
Israel-Palestina Konflikten
Israel Palestina konflikten handlar i stort sett om olika etnisiteter som bråkar om vems mark som 
tillhör vem. Detta konflikt har pågått rätt länge nu och är nog en av de mest aktuella. Men hur 
uppstod denna konflikten och vad är dess orsaker?

Man kan säga att den har sin grund i ett avtal under redan förstavärldskriget, d.v.s. 28 juli 1914 -11 
november 1918. Det var en brevväxling mellan Henry McMahon och Husain Ibn Ali. Herr 
McMahon var en egypt från Storbrittanien och en guvernör och Husain ibn Ali är en emir från 
Mekka. Husain är alltså släkt med profeten Muhammed. Detta avtalet handlade om vilka stater som 
skulle bildas och vilken politisk status dem sedan skulle ha. Dessa blivande stater hade tidigare 
tillhört den Osmanska riket, även känd som det Ottomanska riket, som besegrats av Ententen under 
andra världskriget. Ententen var en allians mellan Ryssland, Frankrike och Storbritannien. 
Hursomhelst, i detta avtal ingick det att Palestina skulle bli en egen, oberoende och självständigt 
stat. Detta löfte har sin grund i att araber hjälpte britterna att besegra det Osmanska riket.

 Problemet uppstod när fallet är så att det funnits judar vid det området där Palestina skulle skapas 
och att dem också senare ska bli utlovade ett land. En anledning till judarnas envishet till att en 
judisk självständig stat skulle bildas var tack vare den antisementism, det hat och förtryck mot judar 
som alltid funnits de senaste 2000 åren och som började hetta till på riktigt under 1800-talet. Under 
1800-talet började rasteorier utvecklas om att olika folkgrupper hade olika egenskaper. ”Såklart” 
påstod man förr att judarna hade de sämsta egenskaperna. Svaret till denna diskriminering var att 
man bildade en judisk rörelse, den s.k. sionismen. En av deras mål var att skapa en egen judisk stat: 
”Israel”. En av de största representanterna till sionismen var en österikisk jude vid namnet Theodor 
Herzl.

Judar hade haft ett eget land vid området där Palestina skulle skapas för flera tusen år sen (deras 
land, Hasmonéernas rike, splittrades när romarna år 70 tvingade bort dem). Med tanke på att judar 
och palestinier levt där i flera hundra år, bl.a. när det Osmanska riket styrde, så kan en tankeställare 
vara... varför började de två grupperna bråka just efter att det Osmanska riket splittrades? Jag tror 
att det har att göra med att de både folkgrupperna såg chansen att bilda en egen stat efter att deras 
gemensamma fiende turkarna hade besegrats av det Britterna, så fortsätt läsa för att få se hur allt 
gick till och vad det fick för konsekvenser!

Sionisterna vänder sig till England:
Drömmen om ett eget land ledde till att judarna vände sig till den stormakten som styrde dessa 
länder där den mark man ville ha fanns... England. De styrde Irak, Palestina och Transjordanien. 
Judarnas förslag till en självständig stat avböjdes från början av England eftersom britterna ansåg 
nog att de inte skulle tjäna något på det. Året 1917, Palestina var tekniskt sett en del av det 
Osmanska riket detta året. Man godkände att Judar skulle kunna ha ett eget nationalhem under 
kravet att det inte på något sätt kränkte eller diskriminerade arabernas rättigheter. Detta skrevs ner i 
en deklaration, balfourdeklarationen, av Englans utrikes minister Arthur James Balfour därav 
namnet balfourdeklarationen. Britterna skrev denna deklaration av den orsaken att hoppas på att 
andra länder, speciellt U.S.A. skulle visa sympati för judarna. Men de hade såklart andra avsikter 
också. De hade t.ex. en resvägen till ”kronjuvelen” Indien och att säkra alla oljeledningar genom 
Palestina som de ville säkra genom att på något sätt göra en fredlig lösning mellan de två 
folkgrupperna. Men balfourdeklarationen ansågs vara ett riktigt fult drag av britterna, rent av ett 
svek mot det löfte som araberna utlovades 1915. Ett löfte om en stor stat vid namn Palestina. Detta 



fick nationalismen i de både parterna att trappa upp i takt med spänningen mellan dem. Judarna 
började kalla sin gemenskap för Yishuv vilket stärkte den nationalistiska känslan ännu mer.

