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Abstract 
This essay focuses on analyzing the rhetoric concerning the Israeli-Palestinian conflict 

in opinion pieces in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter in 1988. This is done 

using a qualitative analysis method. The theoretical basis for the essay is primarily 

founded on postcolonial theory and in particular on Edward Said’s claim that Israel is a 

new example of European colonialism. The aim is to determine how the authors of the 

opinion pieces, using certain rhetoric, portray Israel and the Palestinians/PLO in relation 

to their position of power. The justification and condemnation of violence between the 

parties will also be examined. The results show that the pro-Israeli authors tend to use 

the Jews’ history of persecution and suffering as a justification for the existence of 

Israel. Also, they argue that Israeli violence is a form of self-defense as a result of Arab 

intransigence and violence. The more pro-Palestinian authors tend to portray Israel as a 

violent and oppressing regime, and in some cases adhere to the view on the state as an 

example of European colonialism. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Frågan om Israel-Palestinakonflikten är mycket komplicerad. Det har betydelse inte 

bara för området Israel/Palestina utan för hela Mellanöstern. Men konflikten har även 

skapat ett stort intresse i övriga världen, och folkopinionen är splittrad i frågan om 

staten Israels existens och palestiniernas nationella rätt.  

 

I Sverige tog debatten om svensk Mellanösternpolitik fart i mitten av 1970-talet, då 

frågan om Sverige övergivit Israel och istället skiftat ställningstagandet i förmån till 

arabstaterna och/eller PLO1 kom upp.2  

 

Debatten om Israel-Palestinakonflikten har sedan dess varit minst lika aktuell. I denna 

undersökning kommer debattsidan i dagstidningen Dagens Nyheter att analyseras för att 

se hur retoriken kring Israel och palestinierna/PLO såg ut 1988. Tanken med uppsatsen 

är att den ska ge en bild av hur de pro-israeliska respektive pro-palestinska skribenterna 

formulerar sig för att föra fram en viss bild av Israel-Palestinakonflikten i debatten.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur debatten kring Israel-Palestinafrågan på 

debattsidan i Dagens Nyheter (DN) såg ut under 1988. Fokus ligger på att utifrån en 

kvalitativ textanalys undersöka om det går att urskönja tydliga sympatier för Israel 

respektive palestinierna och PLO. Utöver detta kommer det i studien undersökas hur 

maktförhållandet och rättfärdigandet eller fördömandet av våldsanvändning i konflikten 

formuleras. 

 

Uppsatsens frågeställningar: 

• Vilken retorik används för att uttrycka sympati för Israel respektive palestinierna 

och/eller PLO och för att beskriva maktförhållandet mellan parterna? 

• Hur rättfärdigas/fördöms våldsanvändningen mellan parterna? 

 

                                                 
1 Palestine Liberation Organization, palestinsk frihetsrörelse 
2 Ulf Bjereld, Svensk Mellanösternpolitik: En studie av Sveriges agerande och ställningstaganden 
gentemot konflikterna i Mellanöstern 1947-1985, Stockholm, Carlsson Bokförlag, 1989a, s. 10. 
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1.3 Tidigare forskning 

Statsvetaren Ulf Bjereld har skrivit Svensk Mellanösternpolitik – en studie av Sveriges 

agerande och ställningstaganden gentemot konflikterna i Mellanöstern 1947–1985.3 

Studien inriktar sig dels på den officiella svenska hållningen i frågan, dels på 

folkopinionen, bland annat utifrån undersökningar av tidningarna DN och SvD. 

Undersökningen är till hjälp för denna uppsats då den ger en bild av den svenska 

opinionen tiden före min undersökning. Resultatet visar att den svenska opinionens stöd 

för Israel generellt minskade under senare delen av 1970-talet, och att palestiniernas 

nationella rätt vid samma tid började erkännas. I Bjerelds undersökning presenteras 

bakgrundsfakta som kommer att vara till hjälp i analysen av det empiriska materialet. 

 

Bjereld har även skrivit Israel och PLO – 35 år i svensk opion. Undersökningen liknar 

den ovan men men undersökningsperioden är 1969-2004 istället för 1948-1985. Studien 

bygger på enkätundersökningar som gjordes sex gånger från 1969 till 2004. Frågorna 

utgår från om den svarande ”gillar” eller ”ogillar” Israels respektive PLO:s uppträdande 

i Mellanösternkonflikten med alternativen ”gillar helt”, ”gillar delvis”, ”ogillar delvis” 

och ”ogillar helt”. Undersökningen visar hur den svenska opinionen såg ut och hur den 

har ändrats över tid. Kort sammanfattat minskade stödet för Israels agerande mot slutet 

av 1970-talet och i början av 1980-talet, men PLO:s agerande i konflikten vann aldrig 

det stöd Israel förlorade.4  

 

I The Media at War skriver Susan L. Carruthers om vilken roll media spelar i krig.5 Hon 

nämner hur mediaorganisationer ofta tar en viss ställning till uppenbara hot när 

spänningar uppstår och att massmedia har en betydande roll i förmedlandet av 

händelserna i en konflikt. Bland annat skriver Carruthers om ”slakt som självförsvar” 

(slaughter as ’self-defense’).6 Som uttrycket alluderar handlar det om ett rättfärdigat 

självförsvar i form av våld som svar på ett hot. Detta kan kopplas till Israels militära 

