
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina. 

Israels ockupation av Palestina strider mot internationell rätt. Sverige och resten av det internatio-
nella samfundet har ett ansvar för att sätta press på Israel och inte blunda för den israeliska bo-
sättningspolitiken. Det är civila  i Palestina och Israel som betalar priset med sina liv för ett cyniskt 
maktspel. Israel måste respektera internationell rätt och på allvar försöka hitta vägar framåt för en 
tvåstatslösning, i stället för att fortsätta expandera sina bosättningar på palestinsk mark. 

2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande 
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.

Riksdagsledamoten Maria Ferm har ställt en skriftlig fråga och haft möten med människorättsorga-
nisationerna B’TSelem och Breaking the Silence. Vårt språkrör Märta Stenevi har varit ute i media 
och markerat tydligt i frågan. . 

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) Israels bosättningspolitik, inklusive vräkningar av palestinska familjer, strider mot internationell humanitär 
rätt, underminerar tvåstatslösningen och bidrar till förhöjd konfliktnivå. Den måste upphöra. Ockupationen 
av Palestina och den diskriminering av palestinier som råder är grundorsaken till våldsamheterna som föder 
extremerna på båda sidorna av konflikten. Sverige, EU och FN behöver fortsätta arbetet för en fredspro-
cess som leder till en tvåstatslösning. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet 
inom säkra och erkända gränser, och samtalet om vägen dit behöver bidra till en fredlig lösning. 

b) Miljöpartiet stöttar Palestinas rätt att existera och vill att regeringen markerar hårdare mot Israels illegala 
bosättningar och bombningar. Vi förordar en tvåstatslösning, enligt 1967 års gränser, där både Israel och 
Palestina delar Jerusalem som huvudstad. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och 
trygghet inom säkra och erkända gränser. 

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 utredning-
ar 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?

Att Israels tvångsförflyttningar av palestinier, konfiskeringar av palestinsk mark, utomrättsligt dödande och 
ojämlikhet inom rättssystemet utgör apartheid, är en helt rimlig tolkning av skrivningarna i Romstadgan och 
Apartheidkonventionen. 
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5. Det palestinska civilsamhället har vädjat till omvärlden att stödja deras ickevåldskamp mot ocku-
pationen genom BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner. I samband med invasionen av Ukrai-
na 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 vill självklart se sanktioner mot Israel, som borde ha varit på plats sedan länge. Miljöpartiet förordar en 
tvåstatslösning, enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad. 
Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser.

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?

Den israeliska regeringens blockad av Gaza har lett till en situation av social misär, arbetslöshet och hopp-
löshet, en grogrund för hat och extremism. Isoleringen måste hävas och gränsövergångarna öppnas. Enda 
vägen fram mot säkerhet också för Israel är förhandlingar.

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? 

Miljöpartiet kommer stå upp för pressfrihet och journalisters säkerhet i Palestina. Sveriges bistånd till Pa-
lestina fokuserar idag på att stärka civilsamhället och bygga upp kompetens och kraft för att driva frågor om 
mänskliga rättigheter och demokrati. Detta är oerhört viktigt och Miljöpartiet kommer driva på för ett fortsatt 
starkt bistånd i Palestina. Regeringen måste markera hårdare mot Israel.

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?

Israels bosättningspolitik, inklusive hotet om vräkningar av palestinska familjer i Östra Jerusalem och South 
Hebron Hills, strider mot internationell humanitär rätt, underminerar tvåstatslösningen och bidrar till förhöjd 
konfliktnivå. Den måste upphöra. Miljöpartiet kommer fortsätta att markera och lyfta denna fråga. 

9. “Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så ge-
nomgripande 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?

Ockupationen i sig gestaltas i enorma miljö-orättvisor vad gäller både vem som drabbas av miljöförstöring 
och vilka som har tillgång till naturmiljöer. Miljörättvisa borde vara en central del av fredsförhandlingar och 
en förutsättning för en rättvis fred. Det är i princip omöjligt att bygga upp ett motståndskraftigt samhälle 
under ockupation. Det kräver både resurser och planering.

10. I mars 2022 slöt Försvarets Materielverk en mångmiljonaffär med Israels största vapentillverka-
re, 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 krigs-
materiel från företag som bevisats aktivt bidra till brott mot internationell rätt och mänskliga rättig-
heter?
 
Vi är starkt emot detta.


