
G4S’ involvering i besættelsen af Palæstina 
og hvorfor G4S bør boykottes.
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G4S beskytter besættelsen

I oktober 2010 blev det afsløret, at det dansk-britiske sikkerhedsselskab 
G4S fortsat er involveret i den israelske besættelsesindustri ved 
checkpoints såvel som i fængsler og ulovlige bosættelser på Vestbredden1. 
Dermed er G4S direkte involveret i Israels ulovlige besættelse af 
Palæstina. Det til trods for, at G4S allerede i 2002 lovede at trække sig ud 
af de ulovlige bosættelser på Vestbredden2. 

G4S opererer i folkeretsstridige bosættelser, ved checkpoints og i 
fængsler, hvor omfattende tortur finder sted, og hvor mindreårige sidder 
fængslet. Dermed medvirker G4S til både at legitimere og opretholde 
deres eksistens. Desuden profiterer G4S på de mange overgreb, der er 
den palæstinensiske befolknings hverdag under den israelske besættelse. 

Handling nytter
I 2010 blev G4S mødt af bred kritik fra mange kanter, blandt andet den 
daværende udenrigsminister Lene Espersen og FN-forbundet, og G4S 
reagerede på kritikken ved at bekendtgøre, at de af etiske årsager vil 
trække sig fra de checkpoints, der er en del af den folkeretsstridige mur. 
Denne udvikling viser, at folkeligt pres virker og kan få virksomheder som 
G4S til at genoverveje og ligefrem stoppe deres uetiske aktiviteter. 

Derfor er det vigtigt, at man fortsat retter fokus på G4S. Vi kræver, at de 
trækker sig fra samtlige aktiviteter i Palæstina og Israel, der knytter sig til 
besættelsen af Palæstina. Indtil da vil vi boykotte G4S! 

•	 Verdens største sikkerhedsselskab
•	 Dansk-britisk ejet med hovedsæde i London
•	 Ejer Armorgroup, en privat militærvirksomhed, 

som bl.a. opererer i Irak og Afghanistan
•	 Har blandt andet kontrakter på fængselsdrift, 

asylfængsler og deportationer af asylansøgere 
i udlandet - med praksis der har resulteret i 
dødsfald i England og Australien 
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G4S profiterer på krænkelser af 
menneskerettighederne og folkeretten

G4S ejer en række datterselskaber i Israel. Herigennem har G4S en 
række kontrakter, der er meget direkte involveret i besættelsen af 
Palæstina. G4S opererer i:

Israelske fængsler
●	 G4S leverer og servicerer overvågningssystemer til fængslerne 

Ofer, Ketziot, Megiddo, Damon, Kishon og Jerusalemfængslerne. 
Ofer-fængslet ligger på den besatte Vestbred, mens resten ligger i 
Israel. 

Israelske militære checkpoints
●	 G4S leverer og servicerer overvågningssystemer samt person- og 

bagagescannere til israelske, militære checkpoints.

Israelske bosættelser
●	 G4S leverer og servicerer overvågningsudstyr og bevæbnede 

vagter til banker og supermarkedskæder i blandt andre 
bosættelserne Modi’in Illit, Ma’ale Adumim og Har Adar samt 
industrizonen Barkan i bosættelsen Ariel, alle ulovligt beliggende på 
Vestbredden. 

Israelsk politistation på Vestbredden
●	 G4S leverer og servicerer overvågningsudstyr til det israelske 

politis hovedkvarter på Vestbredden. Denne politistation er ulovligt 
beliggende langt inde på besat land nær bosættelsen Ma’ale 
Adumim.
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Staten Israel krænker menneske-
rettighederne og folkeretten

