
 
 

 

 

Born to Watch 11.09.25. 

 

Vem kan ännu ‘rädda’ tvåstatslösningen? 

Nu när Obama är ’oförmögen’… 

 

 
 

”Om den palestinska ansökan om statsbildning inte skördar några positiva resultat, kan detta 

mycket väl komma att markera början av slutet för tvåstatslösningen. Redan nu är det väldigt 

svårt att verkställa på grund av den stora mängden bosättare.” 

 

”Vem kan då ännu rädda tvåstatslösningen? Obama är oförmögen att anta ledarskap i 

Mellanöstern, på grund av sin svaga ställning i USA: Detta lämnar Europa i positionen som 

den ende kvarvarande spelare som kan förhindra en total härdsmälta av tvåstatslösningen.” 
 

”Den europeiska rösten väger tungt: den är varken del av palestiniernas automatiska tredje-

världen-majoritet i Generalförsamlingen; inte heller är den automatiskt identifierad som en 

Israels allierade under alla omständigheter. Ändå är de tillsammans med USA ledare av den 

fria världen.” 

 

”Många europeiska politiker hyser farhågor över att stödja den palestinska begäran om 

statsbildning, för de är rädda att det skulle uppfattas som antiisraeliskt. Detta är stunden för 

Europa att visa på ledarskap; stunden att bekräfta den moraliska vision av politik bortom rent 

maktspel, som har väglett Europas enande.”  

Läs mer här: http://www.haaretz.com/blogs/strenger-than-fiction 

http://www.haaretz.com/blogs/strenger-than-fiction


 

 

Högsta Representant Ashton: 

Mellanösternkvartetten sätter ramarna 

för nya fredssamtal 

 

 
 

EU:s chef för utrikesfrågor Catherine Ashton sade i fredags att Kvartetten hade enats om ett 

uttalande som utlyste att direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna skulle återtas 

inom en månad och slutföras inom ett år. 

 

Ashton sa att Kvartetten – EU, FN, USA och Ryssland – hade utformat sitt uttalande efter att 

noggrant ha granskat de frågor som presenterats av bägge parter. ”Vi hoppas att parterna 

kommer att reagera positivt,” sade hon till reportrar vid FN.  

 

Kvartettens representanter manade Israel och den Palestinska Myndigheten att avstå från vad 

de kallade ’provokativa handlingar’ för att säkra förhandlingsprocessens effektivitet. 

Kvartettmedlemmarna betonade att de avsåg förbli aktivt överlåtna fredsprocessen, och hålla 

möten med parterna på reguljär basis. 

 

USA:s utrikesminister Hillary Clinton sade senare att Kvartettens förslag var ett konkret 

sådant, och manade parterna att gripa tillfället att förhandla. ”USA är väldigt nöjda med att 

Kvartetten förmådde komma med ett uttalande idag, med ett konkret och detaljerat förslag 

som början på förhandlingar mellan israeler och palestinier utan fördröjelse eller villkor,” 

citerades Clinton av Reuters. 

 

”Kvartettens förslag representerar en fast övertygelse hos det internationella samfundet att en 

rättvis och varaktig fred bara kan komma ur kommunikation mellan parterna,” tillade hon. 

Läs mer här: http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFWEN875120110923 

Och här: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148227 

http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFWEN875120110923
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148227


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestinske utrikesministern: 

Kvartettens förslag gynnar Israel 

 

 
 

 

Palestinske utrikesministern Riyad al-Maliki beskrev Kvartettens förslag till återupptagna 

fredssamtal såsom ’bristfälliga’, då de inte adresserade en frysning av byggnationen i 

bosättningarna, och ett israeliskt tillbakadragande till 1967 års gränser. 

 

I en radiointervju under lördagen sade al-Maliki att det enda nyskapande var en tidsplan för 

förhandlingar om gränser och säkerhet. Han anmärkte att han hoppades att Säkerhetsrådet inte 

skulle dröja länge med att diskutera den palestinska begäran om ett erkännande från FN. 

