Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Liberalerna har ända sedan 1969 förespråkat en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva
sida vid sida. Vägen dit handlar om demokrati, dialog, handel och samarbete samt ett fredsavtal
byggt på folkrättens regler och ett ovillkorligt ömsesidigt åtagande för båda staternas rätt att existera.
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 skrivit flera motioner under mandatperioden för att utveckla den svenska politiken mot Israel och
Palestina. Utöver det har våra talespersoner i frågorna deltagit på flera debatter, seminarier med flera för att
utveckla den ytterligare. Utöver det har det skrivits skriftliga frågor i riksdagen.

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) Man bör driva på för ytterligare förhandlingar. Det är viktigt att vi driver vidare för demokrati och ökad
dialog och tolerans hos alla parter. Detta är inte lätt och det kommer krävas mycket från båda sidor.
b) Det är viktigt att det svenska biståndet går till en demokratisering. Det finns allvarliga strukturproblem där
biståndet går till fel händer. Ingen lösning kommer nås innan alla inblandade är demokratier och delar de
liberala demokratiska värderingarna.
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?
Staten Israel behöver agera konstruktivt. Det krävs en fredprocess som tydligt leder framåt. Vi vänder oss
emot användandet av termen ”apartheid”, det är fel i sak och dessutom en förfärlig relativisering av de brott
som apartheid faktiskt var.

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 inte att bojkotter eller andra begränsningar i handelsvillkoren som inte motiveras av säkerhet är rätt
väg framåt i den här konflikten. Tvärtom vill vi verka för att palestinierna kan utveckla sin ekonomi och få
en bättre levnadsstandard. Vi har också sett grav antisemitism i dessa kampanjer, då till exempel judiska
akademiker inte är välkomna på lärosäten.
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?
Övergångarna till Gaza bör vara öppna för humanitär hjälp, kommersiell handel och för privatpersoner till
och från Gaza. Detta måste ske utan att Hamas får tillgång till vapen som de sedan använder mot israeliska civila eller för att förtrycka den egna befolkningen på Gazaremsan. Den palestinska sidan måste visa att
också de bekämpar och beivrar alla försök att smuggla vapen och andra föremål som kan användas mot
civila.
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?
Pressfrihet är en avgörande del i en demokrati. Oavsett i vilken situation det förekommer får det aldrig förekomma att journalister utsätts för attacker då de utför sitt arbete.
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 agerar med kraft och engagemang för en fredlig lösning på konflikten i enlighet med folkrättens regler.
En varaktig lösning kräver förhandlingar och ett konstruktivt förhållningssätt.
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?
Det behövs en fredlig lösning på konflikten. Vi i Liberalerna arbetar med kraft och engagemang för en rättvis, hållbar och fredlig lösning. Klimatet och klimatanpassning bör också vara ett fokus i Sveriges bistånd.
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?
Svensk krigsmaterielimport ska ske i enlighet med svensk lag och internationella regelverk.
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