Arabernas vrede och andravärldskriget:
Medan Yishuv blev allt större, p.g.a. en ökande invandring, började araberna frukta den snabbt 
växande judiska befolkningen och började demonstrera och protestera mot den snabbt växande 
judiska befolkningen. De gjorde detta 1920. De krävde ha en arabisktalande nation och en 
arabiskregering men inget större hände. Därför började man göra uppror med form av 
gerillakrigsföring. Man gick alltså runt i små och beväpnade grupper. Detta fick Britterna att blanda 
sig i för att slå ner revolten. Man ville ju inte att ett stort krig skulle uppstå! Men det var nog lite 
försent för araberna hade redan gjort en massaker mot judarna och detta har lett till att Judarna 
också skapande försvarsrörelse, den så kallade Haganah. Britternas trupper fick stanna kvar. Men 
det var inte det värsta. Sedan att Hitler kommit till makten fortsatte den judiska invandringen in i 
Palestina att bara öka och öka. Araberna var inte så glada över detta och som om det inte var nog 
började det nalkas för ett stort krig igen. Britterna kunde inte engagera sig lika mycket i 
konflikterna i Mellanöstern och kom därför på en lösning: Ett till avtal skulle skrivas... Man kan 
säga att nazisterna ställde till det ganska mycket!

Britterna skrev en vitbok, vitboken sa b.la. att 75000 judar under år 1939 och 1944 max skulle 
kunna få invandra in i Palestina, så att judarnas andel av befolkning i Palestina skulle kunna bli 1/3. 
Detta gillade inte judarna, vitboken verkade inte vara för en judisk stat och verkade vara mer på 
palestiniernas sida. England gjorde detta för att de ville ha en så intakt militär så möjligt.

Något som jag hade tyckt England hade kunnat göra bättre, både när det gäller vitboken och 
balfourdeklarationen är att de skulle indelat det judiske nationalhemmet så att all mark skulle vara 
mer ihophängande och inte spritt över Palestina. Detta skulle nog ha lett till att interna små 
konflikter inte uppstått och att både parterna hade sett på allt i ett mer optimistiskt aspekt. Vad 
skulle man helst velat äta, 1000 små smulor eller en stor brödbit?
Jag tycker också att både parternas heligaste städer skulle delas mellan dem så att det inte blir något 
bråk om det.

FN tar över frågan:
Eftersom att England försvagats under andravärldskriget (andravärldskriget har bara gjort denna 
konflikt värre!) lämnade England över frågan till de förenta nationerna år 1947. Tidigare hade 
judarna föreslagit att ge sin mark till araberna så att de ägde hel 4/5 av den mark som från början 
utlovats till araberna. Dem hade till och med sagt att de kunde gett hälften av det vilket skulle 
betyda att Judarna skulle ägt 1/10 av hela Palestina. Men Araberna ville heller inte acceptera. På 
grund av denna tvist kom FN in och delade in det så att judarna skulle få drygt 55% av Palestina 
marken. Araberna skulle på 44%. Judarna godtog detta medan Araberna inte gjorde det.

Tänk hur världen hade sett ut idag om araberna bara hade godtagit judarnas erbjudande på 9/10 av 
all mark! 9/10 är ju jättemycket! Men å andra sidan så hade de blivit utlovade hela landet. Det är ju 
såklart lite surt att man inte får allt när man blivit utlovade det och kämpat för att från början ha 
besegrat Osmanska riket!

Araberna attackerar och Israel gör ett stort motstånd:
Efter ett orättvist beslut från FN, från arabernas syn, blandar sig styrkor från Syrien och 
Transjordanien i sig i konflikten. Tillsammans med gerillagrupper som jag tidigare nämnt startar de 



ett inbördes krig mot b.la. Haganah. Israel vann detta inbördeskrig april-maj. Tillföjd av vinnandet 
utropade Israel 1948 sig själv som en stat den 14:e Maj 1948 av den Israeliska premiär ministern 
David Ben Gurion. 

Det Arabisk-Israeliska kriget (15 maj 1948 – 7 januari 1949):
Det Arabisk-Israeliska kriget startades kort efter att Israel utropade sig som en egen stat. Araberna 
blev förbannade på den nya staten när palestinierna inte fick en egen stat! Kriget höll på i runt 1 år. 
Den 15:e maj attackerade trupper från Egypten, Transjordanien, Syrien, Libanon, Irak, Saudiarabien 
och Yemen staten Israel. Den 15:e maj uttalade också Azzam Pasha, vilket var ledare för det 
arabiska förbundet (en allians mellan alla arabländer), "Detta blir ett utrotningskrig och en historisk 
massaker som kommer att bli lika omtalad som den mongoliska massakern och korstågen". 