åtgärder mot palestinierna och PLO och även våldsamma handlingar utförda av den 

palestinska sidan, som terroristattacker mot israeliska mål av PLO. I denna 

                                                 
3 Bjereld a. 
4 Ulf Bjereld, Israel och PLO – 35 år i svensk opinion, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.), Lyckan 
kommer, Lyckan går, SOM-rapport nr 36, 2005b, s. 241-243. 
5 Susan L. Carruthers, The Media at War, 2 uppl., Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011. 
6 Carruthers, s. 17-18. 
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undersökning kommer en kompromiss göras med det empiriska materialet och 

Carruthers forskning. Där det i hennes bok fokuseras på hur mediaorganisationer och 

journalister presenterar konflikt och våld är ju skribenterna i denna studie debattörer och 

presenterar inte händelser som ren nyhetsrapportering. Likväl använder 

debattskribenterna sig av samma metod som tidningsjournalister, nämligen att de 

skriver. I skrivandet bildas opinion genom att vissa formuleringar används för att visa 

stöd och rättfärdiga eller fördöma en parts agerande i en konflikt. Angående detta 

nämner Carruthers något som liknar debattinlägg, nämligen bloggande. Blogginlägg, 

liksom debattinlägg, ger skribenten en plats att dela med sig av personliga reflektioner 

kring pågående händelser. 

 

I Why study the media? Skriver Roger Silversone bland annat om retorikens nytta i 

media.7 Han skriver att retorik över allt annat är att övertyga och att ändra attityder och 

värden. Han menar att media i alla högsta grad använder sig av retorik för att övertyga 

tittare och läsare. Denna retorik syftar till att influera och övertyga mottagaren. 

Silverstone menar att retorik förutsätter demokrati för att kunna utöva makt och utstå 

kritik. Författaren belyser även att människor alltid kommer att ha 

meningsskiljaktigheter, vare sig det gället lagar, politik eller etik, och det finns ingen 

garanti för en överenskommelse. I detta är retorikern medveten om detta; framgång är 

inte garanterad, och retoriken är som en öppen hand som bjuder in till diskussion.8 

Silverstone skriver dock att media är duktig på att övertyga läsaren eller lyssnaren om 

att den presenterade faktan är sann;  

Both news and documentary make equivalent truth claims. They can be expressed 

[…] as ’Believe me, I’m of the world’. Documentary consists in its ability to 

mobilize ethical, emotional and demonstrative proofs: the worthiness of an 

argument, the tug of the heart strings, the coherence of the bar chart.9  

 

Liksom med Carruthers bok kommer här att göras en kompromiss. Debattartiklarna är 

varken nyhetsrapportering eller dokumentärer men debattörerna använder sig, liksom 

andra delar av media, av en viss retorik. Detta i syfte att påverka den som läser. 

Skribenterna skriver ofta om händelser i konflikten, alltså fakta, för att tydliggöra sin 

                                                 
7 Roger Silverstone, Why study the media?, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-
ebooks/reader.action?docID=1024015&query=, 1999. 
8 Silverstone, s. 31-32. 
9 Silverstone, s. 32-33. 

https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/reader.action?docID=1024015&query
https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/reader.action?docID=1024015&query
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ståndpunkt. Uttrycket ”Believe me, I’m of the world” går alltså att applicera även på 

debattartiklar. 

 

1.4 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras en introduktion till postkolonial teori, följt av Edward Saids 

argument för att upprättandet av en judisk stat i Palestina är ett exempel på kolonialism. 

Avslutningsvis presenteras Donna Robinson Divines kritik av Said.  

 

1.4.1 Postkolonialism 

Ania Loomba skriver att postkolonialism är ett diffust ämne, och att det är svårt att säga 

exakt vad forskningsfältet ska innehålla. Detta för att det täcker ett enormt område, från 

kolonialmakters arkiv till ekonomisk teori. Loomba nämner Edward Said som en av de 

stora kritikerna inom postkolonial teori.10 1978 publicerade Said Orientalism. I den 

undersöker Said hur akademisk forskning om orienten (Mellanöstern) samverkat med 

litteratur och kulturella nyckeltexter för att befästa vissa idéer som stärkte 

kolonialmaktens funktioner. Loomba menar att boken är viktig för studiet av 

kolonialismen, och till och med att den markerar födelsen av en ny metod för 

forskningsfältet postkolonialism.11 

 

Postkolonialism är studiet av kolonialismen, som kan definieras som: ”erövringen av 

och kontrollen över andra människors land och tillgångar.”12 Kolonialismen gav upphov 

till tanken om att det är skillnad mellan européer och icke-européer. Loomba skriver 

”Definitionen av civilisation och barbari vilar på en konstruerad föreställning om en 

oöverstiglig klyfta mellan »svart« och »vit«, mellan själv och annan.”13 Loomba 

poängterar att det går att göra skillnad på historisk kolonialism och den mer moderna 

europeiska. Författaren nämner den marxistiska teorin som säger att den moderna 

kolonialismen uppstod parallellt med kapitalismen i västvärlden. Den gick ett steg 

längre än den ”gamla” kolonialismen genom att den omstrukturerade ekonomin och 

                                                 
10 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, TankeKraft Förlag, 2005 (svensk översättning), 
s. Loomba, s. 16, 18. 
11 Ibid., s. 59-60. 
12 Ibid., s. 24. 
13 Ibid., s. 71. 
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skapade ett beroendeförhållande: ”där mänskliga tillgångar och naturresurser flödade 

mellan koloniserade och koloniserande länder.”14 

 

