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STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholms stad

Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bromma-Kungsholmens förening i Stockholm, motionerade
till Arbetarekommunens årsmöte 2012 om att erkänna staten Palestina. Motionen bifölls.

Sverige har, i oktober 2014 direkt efter valet och övertagandet av regeringsmakten, erkänt staten Palestina.
Vi är mycket glada för detta och ser att Sverige därmed sällar sig till en absolut majoritet av FN:s
medlemsstater.

Erkännandet av Palestina var inte målet för svensk politik, men ett steg på vägen. För att Israel och
Palestina ska bli mer jämbördiga parter bör Sverige och EU idag stödja bygget av staten Palestina. Vi
har därför antagit följande motion för att ta nästa steg för fred i Israel-Palestina.

Sverige erkände Israel 1951 och Palestina 2014. Israel byggdes med omfattande stöd från Europa och
det är rimligt att även Palestina får ett liknande stöd. Dessa två demokratier, Israel och Palestina, som
ligger sida vid sida i ett gemensamt område, bör ges liknande villkor och liknande goda relationer med
EU. Två mer jämstarka stater kommer att ge positiva ringar på vattnet i hela regionen. Sveriges och
Europas stöd till Israel från 1948 och framåt kan användas som en handbok för hur stödet till Palestina
utformas idag, men anpassas till nutid.

Små självständiga stater och det civila samhället har ett gemensamt intresse att upprätthålla respekten
för folkrätt och mänskliga rättigheter. Sverige kan ta en mer aktiv roll i fredsprocesser där geopolitiska
intressen gör stormakterna mindre flexibla.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. stödja bygget av staten Palestina,

2. motverka olaglig israelisk ockupation av Västbanken och blockad mot Gaza

3. stödja samarbete i civilsamhället och på kommunal nivå mellan våra stater

4. stödja Palestinas agerande inom FN och ICC,

5. gå före inom EU för att undersöka vilka program och instrument inom EU, som kan erbjuda plats
för representanter från Palestina, för att på så vis gradvis bygga sin kapacitet och skolas in i ett
modernt demokratiskt arbetssätt,

6. undersöka hur EU:s krav kan genomföras effektivare på ursprungsmärkning och tullbeläggning
för israeliska produkter från ockuperat område.

Motionen antogs 28 november 2016 av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Bromma-Kungsholmen,
och stöds av Distriktsstyrelsen i Stockholms Socialdemokrater för tro och solidaritet den 29 november
2016

Den israeliska ockupationen av Palestina har nu pågått i nära 50 år. Västbanken är indelad i tre olika
zoner med olika grader av israelisk kontroll. Mer än 600 000 bosättare har flyttats in i dessa områden,
inklusive i den östra delen av Jerusalem. Muren med angränsande stängsel skär genom landskapet och
försvårar rörligheten för palestinier och deras tillgång till sjukhus, odlingar och jobb. Såväl bosättningarna
som muren strider mot den humanitära folkrätten. Blockaden av Gaza kränker likaså den internationella
rätt.
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Tyvärr har den israeliska regeringen intagit en allt mer oförsonlig hållning till försöken att uppmuntra
meningsfulla förhandlingar.  Beslutet i FN:s säkerhetsråd i december om bosättningarna möttes med
hotelser om en bojkott mot FN och signaler om att även de bosättningar som det israeliska rättsväsendet
bedömt som olagliga nu skulle godkännas och därmed permanentas.

Befolkningen i Gaza utsätts fortfarande för blockad och israeliska regeringen har inte tagit ansvar för
den oerhörda förstörelse dess anfallskrig sommaren 2014 orsakade.  Det har tyvärr blivit uppenbart att
den nuvarande israeliska regeringen inte är intresserad av fredsförhandlingar. Den tycks föredra status
quo framför några som helst kompromisser. Tyvärr ger den nya administrationen i Washington stöd till
detta.

Inte minde än 137 länder har erkänt Palestina. Ändå fick just det svenska erkännandet för drygt tå år
sedan stor uppmärksamhet - inte minst på grund av den hätska reaktionen från den israeliska
högerregeringen.  Det välmotiverade erkännandet syftade inte minst till att bidra till bättre balans mellan
parterna och påverka förutsättningarna att verkligen få igång fredssamtal.

Svenska regeringen stödjer en tvåstatslösning, att ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra
och att en palestinsk stat erkänns och får möjlighet att utvecklas. Detta kräver att bosättningspolitiken
upphör och att meningsfulla fredssamtal inleds om framtida jämställda relationer. De palestinska
flyktingarnas rättigheter ska beaktas liksom att Jerusalem blir huvudstad för såväl Israel som Palestina.
Sverige stödjer ökade möjligheter för palestinska representanter att ta plats och agera inom internationella
organ, vilket t.ex. redan gjort det möjligt för palestinska klagomål att läggas fram inför Internationella
Brottsdomstolen, ICC. Det är vidare Sveriges hållning att varor producerade på de illegala bosättningarna
på Västbanken inte skall åtnjuta de förmånliga handelsförmåner som israelisk export tilldelats i avtal
med EU.