Et racistisk retssystem i strid med folkeretten
Israel opererer med to parallelle retssystemer på den besatte Vestbred. 
For israelske bosættere gælder israelsk civilret, selv om de befinder sig 
på besat område under en militær besættelse. For den palæstinensiske 
befolkning gælder den israelske militærlov. Samme myndighed benytter sig 
altså af to ulige retssystemer i samme område afhængig af folks nationale 
og etniske tilhørsforhold3.
Den israelske militærret medfører manglende retssikkerhed for den 
palæstinensiske befolkning. Siden 1967 har 700.000 palæstinensere 
været arresteret. I november 2011 sad omkring 5000 palæstinensiske 
fanger i israelsk varetægt. Ud af disse var 278 administrativt fængslet. 
En administrativ fængsling er en op til et halvt års frihedsberøvelse, som 
kan forlænges igen og igen, uden at der rejses formel tiltale - det vil reelt 
sige frihedsberøvelse på ubestemt tid4. Den frihedsberøvede eller dennes 
advokat kan ikke få adgang til bevismaterialet. Det er i direkte modstrid 
med FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske rettigheders artikel 14, 
der skal sikre alle retten til en retfærdig rettergang.
Mere end 700 palæstinensiske børn bliver hvert år arresteret af det 

14 årig palæstinenser bliver arresteret i Hebron
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israelske militær, og siden år 2000 har over 6500 børn helt ned til 
niårsalderen været arresteret5.
Både børn og voksne udsættes for tortur i form af mangel på søvn og 
mad, trusler om overgreb, slag, spark og anden ydmygende behandling6.

Ulovlige fangeoverførsler
Ifølge folkeretten er det en krigsforbrydelse at overføre fanger fra et besat 
område til besættelsesmagtens territorium7. 
Når palæstinensere bliver overført til fængsler uden for den besatte 
Vestbred, bliver det yderst vanskeligt for dem at holde kontakt med 
palæstinensiske advokater og familiemedlemmer.
G4S støtter og legitimerer systematiske brud på folkeretten og 
menneskerettighederne gennem engagement i israelske fængsler og 
politistationer.

Checkpoints på Vestbredden krænker bevægelsesfriheden

De checkpoints, hvori G4S er involveret, er integrerede dele af den 
internationalt fordømte mur, der er blevet kendt ulovlig af både FN’s 
internationale domstol i Haag og Israels egen højesteret8. Mange har hørt 
om den ulovlige mur, der officielt har til formål at adskille Vestbredden fra 
Israel og Jerusalem, men som reelt er bygget langt inde på palæstinensisk 
område og dermed annekterer store dele af palæstinensisk jord. Færre 
ved, at en lignende mur indkapsler det besatte og belejrede Gaza. G4S 
har blandt andet leveret scanningsudstyr til de store terminaler ved 
checkpointsene Qalandia, Betlehem og Irtah på Vestbredden samt Erez i 
Gaza9.
Et komplekst system af checkpoints hindrer den palæstinensiske 

Qalandia checkpoint. Foto: Activestills.org
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befolknings bevægelsesfrihed på Vestbredden. Mens israelske bosættere 
kan færdes frit på egne, etnisk opdelte veje, må mange palæstinensere 
sidde i kø i timevis, mens de venter på, at soldater, politi eller private vagter 
visiterer mennesker og gennemsøger køretøjer. Med jævne mellemrum 
bliver checkpointsene lukket fuldstændig af. Det ødelægger Vestbreddens 
infrastruktur, fører til materiel fattigdom og social opsplitning og er ikke 
mindst en krænkelse af retten til fri bevægelighed, som den er formuleret 
i FN’s menneskerettighedserklæring artikel 13,1: “Enhver har ret til at 
bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for enhver stats 
grænser.”10

Når G4S leverer udstyr til israelske checkpoints på Vestbredden, 
medvirker virksomheden altså aktivt til staten Israels krænkelser af 
menneskerettighederne.

Bosættelserne er ulovlige
Siden 1967 har Israel etableret ulovlige bosættelser i de besatte, 
palæstinensiske områder. Israels bosættelsespolitik er en form for 
kolonialisme, der har til formål at udvide staten Israels grænser og fordrive 
den palæstinensiske befolkning. Bosættelsespolitikken bliver kritiseret af 
det internationale samfund, inklusiv den danske udenrigsminister, for at 
være en forhindring for fred i Mellemøsten. 
Bosættelser er i strid med artikel 49, stk. 6 i den fjerde Genèvekonvention, 
der lyder: “Besættelsesmagten må ikke deportere eller overføre en del af 
sin egen civilbefolkning til det territorium, som den besætter”. 