Loomba skriver att ordet ”postkolonial” är problematiskt. Det kan hävdas att hela 

världen är postkolonial, eftersom kolonialismens tid är över. Författaren skriver dock att 

det inte är så enkelt. Många postkoloniala kritiker menar att om kolonismens 

ojämlikheter består ska kolonialismen inte dödförklara. Loomba skriver: 

Ett land kan på samma gång vara både postkolonialt (dvs. formellt självständigt) 

och nykolonialt (dvs. ekonomiskt och/eller kulturellt beroende). Vi får varken 

bortse från den formella avkoloniseringens betydelse eller från faktumet att 

ojämlika och koloniala relationer återuppstår i dagens uppdelning mellan nationer 

i »första« respektive »tredje« världen. Den nya globala ordningen vilar inte på 

direkt styre; ändå tillåter den att vissa länder ekonomiskt, kulturellt och (i 

varierande grad) politiskt penetrerar varandra.15 

 

1.4.1.1 Staten Israel utifrån ett postkolonialt perspektiv 

I The Question of Palestine (första utgåvan 1979) skriver Edward Said att den 

”sionistiska erövringen” av Palestina är ett nytt exempel på europeisk kolonialism.16 

Han beskriver att kampen mellan Israel och palestinaaraberna varit ”comically uneven” 

(komiskt ojämn, egen översättning) ända från början. Said belyser att västvärldens syn 

på den europeiska, och därför avancerade, judiska invandringen lett till bra saker. 

Judarna beskrivs som de har verkat för att bygga upp och civilisera ett område tidigare 

bebott av den ”dumb, essentially repellent” (dumma, i grunden motbjudande, egen 

översättning) urbefolkningen av araber.17 Said menar också att sionismen, bland andra 

förändringar i Palestina, är ett i leden av projekt som rättfärdigats till följd av deras 

högre värde jämfört med hur det var innan. Författaren poängterar också att 

palestinierna själva inte rådfrågats. Detta för att folket kämpar mot antagonister som ser 

sig själva som överlägsna i förhållande till palestinierna. Said nämner även problemet 

med Balfourdeklarationen från 1917, där brittiska regeringen godkände Palestina som 

ett nationalhem för judarna;  

The declaration was made (a) by a European Power, (b) about a non-European 

territory, (c) in a flat disregard of both the presence and the wishes of the native 

majority resident in that territory, and (d) it took the form of a promise about this 

                                                 
14 Ibid., s. 25. 
15 Ibid., s. 28. 
16 Edward Said, The Question of Palestine, 2 uppl., New York: Time Books, 1992.  
17 Said, s. 8-9. 



Linnéuniversitetet Campus Växjö               2018-02-10 
Kristoffer Keinvall 
2HIÄ06 – Självständigt arbete 15hp    
 

6 
 

same territory to another foreign group, so that this foreign group might, quite 

literally, make this territory a national home for the Jewish people.18 

 

Citatet framhäver de koloniala aspekterna av deklarationen. Upprättandet av den judiska 

staten ska ske på europeiska villkor, utan att ta hänsyn till vad den palestinska 

befolkningen vill.  

 

Said skriver även om judarnas förtryck av Palestinaaraber och orientaliska (icke-

europeiska, egen anmärkning) judar, trots att de själva blivit utsatta för europeisk 

antisemitism. Han belyser också att offren för förtrycket i Israel och de ockuperade 

områdena inte finner någon tröst i judarnas tidigare lidande: 

To those Palestinian victims that Zionism displaced, it cannot have meant 

anything by way of sufficient cause that Jews were victims of European anti-

Semitism and, given Israel’s continued oppression of Palestinians, few 

Palestinians are able to see beyond their reality, namely, that once victims 

themselves, Occidental Jews in Israel have become oppressors […] (författarens 

fetstil)19 

 

1.4.1.2 Kritik mot Said 

Donna Robinson Divine argumenterar att Israel har gått från att ses som demokratins 

utpost i Mellanöstern till att av många betraktas som en imperialistisk fästning inriktad 

på expansion och förtryck. Divine anser att det inom det akademiska fältet uttrycks 

mycket kritik mot Israel, bland annat av Edward Said. Hon menar att kritiken består av 

att selektivt låna idéer från postkolonialismens vokabulär. Hon skriver dessutom att 

Said misslyckas att undersöka sionismen utifrån dess komplicerade historia.20 Divine 

nämner att Said kopplar ihop västerländska kulturer med koloniala värden, i synnerhet 

rasism. Detta leder till lidande för miljontals människor. I detta är sionismen ett 

instrument för att förtrycka den palestinska befolkningen, och israelisk politik är inte till 

för att upprätthålla ordning, utan för att trycka ner palestinierna. Divine skriver även om 

Saids syn på judarnas förvandling från de förtryckta till förtryckarna, och menar att han 

använder sig av selektiva utdrag från postkolonialismen för att beskriva sionismens 

koloniala aspekter. Hon poängterar också att han inte gör kopplingen mellan de vanliga 

palestinierna och deras ledare, ”whose strategy has bound them to the grip of permanent 

                                                 
18 Ibid., s. 16-17. 
19 Ibid., s. 19. 
20 Donna Robinson Divine, The Middle East Conflict and its Postcolonial Discontents, Israel Affairs, 13:4, 
885-898, DOI: 10.1080/13537120701445414, 2007, s. 885. 
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revolution.” Om palestiniernas roll som offer och deras önskan om att upprätta ett eget 

land skriver Divine: 