 

Den internationella Kvartetten av Mellanösternförhandlare föreslog på fredagen att Israel och 

palestinierna skulle mötas inom en månad för att komma överens om en agenda för nya 

fredssamtal med målsättning att nå ett avtal i slutet av 2012. 

Läs mer här: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4126762,00.html 

 

 

 

Palestinske utrikesministern avfärdar  

Kvartettens förslag 

 
 

 

 

 

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4126762,00.html


 

 

 

 

 

 

Palestinske utrikesministern Riyad al-Maliki avfärdade på lördagen Kvartettens förslag om 

förnyade fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna. Till en palestinsk radiostation, 

sade al-Maliki att Kvartettens förslag kräver ingen frysning av byggnationen i bosättningarna, 

eller något israeliskt tillbakadragande till 1967 års gränser, och är därför otillräckligt. 

Läs mer här: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-fm-rejects-quartet-

proposal-for-not-addressing-settlements-israeli-withdrawal-1.386482 

 
 

Scotts kommentar:  

Ser det inte ut som om de skickade hem Abbas från FN:s 66:e generalförsamling helt 

tomhänt…? Var det planen hela tiden, att, i praktiken ”kasta mer bränsle på elden”? Om jag 

var i hans skor, skulle jag varit mer än lite upprörd. Det är som om Kvartetten helt enkelt 

sopat honom under mattan… för stunden. 

 

 
 

 

Abbas ska begära ändringar i Osloavtalet 

 
President Mahmoud Abbas sade på lördagen att han ämnar begära ett återöppnande av 

Parisavtalet, den del av Osloavtalet som behandlar ekonomiska relationer mellan Israel och 

PLO. 

”Avtalet är inte rättvist, och innebär restriktioner för palestinier som förhindrar vår ekonomi 

att växa och blomstra. Parisavtalet ger oss inte möjlighet att utveckla vår ekonomi och vårt 

land.”  Läs mer här: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/abbas-to-demand-

changes-to-oslo-peace-accords-1.386520 

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-fm-rejects-quartet-proposal-for-not-addressing-settlements-israeli-withdrawal-1.386482
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-fm-rejects-quartet-proposal-for-not-addressing-settlements-israeli-withdrawal-1.386482
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/abbas-to-demand-changes-to-oslo-peace-accords-1.386520
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/abbas-to-demand-changes-to-oslo-peace-accords-1.386520


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några av EU:s prioriteter under 

FN:s 66:e generalförsamling 

 

 
 

 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande, och skapandet av det europeiska ’External  

Action Service’ [ung. organ för externt agerande] (EEAS), så ökar den Europeiska Unionens 

kapacitet att agera på den internationella scenen som global aktör. EU kommer att sträva efter 

ett verkställande av konceptet Responsibility to Protect [Ansvar att Beskydda] (R2P) med 

utgångspunkt att konceptet inte är förhandlingsbart. EU kommer att använda sig av ett snävt, 

men djupgående förhållningssätt till R2P-relaterade frågor, och kommer särskilt att fokusera 

på dess preventiva pelare. 

 

EU återbetonar dess stöd för den internationella brottsdomstolen (ICC), och välkomnar 

antagandet av Säkerhetsrådets (UNSC) resolutioner 1970, 1973 och 1975 (2011), som 

bekräftar ICC:s tilltagande relevans för internationell fred och säkerhet. 

 

EU återbetygar dess överlåtelse att bidraga till FN:s målsättningar inom krishantering, och är 

aktivt engagerade i en diskussion om hur man framhäver EU:s stöd i FN:s fredsbevarande 

operationer. EU kommer att fortsätta dess stöd för den pågående revisionen av FN:s 

fredsbevarande i linje med riktlinjerna i ’the New Horizon Initiative’ [initiativet ny horisont], 

inklusive kapacitetsstyrda tillvägagångssätt, och den Globala Fältsupport Strategin. 

