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Den israeliska statens systematisk diskriminering av palestinierna fyller enligt en nyligen genomförd studie av Human Rights Watch (april 2021) egenskaperna av apartheid. Tvångsflyttningar är i strid med internationell lag. Förstörelse av bostäder och
annan egendom och påskyndandet av bosättningsbyggande tyder på systematisk
diskriminering och leder till allt svårare levnadsvillkor för palestinier. Blockaden av
Gaza strider också mot internationell lag eftersom den kollektivt straffar civila. Enligt
flera människorättsorganisationer har blockaden lett till en humanitär katastrof i
Gaza.
Den internationella brottmålsdomstolen (ICC) meddelade i mars i år att den kommer
att inleda en utredning av misstänkta krigsförbrytelser i de israeliskt ockuperade palestinska områdena. Bland annat Amnesty International och Reporters Without Borders (RSF) har efterlyst en ICC-utredning av israeliska attacker mot civila bostadshus
och ett mediebaserat hyreshus som ett krigsbrott i maj förra året.
De nordiska ländernas utrikespolitik bygger på respekt för mänskliga rättigheter.
Detta inkluderar också politik för att inte exportera försvarsutrustning till länder i
krig. Ändå finns det nordiska länder som bedriver vapenhandel med Israel och tillåter
import av produkter som produceras i israeliska bosättningar, trots att det internationella samfundet anser att de bosättningar som Israel upprättat i de ockuperade palestinska territorierna är olagliga.

På denne baggrund stilles nedenstående spørgsmål:
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Hur har de olika nordiska länderna reagerat på rapporter från människorättsorganisationer om Israels systematiska etniska diskriminering av palestinier
den pågående konflikten?



Vilka konkreta steg har tagits för att ta itu med denna fråga?



Hur reagerar de nordiska länderna på Israels likgiltighet gentemot det internationella samfundets vädjan om att landet?



Är de nordiska regeringarna beredda att reagera mot israeliska brott mot
mänskliga rättigheter och brott mot internationell lag med liknande åtgärder
som använts mot exempelvis Ryssland eller Kina i fall av kränkningar av
mänskliga rättigheter?



Hur samarbetar de nordiska länderna för att se till att deras förbindelser med
Israel följer ländernas utrikes- och säkerhetspolitikens människorättsbaserade och principen om att inte idka vapenhandel med länder som bryter mot
mänskliga rättigheter?



Har regeringarna tagit steg för att i lagstiftning förbjuda import av bosättningsprodukter till de nordiska länderna?
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