När några veckor hade gått hade araberna tagit tillbaka det land som det tidigare förlorat; Palestina 
hade lika mycket mark som de hade 1967, när FN delade upp Palestina. Egypten hade tagit 
omfattande delar av Negev och staden Betlehem. Negev är ett väldigt stort ökenområde som täcker 
60% av det nuvarande Israels mark. Transjordanien hade också erövrat land. De hade erövrat hela 
Jerusalem. Transjordanien tog också med hjälp av Irak över de områden som nu kallas för 
Västbanken.

Den 11 juni det året tillkännagav FN ett vapenvila i kriget. Lite innan vapenvilan hade Israel börjat 
åter ta sin mark. P.g.a. vapenvilan kunde både parterna återuppbygga sina arméer. Israel fick de 
flesta av sina vapen av USA, Frankrike och Tjeckoslovakien.
P.g.a. förstärkningen av sina arméer kunde Egypten ca. 4 veckor senare starta kriget igen. Israel 
hade nu runt 60000 soldater medan araberna hade runt 40000 soldater.

Här ser man hur arabernas område (grönt) minskat med tiden



Med hjälp av det stora antalet av soldater på Israels sida hade Israel efter 15 månader tagit över 
26% till av Palestina och runt halva Jerusalem. Det började alltså gå bra för Israel. Man hade delat 
Jerusalem i två delar där den västliga delen tillhörde Israel och den östliga tillhörde Transjordanien. 
Efter dessa 15 månaderna gick Transjordaniens mark av Västbanken upp till 21%. Gaza remsan 
hade tagits över av Egypten. Israel annekterade (annektera=förklara mark tillhörande en stat) sitt 
nyvunna land medan Egyptierna inte annekterade det landet som de hade på slutet av kriget. 
Transjordanien annekterade 21% av västbanken. Transjordanien bytte namn till Jordanien efter detta 
krigets slut. Kriget sågs som en katastrof för araberna och kallas därför för al nakba (katastrofen).

Israels yta hade nu gått upp till 77% procent av det som från allra börjans skulle vara Palestina 
medan det arabiska marken bara blev mindre. Efter kriget hade de enbart 23%. Läget för araberna 
hade alltså blivit mycket sämre än vad det var när FN offentliggjorde sin delningsplan av Palestina.

Allt detta krig och elände och att Israels mark hade utvidgats väldigt mycket gav såklart sina 
konsekvenser. Konsekvenserna blev nog så stora att detta de ansågs som ett stort problem. 
Problemet anses inte löst än. Enligt FN:s flykting organisation, UNRWA, flydde runt 726000 araber 
från sina hem, 2/3 av den totala palestinska befolkningen. Israel tvingade bort araberna ur de stora 
landområden som det tagit över. Man ville sätta upp en lag att alla arabiska flyktingar inte skulle få 
återvända och det svarade arabvärlden på. Antisemitismen i arabvärlden växte och runt 900000 
judar sammanlagt i arabvärlden fördrevs eller flydde och dem fick inte heller återvända. Majoriteten 
av dessa flyende judar invandrade till Israel där de bland annat fick bo i palestiniernas före detta 
hus. I Israel gjorde man t.o.m. en lag, ”Absentees Property Law”, som sa att man kunde ta åt sig alla 
de palestinier som flyddes egendomar. Man gav stora delar av dessa egendomar till de nya 
israeliterna.
Denna fråga om flyktingar har fått spänningen mellan judarna och araberna att bli ännu högre. Detta  
problem är fortfarande olöst. Det är nog en av anledningarna till att denna konflikt fortfarande 
pågår.

Som svar till den nya staten Israel skapar man en palestinsk regering i Gaza under september 1948 
och nästa månad utropas en självständig stat. För den nya statens nackdel var den helt beroende av 
Egypten.