På trods af bred fordømmelse fra det internationale samfund bygges der 
fortsat nye bosættelser, mens eksisterende bosættelser bliver udvidet. 
Det har alvorlige konsekvenser for den palæstinensiske befolkning. De 
mere end 500 israelske militære checkpoints og vejspærringer, der er 
strøet ud over hele Vestbredden, er først og fremmest oprettet for at 
støtte de israelske bosættere og deres bevægelser. Palæstinensisk land – 
oftest landbrugsjord, der udgør den eneste næringsvej for mange – bliver 
konfiskeret i lighed med livsvigtige vandressourcer. Den palæstinensiske 
befolknings bevægelsesfrihed og livsvilkår bliver yderligere begrænset med 
fatale konsekvenser. Planer om videre udvidelser af bosættelser har ført til 
etnisk udrensning i form af omfattende ødelæggelser af palæstinensiske 
hjem og tvangsforflytning af palæstinensere.
Den israelske bosættelsespolitik krænker palæstinensernes ret til 
selvbestemmelse, ligeværd, ejendom, bevægelsesfrihed og overlevelse11. 
G4S legitimerer og profiterer på disse krænkelser ved at sælge udstyr og 
ydelser til bosættelserne.

7



G4S bryder egne etiske retningslinjer
G4S har tilsluttet sig FN’s Global Compact, et initiativ, der forpligter 

virksomheder til at operere inden for 
universelt accepterede principper 
hvad angår menneskerettigheder, 
arbejdslivsstandarder, miljø og 
antikorruption. I sine etiske 
retningslinjer skriver G4S blandt 
andet:
”G4S støtter principperne i FNs 
menneskerettighedserklæring, 

og vi er forpligtet til at overholde disse principper i vores retningslinjer, 
procedurer og praksis. Respekt for menneskerettighederne er og vil 
fortsat være integreret i vores aktiviteter. Vi vil forsøge at samarbejde med 
forretningspartnere, der arbejder på måder, som er forenelige med vores 
retningslinjer om respekt for menneskerettigheder og etisk adfærd.“12

Disse principper stemmer dårligt overens med virksomhedens støtte til 
folkeretsstridige aktiviteter i de besatte, palæstinensiske områder.

Hvor trækker G4S sig fra?
Siden opmærksomheden omkring G4S’ aktiviteter øgedes i 2010, har 
virksomheden nægtet at redegøre præcist for deres aktiviteter i Israel 
og Palæstina. I marts 2011 meldte G4S ud, at de ville trække sig fra 
en række aktiviteter i Israel og Palæstina, men nægtede at specificere 
hvilke. Efter folkeligt pres løftede G4S i oktober 2011 sløret en anelse 
og annoncerede, at man i perioden 2012-2015 agter at trække sig fra 
aktiviteter, der blandt andet involverer checkpoints. Desuden blev det klart, 
trods vage formuleringer, at G4S under alle omstændigheder forbliver 
aktive i ulovlige bosættelser13.
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Det har G4S bekendtgjort, at de agter at trække sig fra i løbet 
af 2012- 2015
●	 Servicering af overvågningsudstyr i ét fængsel. Hvilket fængsel  

er ikke nævnt
●	 Servicering af overvågningsudstyr i en politistation. Placeringen af 

politistationen er ikke nævnt
●	 Servicering af overvågnings og scanningsudstyr i checkpoints14.



