
Anf. 93 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Liberalerna och Fredrik Malm lyfter ofta upp 

demokrati och mänskliga rättigheter – samt bristen på dessa i vissa fall – i utrikespolitiken. Det ska ni 

ha beröm för; det tycker jag är bra. Demokrati och mänskliga rättigheter är hörnstenar i den svenska 

utrikespolitiken och ska så vara. För Vänsterpartiet är det självklart att aldrig kompromissa med 

demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller alla och överallt. Det gäller varje brott, oavsett var, av 

vem eller med vilka motiv det har begåtts. Fredrik Malm nämnde många brott mot mänskliga 

rättigheter i sitt anförande. Men han nämnde inte en muslimsk minoritet som har utsatts för grova 

övergrepp, vilket uppmärksammats mycket i medierna det senaste året, nämligen uigurerna. 

Xinjiangregionen i nordvästra Kina beskrivs av Human Rights Watch som en polisstat där uigurer 

utsätts för systematisk masskränkning av sina mänskliga rättigheter. Enligt en FN-rapport från augusti 

sitter omkring 1 miljon uigurer, helt otroligt många, i indoktrineringsläger. Om detta har det varit 

väldigt tyst från Liberalernas sida. Det nämndes inte i Fredrik Malms anförande, och Liberalerna har 

inte nämnt denna minoritet i riksdagen på åtta år. Ni gjorde det senast i en flerpartimotion 2011. 

Frågan är varför Liberalernas engagemang för mänskliga rättigheter inte omfattar uigurerna. Varför 

är det så tyst i just den frågan?  

Anf. 94 FREDRIK MALM (L) replik: Fru talman! Jag tycker att det är en mycket viktig fråga som Håkan 

Svenneling tar upp. Tyvärr nämns uigurerna inte heller i utrikesdeklarationen, som utrikesministern 

nu läste upp. Det är fruktansvärda förföljelser som begås mot befolkningen i Xinjiang – eller 

Östturkestan, som området historiskt har kallats. Vi har sett skildringar i medierna, som Håkan 

Svenneling nämner, och även rapporter från de människorättsorganisationer som slagit larm om 

detta som beskriver det som rena omskolningsläger där man på något sätt ska försöka banka ur 

hundratusentals människor deras uiguriska identitet. Det är klart att det är absolut fruktansvärt. Från 

Liberalernas sida är vi tydliga med att när människorättsövergrepp begås ska Sverige vara ett land 

med en tydlig, värderingsburen utrikespolitik som reagerar mot detta. Jag samarbetar gärna om det. 

Även om vi inte samarbetar med Vänsterpartiet på särskilt många områden samarbetar vi gärna 

också med Vänsterpartiet i dessa frågor för att lyfta fram dem och öka trycket på Sverige och EU att 

agera i FN och på andra sätt för att uppmärksamma de övergrepp som begås. Uigurerna förföljs på 

två sätt – dels för att de inte tillhör majoritetsbefolkningen i Kina och för att de strävar efter 

självstyre, dels för att de som muslimer utgör en religiös minoritet. Det innebär att de kan utsättas 

för dubbel press från myndigheterna i Kina, vilket också är mycket allvarligt och något som vi givetvis 

måste adressera och uppmärksamma.  

Anf. 95 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Jag är glad att Fredrik Malm nu är så tydlig i sin 

retorik och även med att han tycker att regeringen borde göra mer i den här frågan. Jag hoppas att vi 

kan hitta enighet och samförstånd framöver och pressa regeringen att göra mer. Jag vill dock 

återvända till Liberalernas stora nyhet i dag, som Fredrik Malm tog upp i sitt anförande. Ni vill flytta 

Sveriges ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Det verkar inte ha varit någon lång eller 

noggrann beredning, utan ni har tänkt er att rösta för en enskild motion från en kristdemokratisk 

ledamot. Känslan man får är att ni har kommit på det här lite i sista sekunden. Jan Björklund 

twittrade för ett år sedan att ”Jerusalem ska erkännas som huvudstad och Palestina som stat när ett 

fredsavtal finns. Oklokt att göra något av detta i förväg. Pressa båda parter.” Därför blir man lite 

förvånad nu när Liberalerna svänger och vill ansluta sig till Trump och Bolsonaro. Även Polen och 

Ungern tycker att detta kan vara en bra idé. Det känns inte som att det är era bästa vänner som 

tycker att en ambassadflytt är så himla bra. Hur ska det bli fred i Jerusalem när ni vill slänga bensin på 

brasan?  



Anf. 96 FREDRIK MALM (L) replik: Fru talman! Det är ju rena vulgärretoriken att försöka klumpa ihop 

Liberalerna med Donald Trump. Sverige fattar givetvis beslut om sina diplomatiska beskickningar, och 

det rimliga enligt vår uppfattning är att Sveriges ambassader ligger i andra länders huvudstäder. 

Sverige har haft relationer och utbyte med Israel i 70 års tid nu, och det innebär väl rimligen att vår 

ambassad bör förläggas till Israels huvudstad – på samma sätt som Sveriges ambassad efter ett 

fredsavtal om ett självständigt Palestina med östra Jerusalem som huvudstad bör ligga i östra 

Jerusalem. Vi står mycket tydligt bakom en tvåstatslösning på Israel–Palestinakonflikten och ser med 

stor oro på alla de krafter som på olika sätt hämmar processen för att skapa en tvåstatslösning. För 

vår del är det rimligt att Sverige har goda relationer med båda stater och att vår ambassad vid 

lämplig tidpunkt förläggs till Jerusalem. 


