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Annektering av Vestbredden kan ikke 
aksepteres 

Vedtatt av SVs landsstyre 7. juni 2020.  
 
Israel har sagt de ønsker å annektere store deler av Vestbredden. Palestinernes president, Mahmoud 
Abbas har erklært at alle båndene til USA og Israel er brutt. Det gjenstår å se hva Abbas i praksis vil 
gjøre med sikkerhetssamarbeidet med Israel og andre samarbeid, men uttalelsene er en protest mot 
en situasjon som fortsetter å bli verre og verre for palestinerne.  
 
Osloavtalen er med dette helt død. Israel har med annekteringsplanene revet de siste bitene av den i 
filler. Som president Abbas har uttalt, dette kan være dødsstøtet for en tostatsløsning. En fredelig 
løsning er vanskelig å se i en overskuelig fremtid.  
 
Hvis Israel setter planene om annektering ut i livet, har landets ledelse to muligheter. De kan gi 
israelsk statsborgerskap til palestinerne i de områdene som blir annektert og dermed gi opp den 
grunnleggende tanken om at Israel skal være en jødisk stat. Dersom de ikke er villige til å gjøre dette, 
vil Israel formelt bli en apartheidstat der det gjelder ulike lover for israelere og palestinere i de 
områdene som blir annektert.  
 
Israel bruker igjen konflikten med Palestina generelt og okkupasjonen spesielt som internt politisk 
verktøy. Avgjørelser som å flytte USAs ambassade til Jerusalem gir Netanyahu legitimitet, og støtte til 
å annektere Vestbredden. USAs politikk og støtte i dette feltet har annullert presset som deler av det 
internasjonale samfunnet har gjennomført ovenfor Israel. 

SV mener:  

 
• Norge må bruke sin rolle som leder for den såkalte Giverlandsgruppen til å samle de landene 

som har støttet de palestinske selvstyremyndighetene og jobbe for å samle deres innflytelse 
for å få Israel til å reversere sine planer om annektering.  

• Norge, og andre land som støtter en fredelig og rettferdig løsning i konflikten, må sette i verk 
konkrete tiltak som viser Israel at okkupasjon og annektering ikke lønner seg.  

• Norge må støtte initiativ som har som formål å fortsette arbeidet for en rettferdig og fredelig 
løsning på konflikten.  

• Norge ikke må bidra til okkupasjon. Norske selskaper må ikke medvirke til brudd på 
folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinsk område gjennom handel, 
investeringer eller annen virksomhet. Norge må gi råd til norsk næringsliv og norske 
investorer om faren ved å bli involvert i folkeretts- og menneskerettighetsbrudd dersom man 
handler med, eller investerer i, selskaper eller institusjoner som bidrar til den Israelske 
okkupasjonen.  
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