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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 
om anerkendelse af en selvstændig palæsti-
nensisk stat 

Med dette forslag rekommanderer Nordisk Råd alle de nordiske landes re-
geringer og parlamenter at anerkende Palæstina som suveræn og selv-
stændig stat.   
 
Fredsforhandlingerne mellem Israel og Palæstina er gået meget langsomt 
og har været mærket af konstante tilbageskridt. Det har haft fatale følger 
for befolkningerne og håbet om fred, tryghed og fredelig sameksistens. De 
stadigt kuldsejlede forhandlinger skyldes blandt andet styrkeforholdet 
mellem de to folk. Styrkeforholdet mellem Palæstina og Israel vil med en 
anerkendelse af begge stater blive mere balanceret, hvilket kan fremme 
visionen om, at to-statsløsningen skal blive en varig løsning i Israel-
Palæstina-konflikten.  
 
De nordiske lande bør i fællesskab – og gennem EU og FN – være med til 
at presse på for en anerkendelse, der vil kunne skabe mere balance i for-
holdet mellem Palæstina og Israel. 
 
Over 130 lande har anerkendt Palæstina som stat – senest Island og Thai-
land. Den nye svenske regering har ligeledes besluttet at anerkende Palæ-
stina. Tidligere har bl.a. Tjekkiet, Ungarn, Malta og Polen også formelt an-
erkendt en palæstinensisk stat.  
 
Alle nordiske lande bør derfor følge Islands og Sveriges eksempel for at 
støtte udviklingen hen imod et selvstændigt Palæstina, der kan eksistere 
ved siden af Israel – begge to som ligeværdige og fredelige naboer.  
 
Anerkendelse er en naturlig forlængelse af, at bl.a. Danmark, Norge og Is-
land, på linje med flere vestlige lande, her iblandt Storbritannien, Frankrig 
og Spanien, opgraderede de palæstinensiske diplomatiske forbindelser til 
enten mission- eller ambassadestatus. 
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En anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat vil give mulighed 
for at udnytte det juridiske og principielle grundlag, der allerede ligger i 
FN’s resolutioner. 
 
Den 29. november 2012 vedtog FN’s Generalforsamling med et overvæl-
dende flertal (138:9, 41 abs.) at anerkende Palæstina som suveræn og 
uafhængig stat. Palæstina fik en ny status som non-memberstate og fuldt 
medlemskab til forskellige FN-organisationer. Alle nordiske lande stemte 
for denne vedtagelse. 
 
Palæstina er i færd med en normalisering af forholdet til FN og har ansøgt 
om medlemskab af flere af FN’s organisationer. Senest er Palæstina blevet 
optaget i UNESCO. Afstemningen om optagelse i UNESCO viste, at EU er 
på vej mod anerkendelse af Palæstina. 11 EU-lande stemte for, fem imod 
og 11 afstod. 
 
En anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat vil desuden være i for-
længelse af Sikkerhedsrådets centrale resolutioner, herunder 242, 338 og 
1397. 
 
Palæstina har siden 1988 haft observatørstatus i FN. FN-resolution 242 
kræver israelsk tilbagetrækning fra palæstinensisk territorium til 1967-
grænserne og understreger respekten og anerkendelsen af suverænitet, 
territorial integritet og politisk uafhængighed for alle stater. (Sikkerheds-
rådets Resolution 242: The Situation in the Middle East af 22. november 
1967). 
 
Israels og Palæstinas grænser er uafklarede og et led i fredsforhandlin-
gerne. Anerkendelsen skal derfor gælde det territorium, som er defineret 
af grænserne fra før 6-dages krigen i 1967, dvs. et territorium omfattende 
Vestbredden – inkl. Østjerusalem – og Gaza-striben med tilhørende kyst-
område. 
 
 
På baggrund af dette foreslår Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, at 
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer: 
 

at regeringerne i alle nordiske parlamenter stiller forslag om, at det 
respektive lands parlament anerkender Palæstina som suveræn og 
selvstændig stat 

  
at israelere og palæstinensere opfordres til – og at al støtte gives fra 
de nordiske lande – til at arbejde for fred og forsoning gennem freds-
aftaler baseret på international ret og FN resolutioner, herunder den 
gensidige anerkendelse af staten Israel og staten Palæstina 
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