G4S’ juridiske forsvar er fuld af fejl
G4S svarede i januar 2010 på omfattende, folkelig kritik ved at hyre 
juraprofessor ved Københavns Universitet Hjalte Rasmussen til at skrive en 
rapport, der skulle frikende virksomheden for folkeretsligt og strafferetsligt 
ansvar.
Rapporten er dog ikke bare kraftigt farvet af holdninger og interesserer; 
den er også fyldt med faktuelle fejl. Men den vigtigste anke mod rapporten 
er, at den slet ikke forholder sig til den kritik, der er blevet fremsat mod 
G4S: Det etisk uforsvarlige - ikke strafferetsligt ulovlige - i G4S’ aktiviteter.
 
Rapport får stærk kritik fra Folkekirkens Nødhjælp og Amnesty 
International
Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Henrik Stubkjær sagde om 
rapporten til Avisen Kommunen: “Det er beskæmmende, at man kan 
finde så mange faktuelle fejl af en mand, der underskriver sig prof., 
dr.jur. Troværdigheden af hans efterforskning kan ligge på et meget lille 
sted,” mens generalsekretær for Amnesty International, Lars Normann 
Jørgensen, sagde at “der er jo tale om meget store fejl.”15

Claus Hjort Frederiksen, der på daværende tidspunkt var finansminister, 
reagerede på Rasmussens rapport ved at lukke sagen og nægte at åbne 
den igen, på trods af, at den danske stat er en stor kunde hos G4S. Den 
håndtering fik hårde ord med på vejen fra Mogens Lykketoft: “Det er helt 
mærkværdigt at regeringen støtter sig til et notat, som man med sine egne 
informationer må vide ikke beskriver sandheden.”16

Rasmussen beskriver blandt andet Ofer-fængslet på Vestbredden som et 
fængsel med “almindelige kriminelle, som er dømt af uafhængige, neutrale 
og uafsættelige domstole.” Men realiteten er, at fængslet ligger i en 
israelsk militærlejr og huser en militærdomstol samt afhøringsfaciliteter for 
Israels efterretningstjeneste Shin Bet. I fængslet sidder børn på ned til 15 
år og desuden fanger, der er administrativt tilbageholdt og sidder fængslet 
uden offentlig bevisførelse eller rettergang.17

Hjalte Rasmussen skriver, at han ikke er stødt på nogen dokumentation 
for “systematiske overgreb mod fanger i israelske fængsler”. Det kan 
organisationer, der til dagligt dokumenterer overgreb i Israelske fængsler, 
som Public Committee Against Torture in Israel tilbagevise: “At sige at 
der ikke foregår tortur, overgreb eller andre former for mishandling af 
palæstinensiske indsatte er, for at sige det venligt, ukorrekt,” sagde PCATI 
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direktør, Louis Frankentaler til Avisen Kommunen.
Selv fortæller Rasmussen til Avisen Kommunen, at han har tilbragt 
halvanden dag på Vestbredden i selskab med G4S, og hverken har 
set fængsler eller checkpoints med egne øjne. Til Berlingske udtaler 
Rasmussen at han kun har fået sine oplysninger fra moderselskabet G4S 
og G4S Israel.18

Men udover at være faktuelt problematisk og åbenlyst partisk, rammer 
rapporten grundlæggende ved siden af i sit forsøg på at rense G4S: 
Kritikken har nemlig aldrig bestået i strafferetslige anklager om G4S’ 
brud på folkeret. Som ekspert i Corporate Social Responsibility Sune 
Skadegaard formulerer det: Folkeretten træder stadig sine barnesko når 
det kommer til at behandle virksomheders ansvar.19

Kritikken har derimod altid gået på det etisk problematiske i at samarbejde 
med aktører, der krænker menneskerettigheder og folkeret, og i med 
åbne øjne at operere i et besat territorium og i en infrastruktur, der aktivt 
krænker både territoriet og befolkningen.
Derfor er Hjalte Rasmussens rapport et helt ugyldigt og utilstrækkeligt svar 
på den alvorlige kritik.