 

EU fäster stor vikt vid att strömlinjeforma Försvaret av Civila på ett övergripande sätt. EU 

prioriterar en förbättrad implementering av Försvaret av Civilas mandat, och försäkrar nära 



samarbete mellan alla relevanta aktörer inom området, samt effektiv kommunikation med 

lokala samhällen, och kommer att förespråka en inriktning mot ett handfast förhållningssätt, 

om nödvändigt,  i befogenheterna hos FN:s fredsbevarande styrkor. Del av vårt 

förhållningssätt kommer att vara att styrka rådande lag, genom att framhäva internationella 

humanitära lagar, mänskliga rättigheter och lagen om flyktingar,…  

 

 
 

EU är överlåtet implementeringen av  rekommendationer och följdaktioner i 2010 års 

Granskningskonferens  av  ’the Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons’ (NPT) 

[avtal om spridandet av kärnvapen], inklusive verkställandet av Mellanösternresolutionen, 

som antogs 1995. Vi kommer att fortsätta ansträngningar att åstadkomma ett snabbt 

verkställande av det övergripande avtalet mot provsprängningar. Därutöver kommer EU att 

arbeta konstruktivt för ett utvidgande av Konferensen om Nedrustning.  

 

EU kommer att deltaga aktivt i granskningskonferensen över Konventionen om Biologiska 

och Kemiska Vapen. 

 

EU ska fortsätta att föra fram konceptet ’Mänsklig Säkerhet’ som ett övergripande, integrerat 

och människocentrerat tillvägagångssätt i bemötandet av samrelaterade hot mot människors 

säkerhet, försörjning och dignitet, och  mot sårbara samhällen.  

 

EU stödjer objektiven hos FN-initiativet ’Alliance of Civilizations’, och kommer att fortsätta 

stödja alliansens projektinitiativ för tvärkulturella relationer.  

 

EU  inrättar sig helt efter ’Rom-principerna’ om Livsmedelssäkerhet, med betoning på ett 

brett baserat förhållningssätt till livsmedelssäkerhet.  

 

EU kommer att fortsätta implementera det ’Internationella Agerandets Årtionde’ ’Vatten för 

Liv 2005-2015’,  liksom andra, vattenrelaterade initiativ.  

 

Klimatförändring är en strategisk prioritet för EU i hela FN-systemet, och det måste 

strömlinjeformas in i FN:s arbete.  

 

EU kommer att fortsätta framhålla reform av FN-systemet och dess huvudförsamlingar och 

organ, inklusive en återvitalisering av Generalförsamlingen och en övergripande reform av 

Säkerhetsrådet med målsättning att framhäva effektivitet, genomskinlighet, ansvarsskyldighet 

och  rätt representera systemet. 



 

EU överlåter sig att säkerställa att FN:s finansiella resurser handhas effektivt, enligt 

principerna för budgetdiciplin och samstämmighet, i enlighet med högsta internationella 

standard. Etablerandet av en ny metodologi för uppskattningsberäkningar, som avspeglar en 

mer rättvis och mer balanserad distribution av det finansiella ansvaret mellan 

medlemsländerna, enligt deras förmåga att betala, är en nyckelprioritet för EU. 

Läs mer här: http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_11281_en.htm 

 

Scotts kommentar: 

Man kan tro att de vill regera världen med hela denna agendas innehållsförteckning. Vi 

berörde bara 14 punkter av totalt 41 i informationen ovan. 

Vad gillar ni detta uttalande? 

 

  ”EU  inrättar sig helt efter ’Rom-principerna’ om Livsmedelssäkerhet.” 

…Jag menar bara, kom igen, man kan inte hitta på det här! 

 

 
 

 

 

Putin återvänder som president  

Över Magogs land 

 

 
 

”Det är en stor ära för mig,” sade Putin under höga tillrop och applåder från tusentals 

partimedlemmar samlade i en sportarena i Moskva. ”Tack. Jag hoppas på ert stöd.” 

Läs mer här: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15413870,00.html 

 

Scotts kommentar: 

Är någon av oss förvånad över nyheten…? Nej, jag tror inte det. Det har ganska länge lutat åt 

att det skulle bli så här. 
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