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UTGÅNGSPUNKT FÖR KFUM
SVERIGES ARBETE I PALESTINA
Allt arbete som KFUM Sverige bedriver utgår från att välkomna alla oavsett bakgrund.
KFUM Sverige vill verka för gemenskap och samarbete mellan människor och olika
trosåskådningar i ett mångkulturellt samhälle där övertygelsen om alla människors lika värde
genomsyrar allt. Solidaritet och rättvisa är två viktiga ledord både för verksamhet i Sverige
men även internationellt1.
Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått i över 70 år och är mycket komplicerad och
svårlöst. Grunden till konflikten är att två folkgrupper gör anspråk på samma landområde.
1947 röstade FN:s generalförsamling för ett dela upp området i en företrädelsevis judisk och
en arabisk stat. Med det som grund utropades staten Israel, men de arabiska grannländerna
motsatte sig detta och angrep den nya staten vilken i sin tur försvarade sina föreslagna
gränser. Konflikten fortsatte dock och under det så kallade sexdagarskriget 1968 tog Israel
kontrollen över Västbanken, Gaza och östra Jerusalem som sedan dess befinner sig under
ockupation av Israel2 3.
Ockupationen innebär att Israel kontrollerar samtliga in- och utpasseringar från Västbanken
vilket inskränker rörelsefriheten för palestinier kraftigt. Ockupationen finns ständigt
närvarande i vardagen för många palestinier vars tillgång till sin egen mark, arbete, sjukvård,
utbildning och heliga platser begränsas genom militära check points, bosättningar och murar.
År 2006 lämnade de israeliska bosättarna och militärerna Gaza men Israel kontrollerar
fortsatt Gazas luftrum och havsgränser samt passagerna mot Israel genom den mur som
omgärdar Gaza vilket bland annat omöjliggör fri rörlighet mellan Västbanken och Gaza.
Inbördes konflikter mellan olika grupper i Palestina samt den israeliska ockupationen får
stora konsekvenser för unga som växer upp med förtryck och våld konstant närvarande.
Idag är 70 % av den palestinska befolkningen under 30 år och arbetslösheten är hög och
framtidsutsikter dåliga.
Enligt folkrätten har Israel som ockupationsmakt ansvar för att mänskliga rättigheter
tillgodoses vilket de idag inte gör. Både israeliska och palestinska myndigheter begår idag
grova kränkningar av mänskliga rättigheter vilket får stora konsekvenser för den palestinska
civilbefolkningen4. FN underkänner Israels ockupation av Palestina som olaglig och kräver att
ockupationen omedelbart skall upphöra. Detta slås fast i en rad resolutioner där resolution
242 från 1967 utgör grundbulten och den bekräftandes senast av FNs säkerhetsråd genom
resolution 2334 som fördömer israeliska bosättningar på Västbanken och östra Jerusalem.
KFUM Sveriges stadgar. 3 § Ändamål.
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Resolutionen antogs i december 2016 av säkerhetsrådet med röstsiffrorna 14 – 0 där USA
valde att lägga ner sin röst5.
Den 30 oktober 2014 erkände den svenska regeringen Palestina som en självständig stat.
Sverige blev det 135e landet i världen att göra det och tillsammans utgör de länder som
erkänner Palestina 80 % av världens befolkning6. Utöver detta har Sverige ett stort
engagemang för den palestinska befolkningen där målsättningen är att ”Palestina ska bli en
självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat som lever sida vid sida med
Israel i fred och säkerhet med 1967 års gränser som utgångspunkt.”
I KFUM Sveriges utvecklingssamarbeten är principen om alla människors lika värde en av de
viktigaste. Vi ställer oss därför bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med fokus
på barns och unga människors rättigheter7. Ytterligare en grundläggande princip är att se
unga människor som resurser i dagens och framtidens samhälle. Unga ses därför som
målgrupp för vårt utvecklingssamarbete men även som aktörer där de själva stärks i att
påverka sin egen framtid.
Idag ser vi att de som far mest illa i konfliktdrabbade länder, såsom Palestina, är unga vars
framtid grusas och vars rättigheter kränks. Därför ställer sig KFUM Sverige bakom FN:s
fördömande av den israeliska ockupationen samt den svenska regeringens erkännande av
staten Palestina. Vi ser liksom världssamfundet och den svenska regeringen att fred endast
är möjligt om ockupationen upphör och Palestina erkänns som en egen stat och att det
palestinska folket får rätt till självbestämmande.
Sedan flera decennier har KFUM Sverige utvecklingssamarbete med lokala partners i
Palestina där vi verkar för att stärka unga i sin möjlighet att påverka sin framtid.
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