Said’s narrative of the Palestinians as victims of Zionism may have worked a 

powerful effect across university campuses and been fully metabolized by much 

of the media around the world, but it has done little to explain to Palestinians how 

they have become trapped in cycles of violence that perhaps give genuine 

expression to what they want but not to what they can achieve.21  

 

Divine skriver vidare att hon är kritisk till Saids utlysning av en palestinsk nation och att 

ingen stat kan ge palestinierna den känsla av nationalitet och värdighet som de strävar 

efter. Hon menar även att en stor del av palestiniernas lidande är självförvållat.22  

 

Divine skriver slutligen om Saids ovilja att gå in på djupet i sionismens, Israels och 

palestiniernas historia. Han förenklar snarare än dekonstruerar innehållsdelarna i 

konflikten, menar hon. Hon skriver att Said borde kunna inse att sionismen, trots sina 

morala brister, hyllar människans förmåga att bygga upp något nytt. Avslutningsvis 

skriver hon att sionismen med sin självinsikt lyckades med något stort. Detta står i 

motsats till, som hon ser det, Saids förlegade och ineffektiva strategier som ämnar att 

skylla på andra snarare än att uppmuntra palestinierna att själva ta ansvar.23 

 

1.5 Forskningsdesign 

1.5.1 Metod 

Metoden som används i uppgiften är induktiv, då inga förutfattade meningar eller 

hypoteser om utfallet finns. Som redan nämnts i 1.2 Syfte och frågeställningar kommer 

undersökningen titta på hur skribenterna formulerar sig på debattsidan i dagstidningen 

Dagens Nyheter. Metoden kommer att vara kvalitativ textanalys och kommer att utgöra 

en empirisk undersökning. Textens innehåll kommer att granskas i ett försök att utröna 

huruvida några tydliga ställningstaganden för antingen Israel eller palestinierna/PLO 

lyser igenom utifrån ordvalen och vad som skrivs. 

 

Alvesson & Sköldberg poängterar att definitionen av en kvalitativ metod inte är 

självklar. De nämner dock att vissa kriterier är centrala; Beaktande och fokus på öppen, 

mångtydig empiri och att undersökningen görs utifrån studiesubjektens perspektiv. 

                                                 
21 Divine, s. 889. 
22 Ibid., s. 889-890. 
23 Ibid., s. 890-891. 
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Detta i motsats till den kvantitativa metodens prägling av forskarens idéer om 

omfattning och kategorisering i undersökningen. Även tolkningsarbetet är ett centralt 

tema inom den kvalitativa forskningen. Författarna citerar Denzin och Lincoln (2005) 

som säger att den kvalitativa metoden utgår från studiet av saker i sin naturliga 

omgivning och tolkningar av fenomen utifrån innebörden som människor förmedlar.24 

 

1.5.2 Avgränsningar och urval 

Denna undersökning har sin början vid den s.k. första intifadans utbrott i december 

1987 (den första debattartikeln rörande ämnet publicerades den 4 januari 1988). 

Intifadan markerar en viktig vändpunkt i Israel-Palestinakonflikten, då den palestinska 

nationalismen utmynnar i ett mer välorganiserat motstånd mot Israels ockupation av 

Gazaremsan och Västbanken. Det är under 1970- och 80-talet som den svenska 

folkopinionen svänger, från att ha varit relativt pro-israelisk till att stödet för Israel 

börjar minska (detta utvecklas i 2 Bakgrund). Undersökningen sträcker sig ganska exakt 

ett år, nämligen till årsskiftet 1988/1989. Detta av den enkla anledningen att tillräckligt 

material hittades för att göra en analys. 

 

Till en början var tanken att jämföra debatten i Dagens Nyheter (DN) med den i Svenska 

Dagbladet (SvD), men det framgick tidigt att tidningarnas debattsidor inte skiljer sig 

nämnvärt från varandra när det gäller representationen av opinionen. Debattinläggen 

följer samma mönster – antingen visar en skribent stöd för Israel eller palestinierna 

och/eller PLO, och ofta får denne en replik riktad mot sig i en senare debattartikel. Vid 

ett par tillfällen har skribenter publicerat debattinlägg i både DN och SvD. Utöver detta 

är debattsidorna i tidningar inte alls på samma sätt som ledarkommentarer kopplade till 

tidningens officiella hållning, varför det (enligt eget tycke) heller inte är lika intressant 

att jämföra materialet i de olika tidningarna. Opinionen rörande Israel-Palestinafrågan 

presenteras på ett fullt tillfredställande sätt genom att bara fokusera på Dagens Nyheter 

utan att göra en komparation med Svenska Dagbladet.  

 

                                                 
24 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2017, s. 17-18. 



Linnéuniversitetet Campus Växjö               2018-02-10 
Kristoffer Keinvall 
2HIÄ06 – Självständigt arbete 15hp    
 

9 
 

1.5.3 Material 

Materialet som ska undersökas är debattsidan i Dagens Nyheter. Valet av tidningar 

jämfört med annan media är bland annat att sidarkiven finns tillgängliga i digital form 

på tidningens hemsida. Dessutom är arkiverad text tacksamt att arbeta med i en 

kvalitativ analys då det inte behövs någon transkribering i samband med repetitiv 

uppspelning av ljud- eller videoklipp från nyhetssändningar.  

 

Debattsidan valdes för att den förmedlar opinion. Ledarkommentarer rörande Israel-

Palestinakonflikten finns inte i lika stor utsträckning som debattinlägg, varför det senare 

valdes för denna undersökning. Dessutom är det intressant att se om debattinläggen 

visar någon tydlig linje vad gäller stöd för Israel eller palestinierna i konflikten. Magnus 

Persson skriver att debattsidor är ett mellanting mellan ledarsidan och kultursidan. 

