Palestinagruppernas enkät inför riksdagsvalet 2022
Partiernas fullständiga svar

Vänsterpartiet
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina.
En fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina är omöjlig så länge Israels ockupation fortsätter,
bosättningarna byggs ut och palestinierna förvägras sina mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet menar att
Israel måste dra sig tillbaka från ockuperat område, att blockaden av Gaza måste brytas, att bosättningarna
måste utrymmas och att en fri och demokratisk palestinsk stat bör upprättas inom 1967 års gränser.

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 lagt en motion i riksdagen om Israels ockupation av Palestina. Vi har också bl.a. ställt flera interpellationer till utrikesminister Ann Linde om Israels ockupation av Palestina och om att fördöma Israels brott mot
internationell rätt. Vi har också ställt flera skriftliga frågor till utrikesministern; om en utbyggnad av de israeliska bosättningar Har Homa, Givat Hamatos och E1 och om attacker mot palestinier i Jerusalem och Gaza, om
politiska rättegångar i israelisk militärdomstol, om rivningar och konfiskeringar av EU-finansierat bistånd på
Västbanken och om rättegången mot Issa Amro 2018. Vi har även lyft Israels ockupation av Palestina i andra
motioner, som t.ex. handlar om vapenexport och om EU:s verksamhet.
Våra ansvariga riksdagsledamöter har deltagit på manifestationer och träffat olika organisationer som är verksamma i Palestina. Bl.a. Rädda barnen, UNRWA, Breaking the silence och The Parents Circle – Families Forum. Hösten 2019 deltog vår utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling på Diakonias resa till Palestina.
Här finns de nämnda dokumenten:
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=palestina&st=1&parti=v&sort=rel&sortorder=desc&doktyp=mot
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/israels-ockupation-av-palestina_H810730
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fordomande-av-israels-brott-mot-internationell_H710173
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/israeliska-bosattningar-i-palestina_H911323
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/attacker-mot-palestinier-i-jerusalem-och-gaza_H8112850
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/politiska-rattegangar-i-israelisk-militardomstol-_H8111441
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rivningar-och-konfiskeringar-av-eu-finansierat_H811231
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rattegangen-mot-issa-amro_H611462

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) Det måste till internationell press på Israel för att avbryta ockupationen. Att EU upprepade gånger kritiserat delar av Israels agerande är bra, men långt ifrån tillräckligt. Bl.a. vill vi se ett stopp för det förmånliga
handelsavtalet mellan EU och Israel, så länge Israel inte avvecklar bosättningarna och vägspärrarna på
ockuperat område, avbryter blockaden av Gaza och upphör med byggandet av muren på Västbanken. Sverige bör ta initiativ till ett vapenembargo inom EU samt stoppa all vapenhandel, kalla hem militärattachén
från Tel Aviv och avbryta allt militärt samarbete med Israel.
b) Vilka motioner och liknande som läggs nästa mandatperiod beslutas av kommande riksdagsgrupp. Men
vi kommer att fortsätta driva frågan om en rättvis fred och ett slut på Israels ockupation av Palestina. Det
kommer både handla om riksdagsarbete och om att delta på manifestationer, möten och liknande. Israels
ockupation av Palestina är en viktig och ständigt aktuell fråga för oss.

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?
Det går att dra tydliga paralleller mellan det systematiska förtryck palestinier lever under och apartheidens
Sydafrika. Det internationella samfundet måste agera hårdare för att visa att Israels ockupation inte accepteras av omvärlden. Att handelsavtalet mellan EU och Israel avbryts är en åtgärd. Ett vapenembargo mot
Israel inom EU är ett annat.

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?
Brott mot folkrätten måste få konsekvenser. Riktade sanktioner mot Israel kan vara ett verktyg. Till att börja
med måste dock EU stoppa det fördelaktiga handelsavtal man har med Israel och införa ett EU-gemensamt
vapenembargo.

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?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.
Blockaden är förödande för Gazas befolkning och helt oacceptabel. Sverige måste stå upp för folkrätten
och kräva att Israels kollektiva bestraffning av Gazas befolkning hävs.

7. Vilka åtgärder avser ert parti att vidta för att försvara pressfriheten och säkerheten för
journalister i det palestinska ockuperade området?
Det internationella samfundet måste sätta press på Israel att respektera pressfrihet så väl som mänskliga
rättigheter. Sverige bör som medlem i EU och FN verka för att pressfriheten och fria mediers handlingsfrihet
värnas runt om i världen, Palestina och i Israel inkluderat.

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?
Frågan om bosättningarna är central för en rättvis fred. Vi har lyft och kommer att fortsätta lyfta frågan om
tvångsfördrivningar. Det är bl.a. någonting vi tar upp i vår riksdagsmotion om Israels ockupation av Palestina.

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?
Sverige ska inte bidra till att legitimera Israels krigsmakt genom handel med vapen oavsett om det gäller
export eller import. Förutom att Sverige bör ta initiativ till ett EU-gemensamt vapenembargo mot Israel har
vi motionerat i riksdagen om en ändring av regelverket kring import av krigsmateriel.
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