Statsminister Mette Frederiksen
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Cc: Udenrigsminister Jeppe Kofod
3. marts, 2021

Angående besøg til Israel og vacciner til palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza

Kære Mette Frederiksen,
Vi skriver til dig i forbindelse med dit nært forestående besøg til Israel for at diskutere
vacciner. Det er et spændende initiativ som et forsøg på at sikre Danmark og andre lande
bedre adgang til vacciner og produktion af vacciner i fremtiden.
Men vi er stærkt bekymrede for, at dit besøg kan blive en blåstempling af Israels manglende
ansvarlighed i forhold til udrulningen af deres succesfulde vaccinationsprogram i de israelsk
besatte områder.
Mens over halvdelen af den israelske befolkning, herunder mange palæstinensere, har
modtaget det første stik med vaccine, så har langt under en procent af palæstinenserne i de
besatte områder modtaget vacciner. Ifølge vores kilder har de israelsk besatte områder i alt
fået mellem 5-30.000 doser til rådighed. Selv palæstinensisk sundhedspersonale og udsatte
palæstinensere har ikke nogen udsigt til vacciner i den nærmeste fremtid. Der er lige nu ved
at udvikle sig en humanitær katastrofe på Vestbredden, hvor der er et stort udbrud med
Covid-19 og hospitalssystemet er presset til det yderste i både Gaza og på Vestbredden.
Ifølge den fjerde Genevekonventions artikel 56 har besættelsesmagten pligt til at sikre
nødvendige og forebyggende tiltag til at bekæmpe spredningen af smitsomme sygdomme
og epidemier. Udenrigsminister Jeppe Kofod har over for Udenrigspolitisk Nævn den 5.
februar bekræftet, at det er Israels forpligtelse i henhold til folkeretten at bidrage til at fremme
et vaccinationsprogram. Denne forpligtelse har Israel på ingen måde levet op til.
Israels premierminister Netanyahu har modsat søgt at sælge eller videregive overskydende
vacciner til allierede lande i et vaccinediplomati, der efterlader palæstinenserne i de besatte
områder i stikken. Dette er en voldsomt diskriminerende politik i strid med internationale
konventioner og folkeretten. Dertil tilsiger alene det humanitære imperativ om at redde liv, at
Israel stiller overskydende vacciner til rådighed for palæstinenserne i de israelsk besatte
områder.
Vi opfordrer dig derfor til at påtale overfor den israelske regering, at Israel ikke har levet op til
sine humanitære forpligtelser til at bekæmpe pandemien i de israelsk-besatte områder.
Israel bør straks stille vacciner til rådighed for selvstyret i de israelsk besatte områder,

således at der kan ske en udrulning af vaccinationsprogrammet på linje med udrulningen i
Israel.
Vi fordømmer på det kraftigste ideen om, at Danmark eventuelt skal købe overskydende
vacciner fra Israel til brug i Danmark, da det vil ske på bekostning af udsatte palæstinensere
og sundhedsarbejdere i de israelsk besatte områder. Danmark kan modsat overveje at
sponsorere vacciner til anvendelse til de mest udsatte borgere og sundhedspersonalet i de
besatte områder.
For at undgå at dit besøg, mod hensigten, bliver udlagt som en blåstempling af en
konventionsstridig politik, vil vi opfordre dig til ved selvsyn at besøge Vestbredden og Gaza
og indgå i dialog med humanitære aktører i området. Alternativt er det muligt at arrangere et
møde med for eksempel det anerkendte israelske menneskerettighedscenter B’Tselem for at
give dig et personligt indtryk af situationen vedrørende vacciner i de besatte områder.
Som FN’s Generalsekretær António Guterres har udtalt, så er ingen sikre før vi alle er sikre.
Hverken Israel eller Danmark er sikre, før vi kan garantere en global udrulning af vacciner,
også til verdens mest udsatte mennesker.
Vi véd, at du og Danmark står for en global og solidarisk position. Vi håber inderligt, at du vil
markere denne tilgang under dit besøg i Israel.
Må du få en god og sikker rejse!
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