Persson om vems åsikter som framförs på debattsidorna i tidningar: 

Debattinläggens funktion har förändrats och har i de största morgontidningarna 

kommit att präglas av att den politiska och ekonomiska eliten, d.v.s. politiker, 

ekonomer, representanter för företag eller organisationer, har företräde. De stora 

tidningarnas debattutrymme har därmed blivit en politisk arena och det händer 

sällan eller aldrig att personer utanför denna elit har tillträde till denna.25 

 

1.5.3.1 Dagens Nyheter (DN) 

Dagens Nyheter publicerade sin första utgåva 1864. Tidningen grundades av liberalen 

Rudolf Wall som var chefredaktör till sin död 1893. 1896 skärptes tidningens politiska 

inriktning något och blev tydligt vänsterliberal, samtidigt som tidningen oberoende 

förblev viktigt. Sedan 1941 har Dagens Nyheter varit Sveriges största morgontidning.26 

1998 befästes tidningens politiska hållning som oberoende liberal.27 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Magnus Persson, Presshistoriska undersökningar, Linnéuniversitetet, 2012, s. 2. 
26 Dagens Nyheter, Lars Linder, Dagens Nyheter – 150 år i ständig förändring, https://www.dn.se/dn-
150-ar/dagens-nyheter-150-ar-i-standig-forandring/?forceScript=1&variantType=large. 
27 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter. 

https://www.dn.se/dn-150-ar/dagens-nyheter-150-ar-i-standig-forandring/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/dn-150-ar/dagens-nyheter-150-ar-i-standig-forandring/?forceScript=1&variantType=large
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter
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2 Bakgrund 

2.1 Tanken om en judisk stat i Palestina 

I slutet av 1800-talet växte en judisk nationalism fram i Europa som följd av att judarna 

stötte på hinder i assimilationen i samhället. Med nationalismen kom även tanken om en 

egen judisk stat. Rörelsen fick namnet sionismen, efter dess mål att återvända till sitt 

historiska hemland i Palestinaområdet (Sion).28 1897 anordnades den första sionistiska 

världskongressen i Basel. Där var sionisterna överens om att judarna hade rätt till ett 

garanterat hem i Palestina.29 

 

Liksom judarna har även araberna en lång historia i Palestina. Området erövrades av 

araberna under 600-talet, och de förblev där efter turkarnas maktövertagande på 1000-

talet.30 Att motstånd mot upprättandet av en judisk stat i området skulle uppstå är därför 

inte konstigt. I slutet av 1800-talet utgjorde araberna den stora majoriteten av Palestinas 

befolkning, och de skulle inte lämna sitt land utan strid.31 Vid den första s.k. 

arabkongressen 1913 i Paris träffades delegater från dagens Syrien, Libanon, Israel och 

Jordanien. Man krävde likaberättigande inom det Osmanska riket och tryckte på att 

ingen främmande makt skulle blanda sig i områdets belägenheter. Sionismen och den 

judiska inflyttning i Palestina som den förde med sig ledde till en rädsla hos araberna att 

de skulle bli underkuvade eller utstötta.32 

 

2.2 Världskrigens efterdyningar och staten Israels bildande 

Efter de allierades vinst i första världskriget påbörjades processen att styra upp 

Mellanöstern, där turkarna i det Osmanska riket tidigare varit dominanta. Under kriget 

hade hemliga fördrag ingåtts. Dessa hade att göra med vad som skulle hända med de 

gamla turkiska områdena, bland annat Palestina. 1916 hade Storbritannien och 

Frankrike ingått det hemliga Sykes-Picotavtalet, där de delade upp Storsyrien och Irak i 

brittiska och franska mandatområden. Palestina skulle ställas under internationell 

administration i samråd med övriga allierade, Ryssland och sharifen av Mekka i 

Saudiarabien. Det bestämdes att britterna och araberna skulle dela upp Palestina mellan 

                                                 
28 Sune Persson, s. 14. 
29 Persson, s. 15. 
30 Ibid., s. 19. 
31 Ibid., s. 14-17, 21. 
32 Ibid., s. 19-21. 
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sig. Delningen gjordes till följd av ett löfte som Storbritannien gett under kriget, där 

araberna hade utlovat stöd till de allierade mot turkarna i utbyte mot mark, bland annat i 

Palestina. Stridigheter kring uppdelningen uppstod dock, då inga exakta detaljer om 

gränsdragningen fanns.33 

 

Storbritannien hade även ingått samarbete med judarna, då man ansett dem viktiga för 

en seger. 1917 överlämnades ett brev från lord Rothschild till Storbritanniens 

utrikesminister Arthur Balfour innehållandes ett förslag om britternas godtagande av 

Palestina som nationalhemmet för det judiska folket. Balfours svar, 

Balfourdeklarationen, godkände Palestina som ett nationalhem för judarna, inte 

nationalhemmet, vilket hade varit sionisternas förslag. Svaret var en kompromiss mellan 

sionisternas krav på Palestina som hemland, judiskt stöd i världskriget, för britterna 

strategiska intressen i Palestina och det tidigare nämnda löftet till araberna.34 1920 fick 

britterna kontroll över Irak och Palestina. Administrationen skulle underlätta judisk 

invandring och uppmuntra judiska bosättningar i Palestina. Den judiska befolkningen 

växte från ca 83 000 till ca 530–560 000 mellan 1922 och 1945. Antalet muslimer 

uppgick vid årsskiftet 1944/1945 till ca 1 000 000.35  

 