Suezkrisen (29 oktober – 7 november 1956):
Ett nytt krig hade brutits ut. Tre länder krigade mot varandra i Suezkrisen. Det var England, 
Frankrike och Israel på ena sidan, den s.k. triparten, och Egypten på den andra. Kriget handlade om 
att Egypten, under deras president Gamal Abdel Nasser, bestämde att ta över Suezkanal, en kanal 
mellan Sinai halvön och Egypten. Man ville bygga en damm vid kanalen, Assuandammen. England 
och Frankrike, som tjänat på handeln genom denna kanal, kände sig förolämpade Och började 
smida planer i Paris tillsammans med Israel som alltid varit emot Egypten sedan de krigat som jag 
tidigare sagt. Frankrike ville speciellt också ha krig mot Egypten och avsätta Gamal Abdel Nasser 
som president då man ansåg att han varit en av anledningarna till en motståndsrörelse i deras koloni 
i Algeriet (man kan nog tycka att all arabisk nationalism som jag berättat under hela denna 
uppsatsen varit en anledning till detta). 

U.S.A. och Sovjetunionen ville inte ha något krig och tvingade dem att stoppa kriga så småningom.
Israel vann mest på detta kriget eftersom dem höjde sin säkerhet från att bli attackerade från 
Egypten. Al-Nassers status höjdes efter kriget. De som mest förlorat makt i kriget var England och 



Frankrike. Frågorna och styret av Mellanöstern 
ersattes av U.S.A. och Sovjet istället av England 
och Frankrike.

För att det inte skulle bli krig placerade FN en 
styrka, UNEF, för att i fortsättningen se till att 
det var lugnt i gränslandet mellan Egypten och 
Israel. Man satte också UNEF styrkor vid 
Tiransundet (se karta).

Sexdagarskriget (5 juni 1967 – 10 juni 1967):
Egypten ville inte att israeliska skepp skulle 
kunna åka upp längs med Tiransundet för att 
sedan stanna vid staden Eilat. De ville ngo inte 
det för att visa dem var skåpet ska stå. 
Egyptierna struntade i UNEF och blockerade 
sundet ändå 1959. Det kändes som ett nytt krig 
skulle börja nalkas när arabstaterna började skilja 
mellan ”ditt” och ”mitt”. Man avledde vattnet i 
jordanfloden, som försörjde Israeliska jordbruk, 
till en annan flod till ett exempel. Detta var en 
följd av den växande arabiska nationalismen 
skulle man kunna tycka.

Som jag tidigare sagt hade den arabiska 
nationalismen ökat. I Syrien hade en arabisk 
socialistisk rörelse gjort en kupp 1966 där dem 
bland annat nämnde att utplåna Israel. 
Spänningen var hög.

Kriget började när Israel bombade en bas för flygplan i Egypten. Israel skaffade snabbt ett 
luftherravälde som skulle vara i resten av kriget.

På bara sex dagar hade Israel erövrat hela Sinai halvön, Gazaremsan, Västbanken, Golanhöjderna 
och Jerusalem.

(Personlig åsikt:) Jag tycker att Israel har överdrivit lite. Från början ville de bara ha en egen stat 
men nu verkar det som om de liksom vill bli en stormakt! Makt är nästan som en beroende 
framkallad sak som följt med i alla former av historier så länge människan levat. Det är som en del 
av människans identitet. 
   Jag tycker att dem från början efter segrat borde ungefär ha sagt ”Vi vill bara ha fred med alla er. 
Palestinier, ta denna bit av land som vi tog från er under kriget och starta en egen stat!”. På så sätt 
skulle palestinier tänka: ”Dem har nyss bevisat att dem kan segra över oss, vi kanske ska nöja oss 
med detta innan det blir värre!”. Om man förhandlat så från början skulle flera människors liv hade 
sparats och man hade varit någorlunda nöjd.



En anledning till att det blivit så  att Israel bara vinner och vinner är från stödet från omvärlden. 
U.S.A. hjälper t.ex. Israel riktigt mycket med både upprustning och teknik. Utan omvärldens hjälp 
hade Israel nog inte funnits nu.

Under sexdagars kriget hade Israel ockuperat flera av de palestinska områdena som egentligen av 
alla ansetts tillhöra Palestina. Jag snackar om Gazaremsan och Västbanken. Dessa två områden 
hade getts till Palestina efter att Egypten och Jordanien annekterat dem.

Fredshandlingar och nuläget:
Osloprocessen (1993) & Camp David:
man ville ha fred och därför gjorde man fredshandling. I Osloprocessen kom dem två representativa 
ledarna för både Israel och Palestina överens om grunden för hur relationerna mellan dessa två 
länder ska vara i framtiden. Tack vare Osloprocessen kunde Palestina skapa sig en egen myndighet 
och organisationen PLO (Palestine Liberation Orginization), som länge medverkat i denna fråga, 
skulle sluta göra terrordåd och utföra våldsamheter. Israelisk militär skulle lämna Västbanken och 
Gazaremsan. Tyvärr var Osloprocessen så gott som övergiven när en intifada, ett uppror, startade 
2000.

