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Dementera felaktiga påståenden om Israel

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2016:51, som handlar om en uppmaning att
Svenska kyrkan ska dementera vissa påståenden i ett brev till Sveriges partiledare.
Motionen föreslår även att en plan tas fram för kunskapshöjande insatser om
Mellanösternkonflikten samt en revidering av Svenska kyrkans internationella
arbetes positionspapper om hållbar fred mellan Israel och Palestina. Utskottet
föreslår att motionen avslås.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
1.
2.
3.
4.

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 1.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 2.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 3.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51, punkt 4.

Motionens förslag
Motion 2016:51 av Johanna Andersson, Dementera felaktiga
påståenden om Israel
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att officiellt dementera
påståendet att Israels regering motsätter sig en tvåstatslösning.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att officiellt dementera
påståendet om att Itamar Marcus företrädde ”bosättarrörelsen” när han besökte
Sverige i mars.
3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en plan för kunskapshöjande insatser avseende konflikterna i Mellanöstern och redovisa detta
inför kyrkomötet 2017.
4. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att revidera policyn – Position
för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina för Svenska kyrkans internationella arbete – från 2012 utifrån det förändrade säkerhetsläget i regionen.

Bakgrund
Svenska kyrkan arbetar i frågor om Israel och Palestina-konflikten utifrån det grundläggande förhållningsätt som anges i det av dåvarande Nämnden för internationell
mission och diakoni den 22 november 2012 antagna positionspapperet Position för
långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina för Svenska kyrkans internationella arbete. Positionen täcker området inom Israel och Palestinas gränser.
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Sedan positionen antogs 2012 har Mellanöstern som helhet genomgått stora
förändringar. Dokumentet kommer därför att revideras under hösten 2016.
Brevet till partiledarna
Motionären refererar till ett brev daterat 15 mars 2016 från Svenska kyrkan och
Diakonia till Sveriges partiledare (förutom Sverigedemokraterna). Brevet var undertecknat av Gunilla Hallonsten, tf internationell chef i Svenska kyrkan, och Bo
Forsberg, generalsekreterare för Diakonia. Syftet med brevet till partierna var att
lyfta det internationella samfundets, inte minst Sveriges, folkrättsliga ansvar när det
gäller den humanitära situationen på Västbanken. Vidare även att belysa Israels
ansvar som ockupationsmakt under den humanitära rätten. Frågeställningarna i
brevet handlade om förstörda EU-finansierade biståndsprojekt på Västbanken samt
att de israeliska bosättningarna på ockuperad mark är illegala.
Brevet mottogs av partierna och svaren visade på en stor politisk samsyn kring
frågor som det illegala i Israels bosättningspolitik och behovet av en tvåstatslösning.
Svaren från partierna indikerade även ett stort engagemang kring den internationella
humanitära rätten.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:51.
Delegationsordningen för Svenska kyrkan på nationell nivå innebär att generalsekreteraren ansvarar för kyrkokansliets verksamhet och personal. Utskottet anser därför
att det inte är kyrkomötets sak att uttala sig i den fråga som motionären efterlyser.
Utskottet föreslår därför avslag beträffande punkterna 1 och 2.
Svenska kyrkans förhållningssätt i frågor om Israel och Palestina utgår från
positionspapperet Position för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina
för Svenska kyrkans internationella arbete.Utskottet noterar att arbete just nu pågår
för att genom internationella rådet och kyrkostyrelsen under hösten 2016 revidera
detta positionspapper. Utskottet föreslår därför avslag beträffande punkterna 3 och 4.
Uppsala den 29 september 2016
På Ekumenikutskottets vägnar
Daniel Tisell, ordförande
Stig Lundberg, sekreterare
Beslutande: Daniel Tisell, ordförande, Mattias Kristenson, Agneta Brendt, Lars G
Linder, Anki Erdmann, Katarina Wedin, Anette Nordgren, Fredrik Sidenvall, Jan
Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Magnus Hedin, Inga Alm, Lena Klevenås,
Jesper Eneroth och Göran Karlsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Stefan Hortlund, Lars Jakobsson, Victor
Backström, Dan Sarkar, Elisabet Stålhem, Lars-Ivar Ericson, Julia Kronlid, Margit
Borgström, Moni Höglund, Agneta Granström och Anders Nihlgård.
Biskoparna Ragnar Persenius och Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
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Särskild mening
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I betänkandet framkommer att ett brev daterat 15 mars 2016 från Svenska kyrkan
och Diakonia undertecknat av Gunilla Hallonsten, tf internationell chef i Svenska
kyrkan, och Bo Forsberg har skickats till samtliga partiledare utom Sverigedemokraternas. Vi finner det anmärkningsvärt att Svenska kyrkan och Diakonia på detta sätt
har exkluderat ett demokratiskt valt parti som också finns representerat som nomineringsgrupp i kyrkomötet. Vi förutsätter att Svenska kyrkans internationella avdelning framöver kommer stå upp för likabehandling.
Vidare vill vi framhålla att det finns ett behov av att öka kunskapen om konflikten i mellanöstern utifrån olika perspektiv. Sverigedemokraterna har i tidigare
motioner lyft fram behovet att av revidera och nyansera Svenska kyrkans inställning
till Mellanösternkonflikten. Vi instämmer i motionärens yrkande om att i revideringen av policyn – Position för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina
för Svenska kyrkans internationella arbete – från 2012 ska hänsyn tas till det förändrade säkerhetsläget i regionen. Sverigedemokraterna föreslår därför att yrkande 3
och 4 bifalls i motion 2016:51.
Julia Kronlid
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