Den 28 april 1947 samlades generalförsamlingen i Förenta Nationerna för att diskutera 

Palestinafrågan. En speciell kommitté, United Nations Special Committee of Palestine 

(UNSCOP) tillsattes, med svensken Emil Sandström som ledare. Sandströms ersättare 

Paul Mohn som ritade de slutliga gränserna för den föreslagna uppdelningen av 

Palestina i judiska och arabiska områden.36 Den 14 maj 1948 utropades den 

självständiga judiska Staten Israel, som snabbt erkändes av USA, Sovjetunionen, 

Frankrike och Storbritannien. Redan dagen efter tågade arabiska styrkor från Egypten, 

Transjordanien, Syrien, Irak, Saudiarabien och Jemen in i det nygrundade landet och ett 

krig utbröt. I juni accepterade Israel FN:s förslag om vapenvila men arabstaterna 

förkastade det, då arabvärlden trodde att segern var nära. Ytterligare vapenvilor ingicks 

och bröts vid ett flertal tillfällen, och den sista trädde i kraft 1949. Efter detta delades 

Israel upp i arabiska och judiska territorier av Israel och de omliggande arabstaterna. 

                                                 
33 Ibid., s. 23-26. 
34 Ibid., s. 27. 
35 Ibid., s. 28-31. 
36 Ibid., s. 54, 254. 
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Palestinaaraberna hade inget att säga till om.37 Resultatet av kriget 1948–1949 blev att 

Israel förstärktes och att majoriteten av Palestinaaraberna tvingades på flykt. I början av 

1950 utgjorde judarna ca 86% av befolkningen i Israel, och staten täckte ca 77–78% av 

Palestinas yta. Araberna såg detta som en katastrof och förkastade delningen av 

Palestina, där Israel hade expanderat avsevärt jämfört med den ovan nämnda 

delningsplanen FN föreslagit 1947.38  

 

2.3 PLO, Junikriget och den första intifadan 

1964 bildades PLO (Palestine Liberation Organization) i syfte att föra palestiniernas 

kamp mot Israel. Man hade insett att diplomati var hopplöst och fokuserade istället på 

revolutionär kamp. I början bestod kampen dock mest av hotelser och inte mycket 

annat. 1965 hade en annan palestinsk befrielserörelse, al-Fatah, tröttnat på PLO:s 

passivitet och tog saken i egna händer med gerillakrigföring mot Israel.39 1967 

utspelades det s.k. Junikriget, eller Sexdagarskriget mellan Israel och Egypten, 

Jordanien och Syrien. Israel vann kriget och ockuperade bland annat Gazaremsan och 

Västbanken (tidigare arabiska områden i Palestina).40 Efter junikriget samlades 

arabvärldens ledare och kom överens om en politik som innebar att de inte skulle 

erkänna, förhandla eller sluta fred med Israel. En mängd gerillaorganisationer samlades 

1969 under PLO med Yassir Arafat som ledare.41 

 

Som svar på den israeliska ockupationspolitiken i Gazaremsan och på Västbanken växte 

den palestinska nationalismen. Nationalisterna blev med tiden bättre organiserade och 

identifierades mer och mer med PLO. Motståndet mot Israels ockupationer i Gaza och 

på Västbanken ökade. Israel svarade med hussprängningar, arresteringar, fängelsestraff 

och landsförvisningar. I december 1987 rann bägaren över för palestinierna, och en 

folkresning kallad al-intifada (ung. ”omskakningen”) bröt ut efter en tämligen obetydlig 

händelse - en trafikolycka. Till en början brukades inte våld, utan metoder som 

bojkotter, strejker, vägran att betala skatt, demonstrationer m.m. Det våld som utövades 

var i regel av barn och ungdomar som kastade sten och molotovcocktails mot israeliska 

                                                 
37 Ibid., s. 61-66. 
38 Ibid., s. 74-75. 
39 Ibid., s. 112-113. 
40 Ibid., s. 130-131. 
41 Ibid., s. 137,139. 
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fordon. Israels militära övermakt kunde inte användas effektivt mot denna typ av mål. I 

januari 1988 beordrade dock Israels försvarsminister Rabin att den palestinska revolten 

skulle krossas med ”makt, våld och slag”. Detta ökade palestiniernas hat samtidigt som 

västvärldens upprördhet gentemot Israel växte. Med tiden övergick intifadan i mord, 

självmordsattacker och välorganiserade attacker från milis mot israeliska mål.42  

 

2.4 Svensk politik och folkopinion 

Israel hade starkt stöd i den svenska opinionen och politiken under 1950- och 60-talet. 

