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Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. Utvecklingen i Mellanöstern

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde
Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera den
senaste tidens utveckling i Israel och Palestina.
Förslag till svensk ståndpunkt: Våldet i Israel och Palestina måste
omedelbart upphöra. Alla diplomatiska ansträngningar måste nu fokusera på
att bryta våldsspiralen. Sverige stödjer de ansträngningar som görs av FN,
EU, Förenta staterna, Egypten och andra aktörer för att få ett slut på våldet
genom en överenskommelse om eldupphör. EU har en viktig roll att spela
och regeringen uppskattar EU:s höga representants aktiva förhållningssätt,
vilket inkluderar breda kontakter med alla berörda parter.
Det stora antalet civila dödsoffer och skadade – det stora flertalet i Gaza – är
förfärande, inte minst det stora antalet barn som mist sina liv. Regeringen
beklagar djupt alla civila dödsoffer. Den humanitära situationen i Gaza var
mycket svår redan tidigare och förvärras nu i snabb takt. Humanitärt tillträde
måste säkerställas.

Regeringen fördömer det urskillningslösa våld som Hamas och andra
terroristgrupper i Gaza riktar mot Israel i form av raketattacker. Israel har en
självklar rätt att försvara sig mot attackerna, men måste göra sitt yttersta för
att civila inte drabbas. Principerna om distinktion och proportionalitet måste
respekteras. De stora civila förluster och det stora lidande som våldet skapar
måste få ett slut.
Regeringen står bakom EU:s etablerade position om att
bosättningsexpansion, demoleringar och vräkningar måste upphöra. Israels
bosättningspolitik, inklusive hoten om vräkningar av palestinier i det av
Israel ockuperade östra Jerusalem, strider mot internationell humanitär rätt,
undergräver tvåstatslösningen och bidrar till en förhöjd konfliktnivå. Status
quo vid Haram al-Sharif/Tempelberget måste upprätthållas. Jerusalem är en
slutstatusfråga som endast kan lösas genom förhandlingar.
En långsiktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten står endast att
finna i en framförhandlad tvåstatslösning. Detta är en prioriterad fråga för
regeringen. Regeringen stödjer EU:s sedan länge överenskomna politik som
baseras på att folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner ska utgöra
grunden för förhandlingar om en rättvis och hållbar fred där Israel och
Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, med Jerusalem som
framtida huvudstad för båda stater.
Regeringen betonar vikten av att EU i relationen till både Israel och Palestina
verkar för en politisk process som leder till återupptagna fredsförhandlingar
om en tvåstatslösning på basis av internationellt accepterade parametrar.
Regeringen ser också med allvar på det våld som drabbat flera städer i Israel
den senaste veckan.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Fredsprocessen i
Mellanöstern behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 15
maj 2020 inför utrikesministrarnas informella videokonferens senare samma
dag.
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