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Israel gjør seg klar til å annektere store deler av Vestbredden. Dette må forhindres.
Israels statsminister Netanyahu kunngjorde nylig at den nordre delen av Dødehavet og deler av
Jordan-dalen vil bli annektert i løpet av et par måneder. Det kan bety slutten på en tostatsløsning.
Avtalen til Israels nye samlingsregjering gir statsministeren anledning til å ta opp
annekteringsspørsmålet til avstemning i Knesset fra 1. juli. Etter det vi kjenner til er det flertall i
Knesset for å erklære suverenitet over israleske bosetninger i Judea og Samaria.
Det er ingen grunn til å anta at prosessen vil utsettes. Presidentvalget i USA kan endre amerikansk
politikk på dette feltet i det Demokratenes kandidat ikke støtter Trumps fredsplan. Trumps såkalte
fredsplan for Midtøsten, som ble presentert i januar, åpner for annektering både av Jordan-dalen
og av israelske bosetninger på okkuperte Vestbredden. I flg NTB 28. april bekreftet en talsperson
for USAs utenriksdepartement at de er klare til å anerkjenne israelske fremstøt for å utvide Israels
suverenitet.
USA anerkjente allerede i 2018 Jerusalem som Israels hovedstad og signaliserte slik at de
anerkjenner Israels annektering av Øst-Jerusalem. I fjor anerkjente de Israels annektering av
syriske Golan.
I folkerettslig forstand er både Øst-Jerusalem og Golan fortsatt okkupert. Grunnen til dette er at
Israels myndighetsutøvelse i disse områdene ikke er et resultat av en forhandlet prosess mellom
partene, slik Sikkerhetsresolusjon 242 og 338 krever.
Planen om å annektere Jordan-dalen har vakt sterke reaksjoner både hos palestinerne og
internasjonalt. Det vil innebære at Palestinerne mister grensen til Jordan og blir fullstendig
avskåret fra den arabiske verden. Det kan bety slutten på en tostatsløsning. Et allerede urolig
Midtøsten kan bli enda mer ustabilt.
Jordan-dalen utgjør 28,5 prosent av Vestbredden og er et svært fruktbart område på grunn av god
tilgangen til vann og godt klima. Netanyahu har foreslått å annektere alt unntatt byen Jeriko og
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noen landsbyer i nærheten. Landområdene som Trump-planen foreslår at palestinerne skal få som
kompensasjon, er stort sett ørken.
Annekteringsplanene vil også gjelde Israels øvrige bosettinger på Vestbredden.
Rundt 220 tidligere høytstående medlemmer av Israels militære, sikkerhetstjeneste og politi har
gått offentlig ut mot planen.
Både FN og EU har kritisert Israels planer i harde ordelag. LO forventer at Regjeringen står opp for
de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, herunder respekt for internasjonale kjøreregler og
mulitilaterale styringssytemer.
LO ber regjeringen fordømme planen og være en pådriver for å avverge en ny annektering.
Med vennlig hilsen
LO Norge

Roger Heimli
(sign.)
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