Københavns Kommune og G4S
Københavns Kommune er en stor kunde hos G4S. I 2011 besluttede 
Københavns Borgerrepræsentation, at Økonomiforvaltningen skulle 
undersøge mulighederne for at opsige kommunens samarbejde med G4S. 
Men med baggrund i Hjalte Rasmussens rapport, blev det konkluderet, at 
der ikke var grundlag for at opsige kontrakten.20

G4S har et ansvar
I dag findes der i folkeretten ingen bestemmelser for retsforfølgelse af 
virksomheder. Enkelte repræsentanter for virksomheder kan dog stilles 
til ansvar for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og 
andre grove brud på menneskerettighederne. Da sådanne forbrydelser 
oftest bliver begået af stater eller statslige aktører, vil virksomhedens 
repræsentanter kunne blive stillet til ansvar som medansvarlige frem for 
hovedansvarlige for brud på folkeretten.
 
Det er muligt, at G4S kan stilles til ansvar for:
a) at medvirke til brud på artikel 49 § 6 i den fjerde Genèvekonvention ved 
at have leveret udstyr og tjenester til militære checkpoints ved den ulovlige 
mur.
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b) at medvirke til brud på artikel 147 i den fjerde Genèvekonvention 
om ulovlig deportation, overførsel eller ulovlig indespærring af personer 
ved at have leveret udstyr til israelske fængsler på besat palæstinensisk 
territorium.
c) Derudover kan G4S’ levering af sikkerhedsudstyr i princippet 
medføre erstatningsansvar for yderligere brud på artikel 147 i den fjerde 
Genèvekonvention og/eller strafbare forhold i henhold til artikel 4 i FN’s 
torturkonvention, hvis de palæstinensiske fanger bliver udsat for tortur eller 
umenneskelig behandling i israelske fængsler. 

Der er ikke stor sandsynlighed for, at G4S vil blive stillet juridisk til 
ansvar, men derfor kan virksomheden godt blive stillet både moralsk og 
økonomisk til ansvar. Under alle omstændigheder kan og bør der stilles 
store etiske spørgsmålstegn ved G4S’ forbindelser til brud på folkeret og 
menneskerettigheder. Det kan man gøre ved at undlade at købe G4S’ 
produkter og ydelser og opfordre andre til at gøre det samme.

Humanitære organisationer i Danmark 
dropper G4S
En række danske humanitære organisationer har allerede droppet deres 
kontrakter med G4S på grund af G4S’ aktiviteter på Vestbredden. Det 
er blandt andre Amnesty, Folkekirkens Nødhjælp og Rehabiliterings- og 
Forskningscenter for Torturofre (RCT) der ikke er tilfredse med G4S 
halvhjertede svar på kritik.21 “Vi er blandt andet utilfredse med, at de stadig 
er aktive i bosættelser,« siger generaldirektør i Folkekirkens Nødhjælp 
Henrik Stubkjær.

Checkpoint i Qalqilya
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Den internationale BDS-kampagne – 
boykot virker
 
Boykot G4S er en del af den internationale BDS-kampagne. BDS står for 
boycotts, divestment and sanctions – og det er underforstået staten Israel, 
der skal boykottes og sanktioneres mod.
 
I 2005 udstedte det palæstinensiske civilsamfund en erklæring, der 
opfordrede til boykot af staten Israel, indtil den retter sig efter international 
lov. Dette blev starten på den internationale BDS-kampagne, der bredte 
sig med stor fart og succes og i dag ubetinget er det mest betydningsfulde 
internationale udtryk for modstand mod israelsk besættelse og apartheid. 
BDS begrænser sig nemlig ikke til at kritisere besættelsen, men kritiserer 
også det israelske segregationssystem, der i Israel såvel som i de besatte, 
palæstinensiske områder diskriminerer på baggrund af etnisk tilhørsforhold 
- for eksempel i forhold til retssystem og infrastruktur - og som af 
mange, deriblandt Israels forsvarsminister Ehud Barak, er blevet kaldt et 
apartheidsystem.
 
