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A vg örande för mig när jag 
en gång blev folkpartist var 
liberalismens grundfun-

dament rörande människans lika 
värde och rättigheter samt frihet 
och demokrati.

Det var därför naturligt för mig 
att initiera Riksdagens Israel-Pa-
lestinska nätverk, ett forum över 
alla partigränser, för att söka bidra 
till mänskliga rättigheter, fred och 
försoning.

Lika viktigt har det varit för 
mig att internt i FP driva kravet 
på en Mellanösternbalans  och  jag 
kan med tacksamhet konstatera 
att det nu råder en ökad insikt och 
förståelsen för det palestinska 
folkets situation i partiet.

att judarna ut stått den 
värsta massaker och förföljelse i 
historien får aldrig glömmas eller 
förnekas. Det judiska folket är värt 
en framtida trygghet. Detta kan 
inte nog understrykas.

Mot denna bakgrund är det 
dock för mig ofattbart hur staten 
Israel ända från 60-talet ocku-
perat palestinska områden, samt 
under senare år byggt en mur/
barriär mestadels på palestinsk 
mark – där den längs många 
sträckor är högre än Berlinmu-
ren. Det är lika ofattbart att man 
dessutom vägrat följa Genèvekon-
ventionen vad gäller ockupations-
maktens skyldigheter gentemot 

civila, eller rättat sig efter krigets 
lagar vad gäller skydd av civila i 
samband med vapeninsatser.

jag är fast övertygad om att en 
varaktig fred aldrig kommer att 
kunna uppnås så länge blockaden, 
ockupationen och den israeliska 
bosättningspolitiken på ocku-
perad mark tillåts fortsätta. Den 
frustration, den desperation och 
den i generationer upplevda livs-
situation som människor tvingas 
utstå i flyktingläger är ofattbar 
och outhärdlig.

Roten till det onda måste lösas 
innan fred kan bli verklighet.

Innan grundproblemen är lösta 
kommer den oerhörda tragiken, 
skräcken och förödelsen att upp-
repas. Kassamraketer från Gaza på 
israelisk mark och vedergällning 
i form av övervåld och kollektiv 
bestraffning på palestinsk mark.

i  skrivande stund,  har fler än 
1  700 personer boende i Gaza 
dödats. Många tusen är skadade, 
traumatiserade och utblottade. 
250  000 människor är på flykt.

Också människor boende på 
den israeliska sidan har drabbats, 
där drygt 50 personer, varav minst 
tre civila mist sina liv.

Folkpartiet har varit mycket 
tydligt och skarpt gentemot 
såväl Ryssland, Vitryssland, 
Cypern och Marocko samt stod på 
barrikaderna gentemot apar-
theidpolitiken i Sydafrika. Vi 
borde vara lika tydliga också kring 
konsekvenserna av den pågående 
blockaden i Gaza och ockupatio-
nen av Västbanken.

För alla av oss som värnar Isra-
els rätt att leva i trygghet, och för 
alla av oss som också värnar det 
palestinska folkets rätt till en egen 
stat, frihet att studera, arbeta och 
förflytta sig krävs att grundpro-
blemet löses.

Brottsmålsdomstolen i Haag 
måste granska de senaste veckor-

nas förödelse samt utkräva ansvar. 
Det är ett självklart liberalt krav 
att utkräva ansvar och rättvisa.

Det behövs en ökad tydlighet 
gentemot Israel att häva såväl 
blockaden som ockupationen, 
en tydlighet som kan markeras 
genom ekonomiska sanktioner. 
Detta borde Folkpartiet medverka 
till att Sverige driver i EU.

det krävs en ömsesidig vapen-
vila, ökad press från FN att förmå 
båda parterna att en gång för alla 
sätta sig vid förhandlingsbordet i 

syfte att uppnå en fredlig samex-
istens som är multietnisk, multi-
kulturell och multireligiös. 

Folkpartiet var tidigt ute med 
krav på en tvåstatslösning. Det är 
hedrande. Men nu håller tiden för 
en tvåstatslösning på att rinna ut. 
Ansvaret vilar tungt på Folkpar-
tiet och Sveriges regering att inom 
EU och FN driva på för en rättvis 
och hållbar fred.
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Det betyget, på en skala 0-10, ger 
svenska elever studieron i skolan, 
enligt en ny rapport från Lärarnas 
Riksförbund. 
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Anita Brodén vid ett tidigare 
beök i palestinska områden.

Rätt fokus "Kul. ett ungdomsförbund 
spelar in film utan lov i riksdagens gym. 
Move on, move on. Fokusera på deras 
extremnationalistiska politik istället."

BAwAR ismAil, luf:s föRBundssty-
Relse, på twitteR 30 juli Angående 
sdu:s vAlfilm.

Tala tydligt om Gaza, FP

inte självförsvar "det sägs ofta att rF 
och aFa ägnar sig åt självförsvar, och att 
man därför inte ska kritisera eller granska 
dem. hur kan man se deras oskyldiga offer 
i ögonen och säga det?"

sAkine mAdon i noRRAn 30 juli. 

” för alla av oss som vär-
nar israels rätt att leva i 
trygghet, och för alla av 
oss som också värnar 
det palestinska folkets 
rätt till en egen stat, fri-
het att studera, arbeta 
och förflytta sig krävs 
att grundproblemet lö-
ses.” 


