FN-forbundets repræsentantskab, forsamlet til møde lørdag den 8. december 2007, udtaler:

Ingen fred uden Gaza og Hamas
FN-forbundet udtaler tilfredshed med, at mødet i Annapolis i USA den 27. november betød en
aftale om snarlige israelsk/palæstinensiske forhandlinger om udestående spørgsmål og med en
målsætning om oprettelse af en palæstinensisk stat.
FN-forbundet anser det imidlertid for en afgørende fejltagelse af Israel og af det internationale
samfund, at der alene satses på at forhandle med den palæstinensiske ledelse på Vestbredden,
medens mere end en million mennesker i Gaza ignoreres. Det splitter den palæstinensiske
befolkning.
Uanset hvilke forbehold, man kan have overfor Hamas’ politik, repræsenterer organisationen store
dele af den palæstinensiske befolkning, også uden for Gaza. Det demokratiske parlamentsvalg i
foråret 2006 viste klart, at fredsaftaler ikke kan blive holdbare uden inddragelse af Hamas. Derfor
opfordrer FN-forbundet til, at man nu følger den norske regerings konstruktive dialogpolitik.
En fredsaftale bliver kun en realitet, hvis der skabes en fornyet palæstinensisk enhed, eksempelvis
på det grundlag, som var afsæt for den tidligere palæstinensiske samlingsregering fra efteråret 2006.
Derfor må alle parter i og uden for Palæstina, herunder den danske regering, aktivt arbejde for, at
der sideløbende med fredsforhandlingerne skabes forsoning mellem de palæstinensiske
organisationer.
Løsning af Israel-Palæstina konflikten kræver en aktiv deltagelse af EU – ikke alene som
økonomisk doner, men også aktivt som mægler i forhandlingerne. Den danske regering opfordres til
at arbejde for, at EU bliver inddraget aktivt og direkte i mæglingsprocessen.
Som det første skridt må den omfattende blokade af Gaza bringes til ophør. Den har bragt 1,4
millioner mennesker på randen af en humanitær katastrofe og ødelægger den yderst sårbare
økonomi. Blokaden har karakter af en kollektiv afstraffelse og modvirker direkte bestræbelserne for
fred. Samtidig kan det styrke tilslutningen til Hamas.
I slutningen af november var det 60-års dagen for FN Generalforsamlings vedtagelse af
delingsplanen for Palæstina, og allerede da lagde man op til en to-stats løsning. Det internationale
samfund har et kollektivt ansvar for at realisere disse intentioner, som er bekræftet gang på gang af
Sikkerhedsråd og Generalforsamling.
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