Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

Kristdemokraterna
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Kristdemokraterna stöder idén om en tvåstatslösning som bygger på principen om två fria och demokratiska stater som lever fredligt sida vid sida inom säkra och erkända gränser. En förutsättning
för detta är att parterna sätter sig ner och förhandlar med varandra. En hållbar fred förutsätter att
palestiniernas rätt till självbestämmande respekteras samtidigt som Israels legitima säkerhetsbehov tillgodoses. Vi står upp för Israels rätt att försvara sig och skydda sin civilbefolkning.
2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.
Företrädare för Kristdemokraterna har motionerat och interpellerat om förekomsten av hatpropaganda och
uppvigling till våld i palestinska skolböcker, villkorat bistånd till Palestinska myndigheten, flytt av Sveriges
ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, samt ett återupprättande av goda relationer mellan Sverige och
Israel, för att nämna några saker. Vi har träffat representanter för UNRWA och redogjort för vår hållning att
organisationen bör avvecklas, så att UNHCR övertar ansvaret för de palestinska flyktingarna.
Många av våra företrädare har goda relationer med officiella representanter för Israel. Under West Pride
2022 stod Kristdemokraterna sida vid sida med Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman, för att visa vårt stöd
för HBTQ-personers rättigheter i länder där dessa förtrycks.

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) Ansträngningarna för en fredlig och långsiktigt hållbar tvåstatslösning måste öka. EU, FN och Sverige
behöver kontinuerligt hålla kontakt med både Israel och företrädare för Palestinska myndigheten för att bygga förtroendefulla relationer. På grund av regeringens ensidiga mellanösternpolitik har Sveriges anseende
skadats och så även möjligheterna att agera som en konstruktiv part i framtida fredsförhandlingar.
Kristdemokraterna välkomnar den pågående normaliseringen av relationerna mellan Israel och arabvärlden
genom de s.k. Abrahamavtalen. Detta är ett historiskt skede som kan få avgörande betydelse för en fredlig
utveckling i regionen, förhoppningsvis även mellan israeler och palestinier.
b) Kristdemokraterna kommer i regeringsställning verka för att Sverige på ett konstruktivt sätt medverkar till
att båda parter återgår till förhandlingsbordet.

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?
Ovan nämnda organisationer och personer relativiserar det förtryck som människor i Sydafrika utsattes
för under apartheid. Att sätta likhetstecken mellan Israel och den systematiska diskriminering som skedde
under apartheid riskerar att leda till att förtroendet för dessa aktörer urholkas.
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?
Vid återkommande tillfällen har rörelsens företrädare avvisat tanken på en tvåstatslösning och ifrågasatt
Israels rätt att existera. Vi kan inte under några omständigheter ställa oss bakom en sådan rörelse. Kristdemokraterna anser att Sverige bör följa Tysklands och USA:s exempel och definiera BDS-rörelsen som
antisemitisk.
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?
Så länge som Hamas kontrollerar Gaza ser vi få realistiska utsikter för att den gemensamma israelisk-egyptiska blockaden ska upphöra. Vapensmugglingen till Gaza måste få ett slut. Samtidigt är det viktigt
att Israel tar sitt ansvar för att den förda politiken inte blir kontraproduktiv och att förnödenheter och kommersiella varor, inklusive varor från Västbanken, kan komma fram. Att palestinska företrädare kategoriskt
säger nej till fredssamtal, även när frågan om möjlighet till fri rörlighet för personer mellan Västbanken och
Gaza behandlas, är djupt problematiskt. Den humanitära situationen i Gaza är mycket allvarlig och måste
adresseras av alla parter.
Vi står upp för Israels rätt att besvara eldgivning från Hamas, Islamiska Jihad och andra terrororganisationer som söker hota Israel existens.
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 av yttersta vikt att journalister ges möjlighet att fritt och under säkra förhållanden utöva sitt yrke i Israel, på Västbanken och i Gaza. Såväl Israel som Palestinska myndigheten har ett ansvar för att garantera
att press- och yttrandefriheten respekteras fullt ut inom sina respektive jurisdiktioner. I de fall där oskyldiga
journalister dödas eller skadas måste de ansvariga ställas till svars, oavsett aktör.
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?
Vi har fördömt våldsyttringar på båda sidor i samband med de oroligheter som bröt ut i bostadsområdet
Sheikh Jarrah (hebr. Nachalat Shimon) under 2021. Kristdemokraterna erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och menar att en delning av staden i två delar riskerar att cementera konflikten ytterligare. I Östra
Jerusalem råder israelisk civil lag, så även i hyres- och fastighetsärenden. Det ankommer på en rättsstat
som Israel att tillgodose att alla dess invånare behandlas lika inför lagen.

Vi drar oss inte för att kritisera brott mot internationell rätt som begås av endera sidan. Situationen i South
Hebron Hills belyser återigen behovet av fredsförhandlingar, deeskalering, dialog och försoning parterna
emellan.
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?
Israel kontrollerar den övervägande delen av Västbankens naturtillgångar. Man har vid ett flertal tillfällen
bjudit in Palestinska myndigheten till förhandlingar och erbjudit landområden i utbyte mot fred. Den palestinska sidan har tackat nej till alla de initiativ som följt på Osloavtalet.
Palestinagrupperna har på ett föredömligt sätt belyst de miljöproblem som finns inom de palestinska områdena. Nu måste Palestinska myndigheten börja söka uppgörelser med Israel för att undvika en ekologisk
katastrof.
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?
Kristdemokraterna motsätter sig vapenexport till diktaturer. Vi anser att säkerhetspolitiska hänsyn ska ligga
till grund för alla beslut om försvarsmaterielexport. Israel är Mellanösterns enda demokrati och ett föredöme
i en omvärld som präglas av brist på respekt för de mänskliga rättigheterna. Därför motsätter vi oss inte att
Sverige importerar krigsmateriel från Israel.
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