Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Vi anser att den expansiva bosättningspolitiken försvårar möjligheterna för en hållbar fred. Bosättningar ska inte ske på ockuperad mark. Vi står bakom en tvåstatslösning bygd på 1967 års gränser och med landbyten, med Jerusalem som huvudstad för två stater. Palestina, såväl som Israel,
har rätt till säkra och erkända gränser.
2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.
Vi har drivit i Utrikesutskottet och EU-nämnden inför EU utrikesministermöten att Sverige och EU ska vara
tydliga med att vi inte accepterar bosättningar på ockuperad mark och att Sverige och EU ska vara tydliga i
krav på de-eskalering och krav på vapenvila, att verka för att fredssamtal kan återupptas.
Vi har också lagt förslag, som del av vår utrikesmotion, på att Sverige ska ta fram en ny mellanösternstrategi. I den är bl.a. Israel-Palestina viktigt att behandla, inte minst som andra grupperingar i regionen verkar
och utnyttjar situationen och konflikten, bl.a. Daesh och Hizbollah av maktpolitiska intressen. Det bidrar inte
till möjligheterna att nå en hållbar fred och riskerar dessutom att konflikten sprids till andra länder såsom
Libanon och Jordanien.

3.a) Vad anser ni att EU, FN och Sverige bör göra för att åstadkomma en rättvis fred?
b) Vad konkret ämnar ni göra under kommande mandatperiod för att främja en rättvis fred?
a) I huvudsak är det upp till ledarskapet i Israel och Palestina att själva ta ansvar för situationen och hitta
fredliga lösningar framåt. Det kräver politiskt mod och ork att nå resultat tillsammans, det kräver dialog,
kompromisser och att fredssamtalen återupptas. Vi tror vi att särskilt USA, EU och FN har en viktig roll och
kan vara stödjande i en sådan process. Samtidigt måste krav ställas på båda parter i konflikten, som inte
blir lättare när andra maktpolitiska intressen är under uppsegling i regionen.
b) Vi kommer fortsätta att arbeta i riksdagen, genom motioner och i EU-nämnden, för en tvåstatslösning, för
att Sverige och EU tydligt fördömer både expansiva bosättningar från Israel och våldsyttringar och terrorism
från terrorstämplade Hamas. Vi kommer också arbeta för att fria och rättvisa val ska hållas i Palestina så att
palestinierna kommer kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. För alla palestinier är det djupt allvarligt att
det idag saknas ett demokratiskt ledarskap på den palestinska sidan. Det stärker extremism och försvårar
fredliga lösningar.
Vi kommer också arbeta för att en ny Mellansösternstrategi tas fram.

