Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

Feministiskt initiativ
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Konflikten mellan Israel och Palestina har en komplicerad historia. Efter andra världskriget slogs det fast att
en judisk stat, Israel, skulle upprättas. Platsen blev Palestina, med argumentet att det judiska folket hade
rötter i området. Detta skedde 1948 och den ”arabiska världen” protesterade. I samband med att Israel
bildades uppstod stora motsättningar mellan inflytande israeler och boende palestinier som medförde att
hundratusentals palestinier drevs på flykt. Israel har fört en aktiv bosättningspolitik på Västbanken och i
östra Jerusalem. I Gaza lever 2 miljoner människor i princip instängda, och lider stor brist på mat, vatten
och elektricitet. Den palestinska diasporan omfattar 6-7 miljoner människor men den israeliska förnekelsen
av flyktingfrågan är total.

2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.
Feministiskt initiativ har genomfört ett arbete för att skapa opinion för en tvåstatslösning där staten Israel
och staten Palestina existerar sida vid sida. Vi riktar också vårt politiska arbete mot att den svenska regeringen aktivt ska arbeta för att Israel uppfyller FN:s resolution 194 som ger palestinierna rätt att återvända.
Sverige bör även hävda att det internationella ansvaret för Palestinafrågan bottnar i FN:s ansvar för internationell fred och säkerhet. Vi har i år skrivit debattartiklar i Dagens Arena och Fempers om Israel/Palestina
konflikten samt gjort uttalande när det gäller Gaza, Trumps ”fredsplan”, våld från Israels polis mot demonstranter, osv. Här kommer två länkar som exempel:
https://www.etc.se/debatt/sverige-maste-visa-stod-palestiniernas-kamp
https://www.dagensarena.se/opinion/stark-eu-stodet-fred-mellan-israel-och-palestina/

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) De ska arbeta för:
- en tvåstatslösning där staten Israel och staten Palestina existerar sida vid sida
- att den israeliska ockupationen av palestinska områden upphör
- för att de illegala bosättningarna på palestinsk mark upphör
- att Sverige eller EU inte ska bedriva handel med produkter som produceras i palestinska ockuperade
mark och som kommersialiseras av Israel
- att Sverige och EU intensifierar sina strävanden efter fred genom diplomatiska initiativ och internationellt
fredsarbete.
- för att Israel uppfyller FN:s resolutioner som under så många år har vägrat att följa speciellt resolutioner
194 och 242

b) Vi ska arbeta för:
- att trycka på att Sverige ställer sig bakom BDS,
- att argumentera för att lokala kvinnorättsorganisationer alltid deltar i förhandlingar om Palestinas framtid
samt i uppbyggande av ett demokratiskt samhälle
- att jobba för att Sverige följer upp erkännandet av staten Palestina genom politiskt stöd till den palestinska
myndigheten.
- att kräva att Israel respekterar palestiniernas mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena.
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?
Vi ställer oss bakom dessa slutsatser. Vi har redan publicerad några artiklar om detta där vi uttrycker vårt
fördömande av apartheidpolitiken som Israel genomför mot den palestinska befolkningen. Slutsatserna
från dessa människorättsorganisationer måste innebära att alla regeringar i världen fördömer denna apartheidregim och till sanktioner av ekonomisk och politisk karaktär liknande de som vidtogs mot Sydafrika när
landet var i händerna på en regering som utövade apartheid.
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?
Vi ser med oro hur det finns ett dubbelt mått för att hantera två situationer som har en gemensam nämnare:
en militärmakt invaderar ett annat land som bryter mot internationell rätten. Vi ställer oss kritiska mot detta
hyckleri.
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?
Vi är medvetna om att det i Gaza lever 2 miljoner människor i princip instängda sedan 2007, och lider stor
brist på mat, vatten och elektricitet. En allvarlig humanitär kris. Vi anser att detta våld måste sluta. Våld
kommer inte lösa konflikten.
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?
Vi anser att pressfriheten måste garanteras av alla världens länder. Israel som ockupation militärmakten
är skyldig att garantera det. Och inte nog med det, den är skyldig att garantera uppfyllandet av mänskliga
rättigheter med början i rätten till liv. Det internationella samfundet har en mycket viktig roll att spela genom
att sätta press på den israeliska regeringen med konkreta åtgärder, så att den fullgör sina skyldigheter när
det gäller pressfrihet och iakttagande av mänskliga rättigheter.
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?
Vårt parti har alltid uttalat sig för att fördöma handlingar som de som nämns och vi kommer att fortsätta att

göra det i framtiden varje gång när det händer. Vårt parti har ingen representation i parlamentet men om vi
lyckas kommer vi att utöva ett starkt ledarskap för att pressa regeringen att gå från ord till handling.
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?
Feministiskt initiativ delar oron om att Israels militära ockupation av Palestina har stor inverkan i klimatet.
Det handlar om exploatering av naturtillgångar, expansion av bosättningar och inte minst de stora utsläpp
på ockuperat område där det finns industri. Till detta måste vi lägga problemet med en ojämlik vattenfördelningen. Allt detta har en negativ påverkan som hotar ekosystem i hela regionen.
Utgångspunkten för lösningen av detta problem är Israels tillbakadragande från de ockuperade områdena
och skyldigheten att finansiera återställandet av den ekologiska balansen i de drabbade områdena. Men
detta kommer inte att vara möjligt utan det internationella samfundets beslutsamma deltagande till stöd för
den palestinska saken.
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?
Generellt sett är vårt parti mot den globala vapenhandeln. Detta fall är ännu allvarligare, eftersom det är ett
land som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter och FN-resolutioner. Vi anser att Sverige inte ska ha
affärskontakter med företag som bryter mot mänskliga rättigheter.

www.palestinagrupperna.se

