 

bosættelserne.  Heri ligger også, at regeringen ikke træffer de konkrete beslutninger for danske 

virksomheder eller andre vedrørende deres eventuelle engagementer med israelske bosættel-

ser.  I den forbindelse henvises også til Folketingets Vedtagelse V13 fra januar 2014: 

http://www.ft.dk/samling/20131/vedtagelse/V13/index.htm.”  
 

I den omhandlede Vedtagelse V 13 Om EU, Israel og Vestbredden, som blev vedtaget 
af Folketinget den 23. januar 2014, er blandt andet anført følgende: 
 

”Folketinget udtaler sin støtte til de aktuelle fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina om 
en tostatsløsning. .. Samtidig udtaler Folketinget sin støtte til 

- … 

- At israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller gennem dan-

ske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedre-

de økonomiske muligheder.” 
 

Sagsnr. 

2014 - 20484 

 

Doknr. 

183706 

 

Dato 

26-11-2014 

Kommunaludvalget 2014-15
KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16
Offentligt
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Som omtalt i mit svar af dags dato på Folketingets Kommunaludvalgs spørgsmål nr. 
15 indebærer en beslutning om ikke at købe varer m.v. med den begrundelse, at de er 
produceret i et land, der overtræder internationale konventioner og FN resolutioner, 
efter ministeriets opfattelse en udenrigspolitisk stillingtagen. Efter ministeriets praksis 
er en sådan udenrigspolitisk stillingtagen ikke en kommunal opgave. 
 
Henset til, at kommunerne på dette område handler i overensstemmelse med den 
udenrigspolitiske tilkendegivelse, Folketinget er fremkommet med gennem sin vedta-
gelse af V 13, kan det imidlertid efter ministeriets opfattelse lægges til grund, at kom-
muner ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke indkøber varer 
fra besatte områder på Vestbredden. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Østergaard 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Kommunaludvalg 

Folketingets Kommunaludvalg har d. 29. oktober 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 
15 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet 
er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL). 

Spørgsmål nr. 15: 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan kommuner kan fremme en etisk indkøbspolitik, 
og hvordan kommuner i forbindelse med indkøb skal forholde sig til lande, som over-
træder internationale konventioner og FN resolutioner?” 

Svar: 

Jeg kan i anledning af spørgsmålet oplyse, at det antages, at kommuner med hjemmel 
i almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de 
såkaldte kommunalfuldmagtsregler, har en almindelig adgang til at forsyne sig selv 
med varer og tjenesteydelser til brug for varetagelse af kommunale opgaver. 
 
Det antages i ministeriets praksis, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagts-
regler i deres indkøbspolitik kan fastsætte, at de ønsker at leve op til internationale 
anerkendte standarder og principper om samfundsansvar. En kommune kan således 
fastsætte, at indkøbspolitikken skal leve op til en række forskellige hensyn, som anses 
for generelt anerkendelsesværdige i samfundet, herunder sikring af ordentlige ar-
bejdsvilkår, rimelige sociale forhold, overholdelse af menneskerettigheder, en økono-
misk og miljømæssig bæredygtig produktion mv.  
 
Det antages endvidere efter kommunalfuldmagtsregler, at det ikke er en kommunal 
opgave at fremsætte udenrigspolitiske udtalelser eller meningstilkendegivelser. En 
beslutning om ikke at købe varer m.v. med den begrundelse, at de er produceret i et 
land, der overtræder internationale konventioner og FN resolutioner, indebærer efter 
ministeriets opfattelse en udenrigspolitisk stillingtagen. 
 
Jeg kan endvidere henvise til hjemmesiden "Den ansvarlige indkøber", som hjælper 
offentlige indkøbere, herunder kommuner, med at stille krav om ansvarlighed i forbin-
delse med offentlige indkøb. Se http://csr-indkob.dk/.   
 
For så vidt angår en kommunes mulighed for i sin indkøbspolitik at lægge vægt på, at 
en vare er produceret i de besatte områder på Vestbredden, henvises til mit svar af 
dags dato på Folketingets Kommunaludvalgs spørgsmål nr. 16. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Østergaard 

Sagsnr. 

2014 - 20484 

 

Doknr. 

182713 

 

Dato 

26-11-2014 

Kommunaludvalget 2014-15
KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 15
Offentligt
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