DANMARK
Marts 2016


Den danske stat finansierer en række israelske og palæstinensiske NGO’er gennem
udenrigsministeriet, ambassaden I Tel Aviv, repræsentationskontoret i Ramallah og
Human Rights and International Law Secretariat (Sekretariatet), der finansieres
sammen med Sverige, Schweiz og Nederlandene.



Modtagerne af midler fra ‘Sekretariatet’ inkluderer Palestinian Center for Human
Rights (PCHR) Badil , Al-Haq og andre. Disse NGO’er er meget involveret i
boykotbevægelsen mod Israel (BDS) samt ‘lawfare’ kampagner mod Israel, der søger at
delegitimere og dæmonisere staten Israel. Disse politiske aktiviteter stemmer ikke
overens med den danske regerings politik om at arbejde for fred og en tostatsløsning i
konflikten mellem Israel og palæstinenserne.



Udover den direkte støtte fra den danske stat modtager mange NGO’er, herunder
Breaking the Silence and B’Tselem, også indirekte støtte fra modtagere af dansk
statsstøtte, ikke mindst Folkekirkens Nødhjælp.

1. Direkte finansiering gennem ulandsbistand


Dansk ulandsbistand bliver uddelt gennem Danida, der hører under udenrigsministeriet. På Danidas hjemmeside kan man se en program og projekt database over
støtte til NGO’er.



I 2014 og 2015 blev der udloddet hhv. 168,3 mio. kr. og 173,0 mio. kr. til projekter og
støtte i Gaza og på Vestbredden.
o

Nogle af de støttede aktiviteter og organisationer er problematiske. Især kan
fremhæves Independent Commission for Human Rights (ICHR), som i 2014
modtog i alt 5,1 mio. kr. ICHR er en kvasi-statslig palæstinensisk organisation,
der blev etableret i 1993 med et erklæret mandat om “at følge op på og sikre,
at forskellige palæstinensiske love, vedtægter og regler samt arbejdet i
forskellige afdelinger, styrelser og institutioner i staten Palæstina og den
Palæstinensiske Befrielsesfront opfylder kravene om beskyttelse af
menneskerettighederne.” ICHRs faktiske arbejde er bekymrende, bl.a.
beskriver ICHR eksplosioner i Hamas’ militære træningslejre og dødsfald i
tunneller mellem Gaza og Egypten som krænkelser af palæstinenseres
menneskerettigheder.
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2. Human Rights and Humanitarian Law International Secretariat (Sekretariatet)
Sammen med Sverige, Schweiz og Nederlandene finansierer Danmark en række
palæstinensiske og israelske NGO’er gennem Human Rights and International Law Secretariat
(Sekretariatet). Denne finansieringsmekanisme har et forventet budget på 120 mio. kr. over
fire år, som inkluderer 89 mio. kr. til NGO’er. Danmark gav 20 mio. kr. til Sekretariatet i 2013
og 2014.


Midlerne i Sekretariatet bliver administreret af Institute of Law på Birzeit Universitet
(IoL-BZU) og konsulentfirmaet NIRAS.
o I februar 2014 udgav IoL-BZU en 15-siders rapport Advocating for Palestinian
Rights in conformity with International Law: Guidelines. Dette dokument er en
strategisk manual i at bruge juridiske termer og juridisk retorik til at
dæmonisere og isolere Israel i internationale sammenhænge (lawfare). I
dokumentet fremhæves det, at Israel, ligegyldig hvilke grænser landet måtte
have, er blandt ”racistiske regimer der er absolut ulovlige i deres helhed”
(racist regimes which are absolutely prohibited in their entirety). Denne
rapport blev herefter publiceret på Sekretariatets Facebookside.

Gennem ’Sekretariatet’ sender Danmark penge til en række politiserende NGO’er, herunder:
 Badil, som arbejder med palæstinensiske flytninge. Badil fremmer modstands- og
martyr- retorik, fokuserer på den palæstinensiske ”ret til tilbagevenden”, og fremmer
en ”enstatsløsning”. Den leder internationale kampagner for boykot af og sanktioner
mod Israel, og engagerer sig i åbenlyse anti-semitiske aktiviteter.
o For eksempel i 2010 underskrev Badil et dokument, der udtrykkeligt afviser
køreplanen for fred og det arabiske fredsinitiativ, i skarp modsætning til de mål
og politikker, som dets statslige sponsorer har.
o Badil sponsorerer årlige "ret til tilbagevenden projektkonkurrencer", hvor man
har offentliggjort antisemitiske tegninger på hjemmesiden, samt tegninger og
grafik der i billedsprog benægter Israels ret til at eksistere. Efter de antisemitiske tegningerne blev afsløret af NGO Monitor i år 2010, annoncerede
den schweiziske regering, at den ville stoppe finansieringen af Badil. (Imidlertid
er finansieringen til Badil tilsyneladende genoptaget men uden nogen offentlig
forklaring om, hvorvidt der er implementeret foranstaltninger til opsyn af
Badils arbejde.)
 Al-Haq (finansiering fra Sekretariatet i 2015: 4,8 mio. kr.), som arbejder med
menneskerettigheder. Al Haq er førende indenfor dæmoniserende anti-israelske
kampagner gennem retssager i den Internationale Straffedomstol i Haag (lawfare), og
indenfor aktiviteter, der relaterer sig til boykot af Israel (BDS).
o For eksempel var Al-Haq dybt involveret i en canadisk retssag i 2008, hvor et
firma blev anklaget for at ”medvirke, tilskynde, bistå og konspirere med staten
Israel for at begå krigsforbrydelser”.
o Direktøren for Al-Haq, Shawan Jabariner, er blevet nægtet indrejse til Jordan
og er, ifølge dokumenter fra den israelske højesteret, tilknyttet den
2 ( 5)

