Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
Israel och Palestina förtjänar båda att leva i fred, sida vid sida, i två fria, livskraftiga och demokratiska stater. Israel måste, som den starkare parten, avbryta ockupationen av palestinskt territorium och stoppa den
illegala bosättarpolitiken. Muren på ockuperad mark måste rivas. Den palestinska myndigheten måste stoppa militanta aktivister från att begå våldsdåd. Isoleringen av Gaza måste upphöra. Folkrätten och normer
om mänskliga rättigheter måste respekteras från båda parter.

2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.
Bland annat har utrikesminister Ann Linde har varit på besök i både Israel och Palestina och S-ledamöterna
i utrikesutskottet har träffat båda ländernas ambassadörer och gruppledare Kenneth G Forslund har träffat dem båda enskilt. 2020 besökte tidigare statsminister Stefan Löfven Jerusalem för att delta vid World
Holocaust Forum och hedra Förintelsens offer. Stefan Löfven deltog även på den internationella konferensen om hågkomst av Förintelsen och kampen mot antisemitism. Utrikesutskottet har vid flera tillfällen träffat
UNRWA för att följa upp och utvärdera deras verksamhet. När USA minskade sitt stöd till dem så ökade
Sverige sitt.

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?
Socialdemokraterna arbetar för israelers och palestiniers rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra
och erkända gränser. Vi vill se en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och
säkerhet. Vi kommer i våra bilaterala relationer med Israel och Palestina och i EU och FN att fortsätta att
arbeta för att uppnå målet om en tvåstatslösning.
Israel och Palestina förtjänar båda att leva i fred, sida vid sida, i två fria, livskraftiga och demokratiska
stater. Den S-ledda regeringens erkännande av Palestina är ett viktigt ställningstagande och bidrag för att
få de israelisk-palestinska fredssamtalen att återupptas mellan mer jämbördiga parter. Världssamfundet
måste föra en dialog med alla relevanta parter i konflikten. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel
och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå
från våld och möjliggöra fredsförhandlingar.
Det internationella samfundet behöver fortsätta att driva på för ökad dialog och samarbete och för att förutsättningarna för en politisk process kommer på plats så fort som möjligt. EU har en viktig roll att spela.

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?
Detta är inte ett begrepp som EU och Sverige använder i relation till denna situation. Palestinier och israeler har lika rätt att leva i fred och säkerhet och att åtnjuta grundläggande rättigheter. FN och EU, inklusive
Sverige, fortsätter att verka för ett slut på ockupationen genom en förhandlad tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, med fast förankring i folkrätten.

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?
Varje konflikt är unik och det går inte att jämföra kriget i Ukraina med Israel-Palestinakonflikten. Rysslands
brutala invasion av ett fredligt, militärt alliansfritt och demokratiskt land är något vi inte sett sedan andra
världskriget. Ryska väpnade styrkor bryter systematiskt mot krigets lagar i vad som är det största hotet mot
Europas och Sveriges säkerhet på decennier.
Sverige har framfört kritik mot den israeliska statens ockupation av delar av Palestina. De illegala bosättningarna på dessa områden är ett brott mot folkrätten och ett av de största hindren för en tvåstatslösning.
Samtidigt är det viktigt att fria demokratiska val hålls snarast i Palestina och att Israels legitima rätt till
säkerhet garanteras. Vi vill se en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva intill varandra i fred och
säkerhet. Vi tror inte att BDS-uppropet är rätt väg för att uppnå detta utan för detta krävs nära politiska kontakter med såväl Israel som Palestina.

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?
Israel måste, som den starkare parten, avbryta ockupationen av palestinskt territorium och stoppa den
illegala bosättarpolitiken. Muren på ockuperad mark måste rivas. De folkrättsligt illegala bosättningarna är
ett av de största hindren för en tvåstatslösning. Israels svar på terrorangrepp måste vara proportionerliga.
Den palestinska myndigheten måste stoppa militanta aktivister från att begå våldsdåd. Isoleringen av Gaza
måste upphöra. Folkrätten och normer om mänskliga rättigheter måste respekteras från båda parter.

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 socialdemokrater värnar alltid pressfriheten. Oberoende nyhetsrapportering är viktig överallt och det är
en självklarhet att journalister ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt. Medie-och pressfriheten och
journalisters säkerhet måste alltid skyddas och det gäller inte minst i konfliktsituationer. EU, inklusive Sverige, kommer att fortsätta att värna grundläggande normer och principer på detta område.

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?
Liksom EU och FN är Sverige tydligt i kritiken mot Israels bosättningspolitik: bosättningar är illegala enligt
folkrätten och underminerar möjligheten till en tvåstatslösning.
Sverige står bakom Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor Josep Borrells fördömande
av det senaste beslutet om bosättningsexpansion med över 4 000 nya enheter på Västbanken. Att politiken
fortsätter, och att vi även ser en stigande trend när det gäller demoleringar och bosättarvåld, är mycket bekymrande. Vid utrikesministerns besök i Israel i höstas var hon tydlig med vikten av att bosättningsexpansionen upphör liksom att åtgärder vidtas mot bosättarvåldet. Detta är frågor som det internationella samfundet behöver fortsätta att driva med kraft.

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?
Kopplingarna mellan klimat och säkerhet är en jätteviktig fråga. Det gäller Västbanken men även många
andra platser där det finns konflikter och klimatrelaterade säkerhetsfrågor.
Vi lever mitt i en accelererande klimat- och miljökris. Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till
ökade spänningar och konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för vår säkerhet. Vi måste ta de klimatrelaterade säkerhetshoten på största allvar.
Under 2021 var Sverige ordförande i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). Tack
vare Sveriges pådrivande roll har nu OSSE fått mandat att arbeta förebyggande mot klimatförändringarnas
påverkan på säkerheten.

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?
Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.
Vi förutsätter att FMV följer de regler som gäller vid import och handel med internationella företag.
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