Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

Moderaterna
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Vår utgångspunkt är att konfliktens kärnfråga ska lösas mellan parterna själva med förhoppning av
en tvåstatslösning.
2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.
Se bland annat Moderaternas kommittémotion samt skriftliga frågor av bland annat utrikespolitiska
talespersonen Hans Wallmark.
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) Uppmuntra parterna till samtal. Endast dessa två kan tillsammans komma överens om vad som är en
rättvis fred.
b) Som svensk regering under kommande mandatperioder ämnar vi återta en roll som förtroendeingivande aktör i dialogen med de regionala aktörerna. Vi ser stora möjligheter till utökat samarbete genom bland
annat Abrahams-avtalet och de nya förutsättningar som skapats genom detta.
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 har största respekt för människor som lider på båda sidor men vi är vaksamma med språket. Vi delar
utrikesminister Ann Lindes syn att Sverige inte använder detta begrepp i relation till Israels politik. Vår syn
är att det är en konflikt som innehåller två nationella narrativ.
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?
Bojkott är inte vägen framåt för att nå fredlig samexistens mellan folken i fråga. Vi uppmuntrar istället till
mer handel och samverkan mellan parterna. Precis så som kol- och stålunionen skapades för att integrera
ekonomierna och undvika framtida konflikt.

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?
Blockaden som upprätthålls av både Israel och Egypten är en konsekvens av Hamas, den av EU terroristlistade organisationen, maktövertagande 2007. Detta inträffade alltså två år efter det att Israel utrymde
Gazaremsan helt. Vi konstaterar också att både EU och FN i olika rapporter har ställt krav på att Hamas
erkänner Israel och ingångna avtal samt tar avstånd från våld.
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?
Moderaterna uppmanar till en oberoende utredning för båda parters skull. Skulle det framkomma att Israel
faktiskt gjort sig skyldigt till detta kommer Moderaterna självklart att agera. Att avsiktligt attackera civila,
journalister och andra är ett krigsbrott.
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 följer dessa uppmärksammade fall och konstaterar att det är civilrättsliga frågor som hanteras i Israels
högsta domstol.
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?
Miljöfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Den öppnar också upp för möjlighet till samarbete över
gränserna. Israel och Palestina har ett gemensamt ansvar att göra sitt yttersta och ta sitt ansvar för klimatarbetet. Återigen handlar det om att parterna måste samtala och samverka för att åstadkomma fred och
därmed en positiv utveckling.
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 säkerhet måste stå i centrum. Sverige måste eftersträva det som är bäst och mest effektivt för att
skydda vårt land, våra medborgare och vår demokrati.
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