Israel sågs då som den svagare parten i en mellanstatlig kamp med arabstaterna, och 

skulden lades helt på araberna. Palestinierna sågs som en flyktinggrupp som visades 

sympati av humanitära skäl, men erkändes inte nationella rättigheter. Därför ansågs de 

inte heller ha rätt till en egen stat. Alla politiska partier i Sverige, förutom 

kommunisterna, höll denna ståndpunkt. Israels starka stöd i politiken och folkopinionen 

skulle dock ändras; Israels position i konflikten hade skiftats från den svage till den 

starke parten. Detta för att det fanns en israelisk statsbildning och att staten sedan 

junikriget 1967 ockuperade de palestinska områdena Gazaremsan och Västbanken.43 

Runt 1975 övergavs den svenska policyns syn på palestinier som endast flyktingar, och 

deras nationella rättigheter erkändes. Samtidigt erkändes även PLO som representanter 

för det palestinska folket.44 Under samma tid började det svenska stödet för Israel 

minska, och skuldbördan fördelades mer jämnt mellan parterna i konflikten.45 Sveriges 

stöd för Israel minskade i synnerhet i samband med Israels hårdföra metoder mot 

palestinierna under intifadans första skede 1988.46 När det gäller PLO vann 

organisationen aldrig det stöd som Israel förlorade, och har generellt alltid haft svagt 

stöd i den svenska opinionen.47 

 

 

                                                 
42 Ibid., s. 190-191. 
43 Bjereld b, s. 241-242. 
44 Bjereld a, s. 235-236. 
45 Bjereld b, s. 241-242. 
46 Persson, s. 191. 
47 Bjereld b, s. 243. 
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3 Empirisk huvudstudie 

Den 4 januari 1988 publicerades debattinlägget ’”Inga privata åsikter om Israel”’ av 

FN-ambassadören Anders Ferm, där författaren svarar på kritik han fått efter ett FN-tal 

som rörande händelser på i Gaza och på Västbanken från december 1987. Ferm 

anklagades för att vara Israelkritisk. Han skriver b.la.:  

Någon sa att ”Ferms anförande” skulle skada Sveriges avseende […] Hos vem i 

så fall? Hos palestinierna på Västbanken och i Gaza, om nu dessa till äventyrs 

räknas? I den tredje världen där man respekterar Sveriges obundna hållning och 

stöd under årens lopp till fattiga och förtryckta folk?48 

 

Ferm nämner även att kritik mot Israel kommit från annat håll, bland annat från det 

annars Israelvänliga USA. Han skriver att en vettig hållning i Israel-Palestinafrågan är 

att vara både pro-israelisk och pro-palestinsk. Mot slutet av artikeln skriver Ferm: 

”Västbanken och Gaza är ockuperade områden. Palestinierna där är sålunda 

underkastade ett främmande herravälde. Obestridligen är det så […] Vanligen brukar 

väl våra sympatier vara hos dem som vill frigöra sig från främmande härskare” Han 

refererar sedan till motståndsmännen i Danmark och Norge under andra världskriget i 

syfte att jämföra dem med palestinierna. Dessa motståndsmän sågs som frihetshjältar, 

menar Ferm. Artikeln avslutas med repliken: 

Vad som då är förvånande […] är att så många alltjämt tycks anse att just 

palestinierna av alla folk skulle förnöjsamt finna sig i att år efter år förbli under 

ockupation […] Fundera ett tag på om vi själva skulle acceptera ett sådant öde för 

vårt eget land!49  
 

Ferms försvar anspelar på typiskt svenska ideal, som att hjälpa de utsatta och kämpa 

mot orättvisor. Ferm nämner Nazitysklands ockupation av våra grannländer under andra 

världskriget, och målar upp ett hypotetiskt scenario där vi själva blir ockuperade, vilket 

skapar ett tänk om samhörighet med de förtryckta palestinierna. Värt att nämnas är även 

användningen av orden ”herravälde” och ”härskare”. Maktskillnaden mellan Israel och 

de ockuperade palestinierna blir genom dessa formuleringar klar och tydlig. 

 

Som en replik till Ferms debattinlägg svarar Jackie Jakubowski, redaktör för Judisk 

krönika, den 14 januari. Jakubowskis debattinlägg har titeln ”Ensidigt, Ferm!” 

Skribenten menar att Ferm ignorerat viktiga händelser där Israel verkat för ”positiv 

                                                 
48 Anders Ferm, “Inga privata åsikter om Israel”, https://arkivet.dn.se/tidning/1988-01-04/3/5. 
49 Ibid. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1988-01-04/3/5
https://arkivet.dn.se/tidning/1988-01-04/3/5
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utveckling”. Jakubowski menar att Israels politik är på grund av ”arabisk 

oförsonlighet”, och nämner att Syrien och PLO tackat nej till fred, förhandlingar och 

erkännande av Israel (”de tre nejen”). Författaren nämner även en rad arabiska 

terroraktioner mot judiska mål. Jakubowski skriver vidare att händelserna i Palestina har 

sin grund i palestiniernas ovilja att: ”acceptera sina villkor som flyktingar”, och att 

Israels ockupation inte hade skett: ”om inte arabstaterna med sin aggressiva politik hade 

påtvingat Israel ett krig i juni 1967.” Palestiniernas önskan om att inte bara befria 

Västbanken och Gaza, utan hela den judiska statens territorium nämns, samt PLO:s 

ovilja att uppnå fred. Författaren poängterar att palestiniernas ledare istället för en 

tvåstatslösning håller fast vid: ”sitt orealistiska mål om ett Stor-Palestina på den judiska 

statens ruiner.” Inlägget avslutas med följande: 

Om en förnuftig hållning i Mellanösternkonflikten är […] att vara både pro-

palestinsk och pro-israelisk, bör det neutrala Sverige visa på större mått på 

solidaritet med båda parter i konflikten. Ferms FN-tal och hans 

handskakning, direkt efter talet, med PLO:s representant är inte ett uttryck 

för ”både pro-palestinsk och pro-israelisk hållning”. (skribentens fetstil)50 

 

Jakubowski skriver att palestinierna vägrar att ”acceptera sina villkor som flyktingar”. 

Detta i motsats till att de faktiskt är en nationalitet med rätten till ett eget land. 

