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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
itsenäisen palestiinalaisvaltion tunnustami-
sesta 

Tällä ehdotuksella Pohjoismaiden neuvosto suosittaa kaikkia Pohjoismai-
den hallituksia ja parlamentteja tunnustamaan Palestiinan suvereenina ja 
itsenäisenä valtiona.   
 
Israelin ja Palestiinan väliset rauhanneuvottelut ovat edistyneet erittäin 
hitaasti ja kohdanneet toistuvia vastoinkäymisiä. Tällä on ollut kohtalok-
kaita seurauksia väestölle ja toiveille rauhasta, turvallisuudesta ja rau-
hanomaisesta rinnakkaiselosta. Neuvottelujen toistuva kariutuminen joh-
tuu muun muassa näiden kahden kansakunnan välisistä voimasuhteista. 
Molempien valtioiden tunnustamisen myötä Palestiinan ja Israelin välinen 
voimasuhde tasaantuisi, mikä voisi edistää visiota kahden valtion mallista 
Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin pysyvänä ratkaisuna.  
 
Pohjoismaiden tulee yhteisesti – sekä EU:n ja YK:n kautta – olla mukana 
jouduttamassa tunnustamista, joka tasapainottaisi Palestiinan ja Israelin 
välistä suhdetta. 
 
Yli 130 maata on tunnustanut Palestiinan valtiona, viimeisimpinä Islanti ja 
Thaimaa. Ruotsin uusi hallitus on myös päättänyt tunnustaa Palestiinan. 
Aiemmin Palestiinan valtion ovat muodollisesti tunnustaneet muun muas-
sa Tšekki, Unkari, Malta ja Puola.  
 
Kaikkien Pohjoismaiden tulee siksi seurata Islannin ja Ruotsin esimerkkiä 
ja tukea kehitystä kohti itsenäistä Palestiinaa Israelin rinnalle – ja maiden 
rinnakkaiseloa tasavertaisina ja rauhanomaisina naapureina.  
 
Tunnustaminen on luonnollista jatkoa sille, että muun muassa Islanti, Nor-
ja ja Tanska useiden muiden länsimaiden, muun muassa Ison-Britannian, 
Ranskan ja Espanjan tapaan, ovat korottaneet Palestiinan diplomaattisuh-
teiden aseman joko edustustoksi tai suurlähetystöksi. 
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Itsenäisen Palestiinan valtion tunnustaminen antaisi mahdollisuuden hyö-
dyntää YK:n päätöslauselmien sisältämää juridista ja periaatteellista poh-
jaa. 
 
YK:n yleiskokous päätti 29. marraskuuta 2012 (138-9, 41 valtiota pidät-
täytyi äänestämästä) tunnustaa Palestiinan suvereenina ja riippumatto-
mana valtiona. Palestiinalaishallinto sai uuden statuksen tarkkailijavaltiona 
(non-member observer state) ja täyden jäsenyyden YK:n eri organisaati-
oissa. Kaikki Pohjoismaat äänestivät muutoksen puolesta. 
 
Palestiina pyrkii vakiinnuttamaan suhteensa YK:hon ja on anonut useiden 
YK:n organisaatioiden jäsenyyttä. Palestiina on viimeksi hyväksytty Unes-
con jäseneksi. Unescon jäsenyysäänestys osoitti, että EU on kallistumassa 
Palestiinan tunnustamisen suuntaan. 11 EU-maata puolsi jäsenyyttä, 5 oli 
sitä vastaan ja 11 maata pidättäytyi äänestämästä. 
 
Palestiinan tunnustaminen itsenäisenä valtiona olisi myös turvallisuusneu-
voston keskeisten päätöslauselmien, kuten 242, 338 ja 1397, mukainen. 
 
Palestiinalla on vuodesta 1988 lähtien ollut tarkkailijan asema YK:ssa. 
YK:n päätöslauselmassa 242 vaaditaan Israelin vetäytymistä Palestiinan 
alueelta vuoden 1967 rajojen mukaisesti. Siinä myös korostetaan riippu-
mattomuuden kunnioittamista ja tunnustamista, alueellista loukkaamat-
tomuutta ja jokaisen valtion poliittista itsenäisyyttä. (Turvallisuusneuvos-
ton 22. marraskuuta 1967 päivätty päätöslauselma 242: The Situation in 
the Middle East). 
 
Israelin ja Palestiinan rajoista on epäselvyyttä ja ne ovat osa rauhanneu-
votteluita. Tunnustuksen tulee siksi koskea aluerajoja ennen vuoden 1967 
kuuden päivän sotaa eli aluetta, joka kattaa Länsirannan mukaan lukien 
Itä-Jerusalemin sekä Gazan kaistan rannikkoalueineen. 
 
 
Yllä esitetyn nojalla vasemmistososialistinen vihreä ryhmä ehdottaa, että 
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 
 

että kaikkien Pohjoismaiden hallitukset ehdottavat oman maansa par-
lamentin tunnustavan Palestiinan suvereenina ja itsenäisenä valtiona. 

  
että israelilaisia ja palestiinalaisia kehotetaan – Pohjoismaiden täydellä 
tuella – pyrkimään rauhaan ja sovintoon rauhansopimuksilla, jotka 
pohjautuvat kansainväliseen oikeuteen ja YK:n päätöslauselmiin ja 
jotka sisältävät Israelin valtion ja Palestiinan valtion molemminpuoli-
sen tunnustamisen. 
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