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Utrikesminister Margot Wallström ställde in en resa till Israel. I Sveriges radios Ekot den 15
januari meddelade kabinettssekreteraren att detta berodde på kalenderskäL Som svar på
följdfrågor uppgavs också Israels val i mars som ett hinder för besöket i januari. Uppgifter till
Sveriges radios Ekot gjorde gällande att skälet till den inställda resan var att utrikesminister
Wallström inte var välkommen in i Israel samt att israeliska utrikesdepartementet skulle tolka
resan som privat och inte låta resan föranleda några säkerhetsarrangemang, inte heller skulle
officiella möten genomföras.
Sveriges utrikesminister Margot Wallström skulle rest till Israel i januari 2015 för att bland annat delta
i ett seminarium till Raoul Wallenbergs minne. Den resan ställdes in. Anledningen till detta är enligt
UD kalenderskäL
Toppnyheten i Sveriges radios Ekots morgonsändning den 15 januari är att Wallström inte är
välkommen i Israel. Ekot erfar att anledningen till den inställda resan är att Wallström inte skulle fått
officiella möten med vare sig Israels utrikesminister eller premiärminister och att Israel skulle
betraktat Wallströms besök som privat och därför inte låta besöket föranleda några
säkerhetsarrangemang.
I radioprogrammet PI morgon samma dag 15 januari intervjuas kabinettsekreteraren. Detta på grund
av att utrikesministern bokat in en annan resa och enligt uppgift inte kan svara på frågorna från
journalisterna. Kabinettssekreteraren meddelar att anledningen till den inställda, eller uppskjutna,
resan är kalenderskäl och att utrikesministern tyvärr inte kunde möta det palestinska ledarskapet.
Kabinettssekreteraren beklagar att UM inte kunde delta i konferensen om Raoul Wallenberg. Som svar
på följdfrågor meddelar kabinettsekreteraren att den israeliska valrörelsen infor valet i mars också var
ett skäl till att resan ställts in, alltså att israeliska utrikesministern var upptagen i valrörelse.
Kabinettssekreteraren framfor också att det är allas intresse att ha goda kontakter. Och att "vi ska
fortsätta ha goda kontakter med Israeliska företrädare".
De dåliga relationerna med Israel är en politisk utmaning för Sverige. Den nya socialdemokratiska och
miljöpartistiska regeringens hantering av erkännandet av Palestina som stat, vilket meddelades i
regeringsforklaringen och även efteråt hanterades valhänt, har allvarligt påverkat Sveriges relationer
med Israel.
För att få veta varför resan ställts in har jag den 20 januari ställt en skriftlig fråga till statsrådet om
vilket som är skälet till den inställda resan. Den 22 januari meddelade kammaren att svaret på frågan
är fördröjt och meddelades den fjärde februari.
Det är anmärkningsvärt att utrikesministern inte kan svara på denna fråga i tid, men det visar att det
finns oklarheter.
Konstitutionsutskottet har tidigare granskat statsråden och tidigare slagit fast att den information de
ger ska vara korrekt. Därfor begär jag att konstitutionsutskottet granskar om den politiska ledningen på
UD har lämnat korrekt information till media- och möjligen även som svar på den skriftliga fråganpå det sätt . m k forväntas av regeringen.

