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Folkrätten i Israel och Palestina 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att låta granska den folkrättsliga 
situationen i Israel och Palestina utifrån framför allt FN:s apartheidkonvention och 
Romstadgans skrivningar om apartheid. 

Motivering 
De palestinska kristna vädjar till kyrkorna i världen att uppmärksamma den allvarliga 
situationen i Palestina och Israel. De vädjar till kristna systrar och bröder baserade på 
egen erfarenhet, men också på folkrättens grund. 
 Under många år har folkrättsexperter som John Dugard, Sydafrika, Richard Falk 
och Virginia Tilley, USA, Pål Wrange, Sverige, påtalat att situationen i Israel och/eller 
Palestina faller – förutom under begreppet ockupation, annektering och blockad –
under det folkrättsliga begreppet apartheid. Apartheid är enligt folkrätten ett brott mot 
mänskligheten och det åvilar alla att ingripa. Apartheidbegreppet brukar inte över-
sättas, eftersom det är en folkrättslig term oberoende av att det en gång uppstod på 
sydafrikansk mark. Trots detta används ibland i Israel den hebreiska termen hafrada, 
för att markera åtskillnad och separation, men den folkrättsliga termen lyder apartheid. 
 Under senare tid har den välrenommerade israeliska människorättsorganisationen 
B’Tselem kommit till slutsatsen att det är en apartheidregim som styr området mellan 
Medelhavet och Jordan, både Israel och Palestina. Human Rights Watch har kommit 
till samma slutsats. 
 Dessa oberoende organisationer säger nu det som de palestinska kristna vädjat till 
Kyrkornas världsråd och den ekumeniska rörelsen om år 2017 i ett öppet brev och 
som 2020 understrukits av den internationella stödorganisationen Global Kairos for 
Justice i budskapet Cry for Hope. Även om begreppet apartheid inte uttryckligen 
nämndes i Kairos Palestina dokumentet 2009, utgör det fortfarande en inspirations-
källa till arbetet för en rättvis fred i Israel/Palestina. 
 När ekumenikutskottet 2001 behandlade Guds vägar om relationen mellan 
Svenska kyrkan och det judiska folket betonades att varken historisk rätt eller 
biblisk/religiös rätt skulle avgöra frågan om land i Israel/Palestina utan Svenska 
kyrkan skulle i sina ställningstaganden bygga på folkrätt. 
 Det är hög tid och av yttersta vikt att Svenska kyrkan lyssnar till den samlade 
visdomen om apartheid som brott mot mänskligheten och lyssnar till de vittnesbörd 
och argumentationer som stödjer – såväl som till de argumentationer som inte stödjer 
– uppfattningen att det är apartheid som praktiseras av Israel i både Israel och 
Palestina. 
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Mot 2021:27  Det är av vikt att det internationella samfundet och den världsvida kyrkan ingriper 
i varje apartheidsituation. Inför folkrätten är vi alla lika. 
 Det är därför angeläget att Svenska kyrkan skyndsamt låter granska den folk-
rättsliga situationen i Israel och Palestina. 
 
Öregrund den 14 juli 2021 
 
Anna Karin Hammar (S)  Lisa Tegby (POSK) 
 
Daniel Tisell (C)  Roberth Krantz (S) 
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