Palæstinensiske Folkefront til Palæstinas Befrielse (PFLP). PFLP har været
involveret i flykapringer og mord og betegnes som en terrororganisation af
USA og EU.


Eksempel på ”Nødfinansiering”. I august 2014 annoncerede Sekretariatet en
”nødfinansiering” til ni israelske og palæstinensiske NGO’er for at ”dokumentere
krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret begået af alle
parter som følge af den væbnede konflikt”.
o Alle ni af disse ngo'er (Al-Dameer, B'Tselem, Badil, Breaking the Silence, DCIPalestine, Al Mezan, Palestinian Center for Human Rights, Women’s Affairs
Center, Women’s Affairs Technical Committee) har i udstrakt grad beskyldt
Israel for udokumenterede "krigsforbrydelser", mens der ses bort fra tydelige
menneskerettighedskrænkelser begået af Hamas. Desuden har nogle af disse
NGO'er spillet en central rolle i at yde tvivlsomme og urigtige oplysninger til
FNs delvist miskrediterede Goldstone Rapport fra år 2009.



Eksempler på projektmidler. I september 2014 godkendte Sekretariatet projektmidler
for perioden fra september 2014 til august 2015.
o Over 8,2 mio. kr. blev uddelt til tyve NGO’er, hvoraf mange anvender stærkt
politiserende retorik og beskylder Israel for en række udokumenterede
påstande om bl.a. apartheid, tyveri af vand, kolonisering, fordrivelser,
krænkelser af religiøse og kulturelle rettigheder, undertrykkelse, depalæstinensiering, kollektiv afstraffelse, og et ghettoiseringsprojekt. Disse
NGO’er støtter typisk BDS kampagner.
o Der blev givet finansiering til "Stop the Wall Campaign", som er en førende
organisation indenfor internationale boykot mod Israel. Projektet, der blev
finansieret, havde en åbenlys politisk målsætning "at bidrage til en situation
med ansvarlighed og respekt for menneskerettighederne af alle forpligtigede
parter, ved at skabe mekanismer til gennemførelse af Den Internationale
Strafferetsdomstols afgørelse vedrørende adskillelsesmuren. "

3. Folkekirkens Nødhjælp (FKN)


Folkekirkens Nødhjælp (FKN) modtager megen støtte fra den danske stat f.eks. 213,2
mio. kr. i 2013. Folkekirkens Nødhjælp hævder at arbejde for "fred og forsoning" med
"progressive kræfter i det israelske og palæstinensiske civilsamfund” samt at ”styrke
demokrati og respekt for menneskerettighederne, og støtte indsatsen for bæredygtig
fred og retfærdighed". Imidlertid gives støtte til politiserende israelske og
palæstinensiske NGO’er, og FKN gennemfører stærkt partiske aktiviteter i Danmark.
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Der er ikke gennemsigtighed omkring FKNs finansiering af NGO’er. Organisationen
oplister samarbejdspartnere men fortæller ikke altid hvor meget finansiering der gives
til disse.



Blandt de politiserende NGO’er i Israel kan nævnes:
o B'Tselem (4,8 mio kr. fra ’Sekretariatet’ i 2014-2016 – og 4,6 mio. kr. fra FKN i
2013-2015), som blandt andet har rettet falske anklager om krigsforbrydelser
mod Israel.
o Breaking The Silence (2,0 mio. kr. fra ’Sekretariatet’ i 2014-2016 – og 0,7 mio.
kr. fra FKN i 2013-2015), som fremmer beskyldninger om krigsforbrydelser
mod Israel baseret på anonyme og derfor ikke dokumenterede vidnesbyrd.
Organisationen har det meste af sine aktiviteter udenfor Israel. FKN har
sponseret flere besøg af Breaking the Silence til Danmark.