Motionens förslag överensstämmer således med den politik som drivs av den nuvarande svenska
regeringen. Socialdemokratin bör uppmuntra ytterligare svensk-palestinskt samarbete mellan frivilliga
organisationer liksom mellan kommuner.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. anse andra att-satsen besvarad

3. bifalla tredje att-satsen

4. anse fjärde att-satsen besvarad

5. anse femte att-satsen besvarad

6. anse sjätte att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Stockholms stad

Turkiet har länge varit ett land där etniska minoriteter ständigt levt under förtryck och terror. Deras
röster tystas ständigt ner och deras existens förminskas konstant. Dessa människor får stå ut med allt
från mord till arbetslöshet endast för att de inte är turkar och därför inte anses tillhöra den ”rätta etniska
tillhörigheten”. I en del av Turkiets medlemskapsprocess i EU så anser EU att Turkiet måste stärka
skyddet för de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter samt yttrande- och mötesfrihet. Ändå
väljer EU att ge Turkiet 300 miljarder kronor i en uppgörelse med Turkiet, där Sverige bidragit med 700
miljoner kronor för att minska flyktingströmmarna in i Europa genom att låta Turkiet ta hand om dessa
människor på flykt. Människor som flyr ifrån krig och förtryck ska absolut inte behöva hamna i ett land
där de återigen fortsätter behandlas inhumant och illa. Sverige ska dessutom inte hylla denna orättvisa
fasciststat genom att betala regeringen en ofantligt stor summa pengar så de slipper hantera situationen
själva. På så sätt hamnar ansvaret hos Turkiet och dess regering, som gång på gång har bevisat att de gör
skillnad på människor. Är du kurd eller har en annan etnisk tillhörighet än turkisk så fråntas du i stort
sett alla dina mänskliga rättheter och har därför inte alls de förutsättningar som krävs för att kunna leva
ett värdigt liv. Turkiets mord på civila har länge sopats under mattan på grund av den extrema censur
som pågår i landet. Twitter släpper var sjätte månad en rapport om vilka länder som censurerat sin
befolkning mest, Turkiet har varit en överlägsen och ohotad etta på listan sedan Januari 2014.
Valobservatörer har kritiserat valen i landet, oppositionen tystas ner av Erdogan. ”Chefer har bytts ut,
journalister har sparkats från sina jobb, andra har misshandlats, åtalats eller fängslats. All detta syftade
till två saker: att inför valet minimera kritiken mot Erdogans politik samt att minimera utrymmet för
oppositionen att höras och synas.”, skriver Jabar Amin, valobservatör under valet i Turkiet i November
2015. Det här blir ytterst problematiskt när det kommer till att informera resten av världen om vad som
faktiskt händer i Turkiet, när det kostar människors liv och bestämmer deras livsöden. Med bakgrund av
ovan är Turkiet inte ett land värt att stödja - det är ett land värt att bojkotta.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun aktivt driver frågan om införandet av sanktioner mot Turkiet tills
alla etniska minoriteters mänskliga rättigheter är erkända och efterföljs.

2. Stockholms arbetarekommun aktivt ska verka för att stödja sitt systerparti HDP i Turkiet

3. motionen skickas till Socialdemokraternas partikongress 2019

SSU Stockholm

Utvecklingen i Turkiet är mycket oroande. Under det undantagstillstånd som infördes efter kuppförsöket
i somras har bl a journalister, jurister och fackliga företrädare drabbats av omotiverade massarresteringar.
Medier och demokratiska institutioner har drabbats av repressiva åtgärder. Redan innan det förkastliga
kuppförsöket hade regeringens hållning till den kurdiska minoriteten tagit en negativ vändning och
bidragit till en ödesdiger krigföring, som alltjämt fortsätter.

Allt detta är oerhört allvarligt och kräver internationella åtgärder. Moraliskt och annat fredligt stöd till
de demokratiska krafterna i dagens Turkiet är viktigt.  Detta gäller inte minst partiet HDP med vilket
socialdemokratin redan har nära kontakt. Samtidigt bör de diplomatiska kontakterna på olika plan
upprätthållas. Vi tror inte att avbrutna relationer eller en bojkott skulle vara konstruktiv. Bättre är att ta
varje tillfälle att framföra våra åsikter baserade på överenskomna principer och normer om mänskliga
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rättigheter. Inom ramen för Europarådet och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE)
finns möjligheter att fullfölja sådana försök baserade på beslut som turkiska företrädare tidigare ställt sig
bakom.

Svenska representanter bör framföra våra kritiska åsikter klart och tydligt. Vi bör aktivt och konkret
visa solidaritet med dem som kämpar för demokrati och deras organisationer. Vi bör säkerställa att
rättegångar bevakas av observatörer och insistera på att få besöka fängslade personer. Vi bör med kraft
ta upp dessa frågar i lämpliga internationella organ. Men vi bör inte i nuläget stänga möjligheten till en
uppriktig dialog med turkiska företrädare.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________


