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Ledare

”Palestina är det när-
maste man kan komma 
en arabisk demokrati, 
särskilt efter valet”

Det är ont om demokratier i Mellanöstern. Israel är inte en av dem, eftersom en ockupa-
tionsmakt som diskriminerar på grund av etnisk och religiöst tillhörighet inte kan definie-
ras som demokrati om inte det begreppet skall bli meningslöst. Palestina, däremot, är det 
närmaste man kan komma en arabisk demokrati, särskilt efter valet till den lagstiftande 
församlingen den 25 januari. Dock inte perfekt, eftersom Palestina inte är en suverän stat, 
utan består av dels en skingrad, landsflyktig befolkning, dels ett ockuperat område med 
långtgående inskränkningar i den folkvalda ledningens befogenheter.

Det naturliga vore om den västvärld, USA och EU, som påstår sig kämpa för global de-
mokrati införde sanktioner mot den folkrättskränkande ockupationsmakten Israel och 
helhjärtat stödde den hårt ansatta demokratin Palestina. Dessvärre tycks motsatsen gälla. 
Varje tanke på sanktioner mot Israel avfärdas även av politiker som öppet erkänner att 
Israel begår många och allvarliga brott mot folkrätten, t ex Sveriges utrikesminister Laila 
Freivalds (se ledare i Palestina Nu maj 2005). Samtidigt hälsades Palestinas demokratiska 
val inte med beröm utan med sanktionshot, bl a av Freivalds. Kan någon förvånas av att 
hela den arabisk-muslimska världen betraktar USA:s och EU:s påstådda demokratikamp 
som ett flagrant hyckleri som bara skall dölja det krassa försvaret för egna ekonomiska och 
strategiska intressen i den globala kampen om knappa resurser?

Man skyller på Hamas-segern i valet. Det finns mycket i Hamas strategi och ideologi man 
kan kritisera. En del av Hamas kampmetoder (t ex självmordsbomber mot civila), liksom 
målet att skapa en ”islamisk stat”, strider helt mot PGS princip- och handlingsprogram. 
Det har dock inte föranlett PGS att ompröva sina biståndsprojekt för palestinier, ej heller 
att fundera på att avbryta relationerna med Palestinska Myndigheten eller PLO. Sanktioner 
skall användas sparsamt och i första hand mot regimer som bryter mot folkrätten, t ex Is-
rael. Varken Palestinska Myndigheten eller PLO har anklagats folkrättsbrott.

Detta förändras inte av Hamas valseger. Hamas får inte egen makt över palestiniernas 
politiska institutioner. Varken USA, EU eller Freivalds tycks ha besvärat sig med att notera 
basfakta som att Hamas inte fick röstmajoritet i valet, utan bara ca 45%. Hamas-majoriteten 
i den lagstiftande församlingen beror på att hälften av platserna tillsattes genom majori-
tetsval. Hamas vill inte regera ensamt utan har tiggt och bett Fatah om att medverka i en 
koalitionsregering, vilket kanske också blir fallet. Viktigt att notera är också att en Hamas-
ledd regering måste dela makten med Fatah-presidenten Mahmoud Abbas, som står bakom 
alla avtal med Israel och avvisar all väpnad motståndskamp. Palestinska Myndigheten, där 
en Hamas-ledd regering nu bildas, är huvudsakligen en regionalförvaltning för interna an-
gelägenheter. Den saknar befogenheter att ingå avtal för det palestinska folket. Bara PLO, 
där Hamas inte varit medlem och nu högst får begränsat inflytande, representerar hela det 
palestinska folket inför omvärlden, däribland Israel.

Om dessa basfakta inte hade förtigits hade hoten om indragna bidrag från EU och Freivalds 
kanske bemötts med det förakt de förtjänar. Kanske betyder beslutet vid EU:s utrikesmi-
nistermöte den 27 februari att omedelbart ge palestinierna 120 miljoner euro (ca en miljard 
SEK) ett uppvaknande. Det bör noteras på Freivalds pluskonto att hon nu, enligt TT, för-
kunnar att ”det är oacceptabelt att Israel inte överför tull- och skattepengar”. Kanske kan 
man tolka kravet på att EU-pengarna skall användas innan en Hamas-ledd regering tillträ-
der som den sista dimrådin i en nödvändig reträtt från en neslig och ohållbar hotpolitik mot 
palestinierna. 

EU och Sverige har i grunden inget annat val än att fortsätta ge generösa bidrag till den 
framväxande palestinska demokratin, om man inte vill orsaka en humanitär katastrof, 
göda den mest fundamentalistiska bitterheten och tvinga palestinierna i armarna på andra 
bidragsgivare. 

Per Gahrton

Stöd det demokratiska Palestina!
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