År 2000 förhandlade den palestinska presidenten Arafat och den israeliska presidenten Barak vid 
Camp David, den amerikanska presidentens fritidsboende. Man kom bl.a. fram till att Israel skulle 
ge tillbaka ockuperad mark och Palestina skulle bidra med att inte vilja stå för kravet att palestinska 
flyktingar skulle få komma tillbaka. Tyvärr utbröts samma intifada som jag berättade om innan.

Jag tror att en anledning till att det blir så enkelt för konflikten att fortsätta är okunskapen 
blandfolket. Dem har liksom ingen koll på vad som händer. Tänk på vad som hänt om intifadorna 
inte hänt. Det är det som får konflikten att fortsätta. Hur många procent av befolkning från både 
parterna är det egentligen som bombar? Inte så mycket! Och det värsta är att det är det som bara tas 
fram. Inga fredsaktivister brukas tas upp i Israels medier till exempel. Man kan nästan tro att det är 
ledarnas fel då de bestämt att man inte ska ta fram sådant här!

Vad FN och Fredsrörelsen i Israel tycker:
Med tanke på allt som palestinierna fått lida för i denna konflikten kommer det alltid, iallafall om 
man är upplyst och vet vad som händer, uppstå en form av ett medlidande från den andra parten. 
Det uppstod en grupp med fredsaktivister i Israel som ville ha en rättvis lösning på konflikten. 
Fredsaktivisterna i Israel ville få slutet mot det lidande och orättvisa mot palestinierna som man 
ställt till med. Man vill få ett slut på tortyren och ockupationen. Visa fredsaktivister hjälper också 
till med jordbruket och transporterar t.ex. medicin. I FN vill man att Israel ska lämna tillbaka det 
land som de ockuperade 1967.

Palestiniernas läge i Palestina:
Till följd av ockupationen efter sexdagars kriget har palestinierna väldigt svårt. Israeliterna har 
byggd väldigt stora och höga murar i Västbanken för att hindra terrordåd och olaga passage från 
Palestina till Israel. Palestinierna är till största del helt beroende av Israels resurser så som el och 
vatten. Efter att ockuperat Gazaremsan kan man säga att palestinierna inom det området blivit 
fängslade av israeliterna. Hela Gaza är evakuerat från israeliter och blev det 2005. Anledningar till 
att det är som ett fängelse är därför att vissa skjuter bomber från Gaza till israelitiska områden. Det 
kan jämföras med en kollektiv bestraffning för hela folket bara för att några skjutit.



Sammanfattning:
England utlovade ett land till araberna men bröt sedan mot löftet när de började vara på väg till att 
ge ett land till judarna. FN har i detta fallet nu tagit över frågan och har gjort ett förslag på en 
uppdelning palestinierna tycker det är orättvist och attackerar tillsammans med trupper från 
Transjordanien och Syrien. Ett fåtal krig bryter ut därpå och för varje krig som går förlorar araberna 
bara mer och mer mark efter att Israel som nu utropat sig som en självständig stat fått hjälp från 
omvärlden. Konflikten pågår fortfarande med t.ex. terror dåd fast det finns vissa grupper som vill ha 
fred.

Framtiden:
Tror jag att en fred någonsin kommer uppstå? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tänker så att det faktiskt 
bättrat sig än om man tänker hur det var förr. Det är iallafall inga stora krig nu och man ha visat, 
bl.a. i Osloprocessen, att det går att ta beslut. Det enda stora problemet är terror attentaten. En fred 
kommer kanske inte att uppstå på en jätte nära tid men jag tror faktiskt att jag kommer att uppleva 
en fred.

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intifada

http://www.ne.se/kort/osloprocessen

http://sv.wikipedia.org/wiki/Husain-McMahon-korrespondensen

http://www.ne.se/enkel/israel-palestina-fr%C3%A5gan?i_h_word=israel%20palestina
%20konflikten

http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-konflikten

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Negev

http://sv.wikipedia.org/wiki/Transjordanien

Jag tycker att dessa källor förstärker varandra på det sättet att dem innehåller samma fakta och att 
alla ”pusselbitar” som dessa källor skulle kunna efterliknas med passar ihop.
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