Erklæringen kom fra en koalition af 170 palæstinensiske 
græsrodsbevægelser, dertil sammen repræsenterer alle grupper af 
den palæstinensiske befolkning: Palæstinensiske flygtninge i eksil, 
palæstinensere under besættelse på Vestbredden og i Gaza samt 
palæstinensere i Israel. Med BDS-kampagnen gør det palæstinensiske 
folk, groft inddelt i disse tre grupper, fælles front på trods af tvungen 
geografisk adskillelse.
 
BDS-bevægelsens tre hovedkrav afspejler også alle tre gruppers 
interesser, idet man kræver lige rettigheder for palæstinensere i Israel, 
flygtningenes ret til tilbagevenden og besættelsens ophør.
 
BDS er en strategi, ikke en ideologi og ikke et mål i sig selv. BDS er 
heller ikke en erstatning for andre former for modstand. Tværtimod, det 
er et svar på en appel og en international solidaritetserklæring til den 
omfattende, folkelige, palæstinensiske modstandskamp, der foregår lige 
nu i Palæstina og Israel. 

BDS er en mulighed for at handle decentralt og dog i fælles international 
solidaritet. Det giver – selv om man befinder sig langt fra Palæstina og 
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Israel – mulighed for at begynde kampen, der hvor man er, og ændre det 
system, som bidrager aktivt til besættelse og apartheid, og som man selv 
er del af.
Tiden er inde til BDS. Fredsprocessen for længst er gået i stå og ikke vil 
komme videre, så længe magtbalancen er så ulige, som den er. Derfor må 
det internationale samfund tage andre midler i brug for at lægge pres på 
Israel.
BDS virker: Af konkrete sejre kan nævnes transportfirmaet Veolia 
og frugt- og grønteksportøren AgrexcoCarmel, der begge tager del i 
besættelsesindustrien, men som efter effektive BDS-kampagner i Frankrig 
og Storbritannien henholdsvis har mistet over halvdelen af sin internationale 
markedsandel og er gået konkurs. Desuden bliver der ofte trukket 
paralleller til Sydafrika, hvor en international boykotkampagne var med til at 
gøre en ende på apartheidregimet.

Besættelsen skal ikke beskyttes af bevæbnede vagter og 
overvågningssystemer. Besættelsen skal bekæmpes. Derfor opfordrer vi 
til boykot af G4S, så længe firmaet profiterer på undertrykkelsen af den 
palæstinensiske befolkning.
http://www.bdsmovement.net/
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Israelsk checkpoint-kontrol ved Qalandia forårsager mange timers venten for hundredevis af 
rejsende mellem Vestbredden og Jerusalem under Ramadanen.



Hvem er vi?
Boykot G4S er et netværk af folk, der på forskellige måder arbejder med 
Palæstina/Israel-konflikten. Vi tilslutter os den globale kampagne, BDS.

Vi kræver
•	 At G4S trækker sig fra alle aktiviteter med forbindelser til besættelsen 

af Palæstina, inklusiv:
•	 Politistationer på Vestbredden
•	 Checkpoints
•	 Alle aktiviteter i bosættelser
•	 Israelske fængsler

•	 At G4S står frem og redegør for deres aktiviteter i Palæstina og Israel, 
hvilke G4S trækker sig fra og hvilke, de forbliver i.

Hvad kan du gøre?

•	 Skriv læserbreve 
•	 Lav kreative aktioner og skab opmærksomhed om G4S
•	 Spred budskabet på Facebook: facebook . com/BoykotG4s 
•	 Se hvad du kan gøre på boykotg4s.wordpress.com

Er du eller din arbejdsplads kunde hos G4S?

•	 Kontakt G4S og bed om et møde om deres aktiviteter i Israel og 
Palæstina, eller bed om en redegørelse for deres aktiviteter

•	 Kræv at G4S trækker sig fra de aktiviteter der knytter sig til 
besættelsen af Palæstina, eller opsig jeres kontrakt når den udløber

Kontakt os hvis du ønsker klistermærker eller flyers tilsendt, eller hvis du vil 
fortælle om din/ jeres oplevelse med at kontakte G4S: 
boykotg4snu@gmail.com
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