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 Stortingsvalget 2013
Hva mener partiene om konflikten 

mellom Palestina og Israel?

1.
Støtter ditt parti Israels 
stadige utbygging av kolo-
nier på Vestbredden og i 
Øst-Jerusalem?

FrP Ja Nei

Høyre Ja Nei

KrF Ja Nei

Venstre Ja Nei

SP Ja Nei

AP Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Nei

4.
Vil ditt parti jobbe for 
å innføre en sluttbru-
kererklæring, også til 
NATO-land, for blant 
annet å sikre at norske 
komponenter og våpen 
ikke ender opp i Israel via 
andre land?

7.
Vil ditt parti legge press 
på israelske myndigheter 
slik at Israels bruk av 
administrativ forvaring 
opphører?

8.
Hva mener dere er det viktigste hinderet for fred  
mellom Palestina og Israel?

5.
Vil ditt parti jobbe for at 
SPU trekker ut investe-
ringer fra selskaper og 
virksomheter som bidrar til 
Israels brudd på folke-
retten og menneskeret-
tighetene under okkupa-
sjonen av Vestbredden 
og Gazastripen? (F.eks. 
G4S, Alstom,. Caterpillar, 
G4S, Cement Roadstone, 
Holdings og Veolia)

3.
Vil ditt parti gå inn for et 
importforbud av israelsk 
krigsmateriell på samme 
grunnlag som Norge 
forbyr egen eksport av 
krigsmateriell til Israel?

6.
Vil ditt parti jobbe for et 
importforbud på varer 
produsert i israelske bo-
settinger?

FrP Ja Nei

Høyre Ja Nei

KrF Ja Nei

Venstre Ja Nei

SP Ja Nei

AP Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Nei
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SP Ja Nei

AP Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Nei

2.
Vil ditt parti tale for økono-
miske sanksjoner mot Isra-
els utbygging av ulovlige 
kolonier?

FrP Ja Nei

Høyre Ja Nei

KrF Ja Nei

Venstre Ja Nei

SP Ja Nei

AP Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Nei
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KrF Ja Nei
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AP Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Nei

Koloniseringen av Vestbredden gjennom 
israelske bosettinger på okkupert område

Investeringer og 
handel

Israels bruk av admi-
nistrativ forvaring

Det viktigste hinderet for fred

Våpenhandel

FrP    Splittelsen i det palestinske lederskapet 
og ikke minst terroristorganisasjonen Hamas sin manglende 
vilje til å anerkjenne Israels rett til å eksistere, til å ta avstand 
fra terrorisme som virkemiddel og til å anerkjenne inngåtte 
avtaler med Israel, er de viktigste hindringene for å skape 
en situasjon der partene kan sette seg ned ved forhandlings-
bordet med målsetting om å etablere en varig fred med en 
to-statsløsning. Samt en israelsk regjering som viser vilje til 
å arbeide konstruktivt for en slik løsning.

Høyre    I dag er de største hindringene for frem-
gang i fredsprosessen henholdsvis manglende politisk sam-
ling og kontroll med sikkerheten på palestinsk side, særlig 
i Gaza, og Israels fullstendig manglende vilje til å begren-
se bosetningene. Partene må følge opp sine uttalelser med 
reelle handlinger. Palestinerne må kunne levere en politisk 
samling og sikkerhet. Israel må levere en fullstendig 

(FrP = Fremskrittspartiet, KrF = Kristelig folkeparti, SP = Senterpartiet, AP = Arbeiderpartiet, 
 SV = Sosialistisk Venstreparti, MDG = Miljøpartiet De Grønne)

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina har spurt 
partiene om deres syn på ulike spørsmål og saker som er viktige for dem.

Partiene ble bedt om å 
svare enten «ja» eller «nei»
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Høyre    Vi legger selvfølgelig 
gjerne frem våre synspunkter for deres 
medlemmer, men å skulle svare «ja» 
eller «nei» på de oversendte spørsmål, 
som legger særs ensidige premisser og 
formuleringer til grunn, åpner dessverre 
ikke for å få frem de nødvendige 
nyansene i vårt syn på denne komplekse 
konflikten.