4. Människorättsorganisationerna Amnesty International, B’Tselem, Yesh Din, Human Rights Watch
och flera av FN:s särskilda rapportörer, senast Michael Lynk i maj 2022, har i omfattande utredningar slagit fast att Israel gör sig skyldigt till apartheid gentemot palestinierna. Apartheid är ett brott
mot mänskligheten. Vad är ert partis syn på dessa slutsatser och vilka konkreta åtgärder de bör
leda till?
Det är deras slutsatser, vi delar inte deras syn. Vårt mål är dock självklart att alla, oavsett om man är israel
eller palestinier ska ha tillgång till alla medborgerliga och mänskliga rättigheter.
5. Det palestinska civilsamhället har vädjat till omvärlden att stödja deras ickevåldskamp mot ockupationen genom BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner. I samband med invasionen av Ukraina fattade EU beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland, som Sverige följer. Inga sanktioner
har införts mot Israel, trots upprepade och långvariga folkrättsbrott och kränkningar av mänskliga
rättigheter. Hur ställer ni er till detta?
Sanktioner är ett verktyg som ska användas restriktivt eftersom det riskerar att drabba civilbefolkningen
hårt. Vi ser inte sanktioner som en väg framåt i detta fall. Vi avvisar bojkott men däremot är det viktigt med
ursprungsinformation enligt EU:s regelverk och att den följs.
6. Vad anser ni om Israels blockad av Gaza som pågått sedan 2007, samt de fyra storskaliga militära
angrepp Israel genomfört mot Gaza under samma period, senast i maj 2021?
Både Israel och Hamas måste ta ansvar för att kyla ner situationen och de våldsamheter som regelbundet
uppstår. Hamas, som är terrorklassat, tar varje tillfälle att markera sin närvaro, i konkurrens med andra
grupper i Gaza. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att skjuta in raketer mot Israel. Detta fördömer vi. Israel
rätt att försvara sig mot detta, dock proportionerligt och enligt folkrättens principer.
Vår uppfattning är att Hamas utnyttjar det palestinska folket och har ju med all tydlighet visat att de inte är
en del av någon lösning, snarare ett hinder för lösning både på det allvarliga läget för människorna i Gaza
och för palestinierna i regionen.
Här krävs mer av ledare från den palestinska sidan för att markera mot extremism och terrorism även om
den kommer från Hamas. Det är ett ansvar för båda sidor att inte eskalera. Det finns bara offer och lidande
i de våldsamheter som regelbundet uppstår och civilbefolkningen i Palestina är de som lider svårast.
7. Sedan millennieskiftet har 46 palestinska journalister har dödats av den israeliska armén – mest
nyligen Al Jazeerareportern Shireen Abu Akleh i maj 2022 – och minst 145 palestinska journalister
har bara under de senaste fem åren beskjutits med skarp ammunition, gummibelagda stålkulor,
tårgasbehållare eller ljudbomber när de utövat sitt yrke. Vilka åtgärder avser ert parti att vidta för att
försvara pressfriheten och säkerheten för journalister i det palestinska ockuperade området?
Det är alltid allvarligt när journalister beskjuts och dödas i sitt uppdrag. Det palestinska folket och journalister i Palestina har rätt till sina demokratiska rättigheter, yttrande- press- och mötesfrihet och fria val, och det
är i huvudsak upp till det palestinska ledarskapet och den palestinska myndigheten att säkerställa dessa
rättigheter. Den palestinska myndigheten kan inte heller fängsla journalister mfl. utan själva står upp för
mänskliga fri- och rättigheter. Vi avser att arbeta för att Sverige och EU ska vara tydliga i att detta krävs.
8. Har ni agerat, eller ämnar ni agera på något sätt i kommande mandatperiod, för att bidra till att
stoppa den tvångsfördrivning av palestinier som pågår i bland annat Östra Jerusalem och South
Hebron Hills?
Som vi skrivit tidigare agerar vi främst genom EU-nämnden för att påverka Sveriges och EU:s politik och
tydlighet. Vi avser att arbeta för att Sverige och EU ska vara tydliga i att den expansiva bosättningspolitiken
måste upphöra och att en tvåstatslösning måste till utifrån 1967 års gränser med Jerusalem som huvudstad
för både Israel och Palestina. Ingångna avtal ska hållas. Bosättningar på ockuperad mark ska inte accepteras och det behöver både Sverige och EU vara tydligare med.

9. “Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så genomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk”, anser UNDP, FN:s utvecklingsprogram.
Hur anser ert parti att den israeliska ockupationens allvarliga konsekvenser för klimat och miljö på
Västbanken, i Gaza och i Östra Jerusalem bör hanteras?
Klimatförändringarna riskerar leda till försämrade levnadsvillkor med ett torrare och hetare klimat och vattenbrist, något som i sig kan öka risken för konflikt. Tillgången till vattenresurser är i detta fall också intimt
sammankopplade med konflikten, och man kommer aldrig att lösa klimatsårbarheten utan att hantera eller
lösa den konflikten.
Hur ett samhälle styrs, vilka som har makt och inflytande, är avgörande för ett samhälles möjligheter att
hantera hot och risker som klimatförändringar och dess konsekvenser. Det kräver ofta ett engagerat näringsliv, ett livskraftigt civilsamhälle och engagerade medborgare, och att ansvar kan utkrävas av de som
styr. De som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas hårdast av dem, ofta kvinnor.
Att begränsa och hantera klimatförändringarnas konsekvenser är en viktig prioritering i Centerpartiets biståndspolitik och vill att mer bistånd fokuseras till att bekämpa klimatförändringar och för investeringar som
öka robustheten och bidra till omställning, såsom exempelvis investeringar i ny infrastruktur, förändrade
jordbruks- och livsmedelssystem mm. Redan idag går svenska biståndspengar till klimat- och miljörelaterade åtgärder i Palestina. Vi vill fokusera mer pengar från biståndet till denna typ av åtgärder, men också att
näringslivet får ökade möjligheter att investera i miljöteknik.
10. I mars 2022 slöt Försvarets Materielverk en mångmiljonaffär med Israels största vapentillverkare, Elbit Systems Ltd, som under 2021 även öppnade kontor i Sverige vilket, enligt företaget, är ett
led i vidare europeisk expansion. Vad anser ert parti om att Sveriges försvarsmakt importerar krigsmateriel från företag som bevisats aktivt bidra till brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter?
Vi utgår från att Försvarets Materielverk i sina upphandlingar och affärer följer svensk lagstiftning.
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