Blandt de radikale palæstinensiske politiske NGO’er kan nævnes Badil, Applied
Research Institute Jerusalem og PCHR. Eksempler på projekter:
o Fra 2013-2015 samarbejdede FKN med Badil, B’Tselem og YMCA på et projekt
finansieret af EU vedrørende rensning af vand i område C (det som Israel
styrer i Vestbredden i henhold til Oslo akkorderne). Men i følge FKN omfattede
projektet en kampagne og konference om tvungen overførsel af befolkninger,
det vil sige fordrivelser.
o Opfordring til boykot og sanktioner. I 2007 tilsluttede FKN sig en “Call to
Action” kampagne sammen med Badil, som inkluderede tiltag for anti-israelsk
boykot samt kampagner for internationale sanktioner mod Israel. Tiltagene
skulle samle journalister og afsløre ”løgne” fra AIPAC og Anti-Defamation
League, samt “afsløre det jødiske og zionistiske hykleri og dobbeltstander
vedrørende nakba og besættelsen”. Endvidere skulle man mobilisere jødiske
anti-israelske NGO’er for at højne opmærksomheden om palæstinensiske
flygtninges ’ret til tilbagevenden’ i den jødiske offentlighed i Israel.



FKN støtter aktiviteter i Danmark som er stærkt partisk imod Israel.
o FKN er sponsor for et igangværende flerårigt kampagneområde under
DanWatch, kaldet ”Forretning på forbudte land” . DanWatch er et uafhængigt
medie og forskningscenter, som bl.a. modtager penge fra såvel
Udenrigsministeriet som Kulturministeriet (tipsmidler) til at være en debatskabende vagthund. Imidlertid består kampagnen om bosættelserne først og
fremmest af rapporter skrevet med udgangspunkt i information fra
upålidelige, forudindtagede og radikale NGO'er - for eksempel Who Profits,
ICAHD, og Al-Haq (dette er dokumenteret af NGO Monitor i en rapport om
DanWatch). Siden 2012 har DanWatch brugt rapporterne i en række
kampagner for boykot af akademiske institutioner, virksomheder, og
finansielle insitutioner, som har direkte eller indirekte forbindelser med
israelske aktører uden for den grønne linie. Kampagnerne inkluderer også
direkte forsøg på at påvirke danske politikere og virksomheder via personlige
besøg og artikler i danske medier.
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o

o

FKNs ungdomsorganisation har i 2008 og 2012 stået for opførelse af en meget
dyr, kæmpestor repræsentation af Israels separationsbarrier mod terroristangreb (”apartheid-muren”) ved Roskilde Festivalen.
Som en del af en kampagne for “Nødhjælp til Gaza” beskrev Folkekirkens
Nødhjælp krigen i Gaza i 2014 som “det israelske militærs “Operation
Protective Edge””. Dermed blev ansvaret for konflikten alene placeret hos
Israel, og man ignorerede at den militære operation skete som følge af Hamas’
angreb med raketter mod israelske civile. Og som nævnt har FKN sponseret
flere besøg af Breaking the Silence til Danmark.

4. Overlap af dansk bistand til NGO’er – en kilde til uigennemsigtighed


Der er et overlap mellem forskellige kilder af dansk finansiering til NGO’er, som
betyder at en NGO kan modtage støtte fra danske skatteydere gennem flere kanaler.
For eksempel, udover at en NGO kan modtage direkte støtte fra den danske stat, kan
den modtage yderligere dansk støtte fra Folkekirkens Nødhjælp. Når en række NGO’er
modtager forskellige overlappende donationer fra forskellige danske finansieringskilder bliver det sværere at skabe effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed
indenfor de institutioner, der har ansvaret for budgetterne til udviklingshjælp.

Eksempel: Finansiering af NGO’er af FKN og Sekretariat – som begge får direkte finansiering fra
Danmark. Følgende oversigt er baseret på information fra Folkekirkens Nødhjælps
hjemmeside, Israeli Registrar of Non-Profits og ”Sekretariatet”.
NGO

Finansiering fra
FKN

Finansiering fra
‘Sekretariatet’

B'Tselem

0,3 mio. kr. (2015)
0,9 mio. kr. (2014) 4,8 mio. kr. (2014-2016)
1,3 mio. kr. (2013)

Breaking the Silence

0,2 mio. kr. (2015)
0,3 mio. kr. (2014) 2,0 mio. kr. (2014-2016)
0,3 mio. kr. (2013)

Badil

Ikke oplyst

1,7 mio. kr. (2014-2016)

Applied Research Institute Jerusalem

Ikke oplyst

N/A

Palestinian Center for Human Rights

Ikke oplyst

4,8 mio. kr. (2014-2016)

Sheikh Jarrah Solidarity

Ikke oplyst

N/A

Grassroots Jerusalem

Ikke oplyst

N/A

MA’AN Development Center

Ikke oplyst

0,4 mio. kr. (2015)

APRODEV

Ikke oplyst

N/A

Women's Center for Legal Aid & Counseling Ikke oplyst

4,8 mio. kr. (2014-2016)

Women Affairs Center

3,5 mio. kr. (2014-2016)

Ikke oplyst
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