KrF    Alle mennesker i 
Midtøsten har samme grunnleggen-
de verdi og rettigheter, uavhengig av 
etnisitet og tro. KrF vil arbeide for at Is-
rael sikres sin rett til å leve i fred innen-

for trygge og internasjonalt anerkjente 
grenser og for at palestinerne skal få 
oppfylt sin rett til selvstyre på eget ter-
ritorium. Det internasjonale samfunnets 
bidrag til å løse konflikten må bygge på 
en helhetlig forståelse av situasjonen. 
Terrorisme må bekjempes og kan aldri 
anerkjennes som virkemiddel. Forslag 
om handelsboikott og lignende bidrar 
ikke til å skape grobunn for fred.
 Norge må være en pådriver 
både praktisk og økonomisk for at konf-
likten mellom Israel og palestinerne 
løses ved dialog og ved at begge parter 
er villige til å inngå kompromisser.

Andre svar

stopp i bosetningene, ytterligere lettelser av sperringsregimet på Vestbredden og sammen 
med Egypt åpne Gaza for persontrafikk, hjelpesendinger og handel.

KrF    Det viktigste hinderet for fred er hat og mistenkeliggjøring fra begge 
sider. Det er viktig at det internasjonale samfunn ikke bygger opp under dette, men støtter 
opp under en løsningsorientert tilnærming.

Venstre    Venstre er en sterk tilhenger av en tostatsløsning. Vi mener en uavhen-
gig palestinsk stat den eneste langsiktige løsningen på konflikten. Nøkkelen til en fredelig 
utgang på konflikten ligger hos sivilbefolkningen på begge sider. Internasjonalt press må 
legges på begge politiske parter, særlig på Israel som den økonomiske og militært overlegne 
parten, men varig fred kan bare skapes av israelsk og palestinsk sivilbefolkning. Det er der-
for viktig at det internasjonale samfunnet ikke bare retter fokus mot de politiske prosessene, 
men også mot økonomisk og kulturelt samarbeid og forsoning på “gateplan” i hele området.

SP    Senterpartiet mener varig fred kun kan oppnås gjennom en to-statsløs-
ning mellom Israel og Palestina. FN- resolusjonen i fra 1967 må respekteres i en slik avtale. 
En fredsavtale må ivareta de palestinske flyktningene sine rettigheter og en løsning må 
basere seg på FN resolusjon 194 og menneskerettighetserklæringen. FN-resolusjonene 242 
fra 1967 og 338 fra 1973 slår klart fast at Israel må trekke seg ut av områdene de okkuperte 
i 1967.

AP    Partenes manglende vilje og evne til å forhandle er det viktigste hinderet 
for fred. Men det er ingen tvil om at ulovlige bosettinger effektivt spiser opp grunnlaget for 
en palestinsk stat, og dermed også for det fredsalternativet som begge parter sier de har som 
mål, nemlig en tostatsløsning.

SV    Okkupasjonen, den militære og den økonomiske, samt volden og den 
daglige nedverdigelsen, fratar palestinerne all mulighet til reelt selvstyre, og fratar oppvok-
sende generasjoner troen på å leve i et fritt og demokratisk land. Israels villede okkupasjons- 
og bosettingspolitikk og USAs støtte til den er det største hinderet for fred.

Rødt    Spørsmålet forutsetter en tostatsløsning, og da er hovedhinderet at Israel 
ikke retter seg etter FN-resolusjonene 238 og 242 og avslutter både den direkte og indirekte 
okkupasjonen av Vestbredden og Gaza. For å få en varig fred med en felles stat for både 
palestinere, jøder og andre som bor i området, er hovedhinderet at Israel holder fast på at de 
skal ha en jødisk stat med særretter for de som de definerer som jøder.

MDG    Israels okkupasjon av Vestbredden og bosettingspolitikken er det største 
hinderet for fred. Israel bør i all hovedsak trekke seg tilbake til 1967-grensene og flytte 
sikkerhetsmuren/gjerdet ut av de Palestinske områdene. Det er også et alvorlig hinder for 
en fredelig løsning at ytterliggående og religiøse fundamentalistiske grupper på begge sider 
blokkerer fredsprosessen.

Spørreundersøkelsen er gjengitt i sin helhet på
www.palestinakomiteen.no og www.palestina.no