Skribenten tycks alltså hålla kvar vid den syn på palestinierna som enligt Bjereld var 

framträdande i den svenska politiken och folkopinionen fram till mitten av 1970-talet. 

Skuldbördan i konflikten tilldelas även klart araberna, som enligt Jakubowski ”med sin 

aggressiva politik” ”påtvingade” Israel ett krig 1967.  

 

’”Israel har misslyckats”’ är rubriken på ett inlägg skrivet av Thomas Hammarberg, 

generalsekreterare i Rädda Barnen. Inlägget publicerades den 18 januari. Hammarberg 

skriver om Ben Gurions önskan om att Israels ockupation skulle upphöra så fort som 

möjligt efter sexdagarskriget 1967, och samma tre nej från arabernas sida som 

Jakubowski refererade till i sitt inlägg. Hammarberg skriver att den israeliska 

ockupationen till en början möttes av ”optimism och stolthet” från den israeliska 

administrationens sida. Planen var att araber skulle se att ”judarna var mänskliga och 

hade goda avsikter” och att ”en mellanfolklig förståelse skulle börja spira i de 

vardagliga kontakterna; besökande araber utifrån skulle få sina fördomar om Israel 

vederlagda. Kort sagt: fredens frön skulle planteras i själva ockupationen.” Författaren 

poängterar att ockupationen aldrig ledde till fred, utan ökad fientlighet, och målar upp 

                                                 
50 Ibid. 
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en dyster bild; ”På Västbanken och i Gaza drabbar nu den första generationen av 

ockupationens barn samman i ständigt upptrappat våld. Demonstrerande och ibland 

stenkastande palestinska ynglingar slås ned av israeliska soldater som skjuter tårgas 

eller rent av skarpa skott.” Hammarberg menar att kontakterna mellan parterna varit 

ojämlika, då situationen är som: ”mellan herremannen och undersåten, den mäktige och 

maktlöse […] när de valda borgmästarna visade sig vara PLO-vänliga blev de helt 

simpelt avsatta. Protester har slagits ner brutalt.” Författaren skriver också ”Hur länge 

ska de ockuperade palestinierna hållas utan medborgarrätt, egentligt inflytande, 

rösträtt?”51 

 

Att palestinierna befinner sig i ett underläge framgår när Hammarberg nämner de 

israeliska soldaternas hårda repressalier mot palestiniernas stenkastning. Utöver detta 

formulerar Hammarberg relationen mellan parterna som den mellan ”herremannen och 

undersåten” och ”den mäktige och maktlöse” – likt kolonisatören och urbefolkningen, 

för att göra kopplingar till Said.  

 

19 januari publicerades ännu ett debattinlägg av Hammarberg med rubriken ’”Massiv 

högervridning i Israel”’. Genom texten framhålls Israel som en demokrati som 

misslyckats. Hammarberg skriver om israelernas rasism gentemot palestinierna. Han 

skriver om ett systematiskt förhindrande av utredningar gällande terrorhandlingar 

utförda av judiska bosättare. Hammarberg skriver: ”Terroristerna har visserligen 

straffats för sina våldsdåd men fått hjälp att ikläda sig martyrkronan. Budskapet har 

knappast gått förlorat: det är skillnad på terrorism och terrorism […]” Skribenten 

skriver även om deportationer utan rättegång och hussprängningar utförda efter att 

någon i hushållet anklagats för terrorism. Hammarberg poängterar att dessa handlingar 

bryter mot Genèvekonventionen, och han påpekar att de israeliska myndigheterna har 

dåliga argument för att stödja dessa metoder som kränker de mänskliga rättigheterna. 

Inlägget avslutas med att Hammarberg skriver att det finns: ”en del ungdomar som 

representerar en förståelse för att framtiden ligger i fredlig samexistens med 

palestinierna – inte i militär muskelkraft, religiös fanatism eller nationell självgodhet.”52 

 

                                                 
51 Thomas Hammarberg, ”Israel har misslyckats”, Dagens Nyheter, 1988-01-18. 
52 Thomas Hammarberg, ”Massiv högervridning i Israel”, Dagens Nyheter, 1988-01-19. 



Linnéuniversitetet Campus Växjö               2018-02-10 
Kristoffer Keinvall 
2HIÄ06 – Självständigt arbete 15hp    
 

17 
 

29 januari publicerades Per Gahrtons debattinlägg ”Solidariteten sitter trångt”. Artikeln 

inleds med följande mening: ”Det hade varit skönt att helhjärtat kunna hylla Thomas 

Hammarberg för att han äntligen insett att det är något ruttet med den israeliska 

ockupationen […] Thomas Hammarberg har ju tillhört den mest ensidigt proisraeliska 

lobbyn.” Gahrtons problem med Hammarbergs debattartikel var att han hade: ”behållit 

ett israeliskt perspektiv på en palestinsk tragedi.” Gahrton menar att den israeliska 

ockupationen aldrig var tänkt att leda till fred: 

Grundfelet hos Hammarberg är att han vidhåller att det kunde ha blivit 

annorlunda med ockupation. Han vill inte överge tesen att ockupation kan leda till 

fred. Det är intellektuellt förödande och alarmerande för framtiden. Vilken 

kommande ockupation kommer Rädda Barnens generalsekreterare att försvara 

tills en urartar till mord på obeväpnade barn på öppen gata?53 
 

Gahrton lyfter fram att PLO, med Yassir Arafat i spetsen, ständigt trappar upp 

kontakterna med Israel. Situationen är, enligt honom att:”På den palestinska sidan är det 

fredsvännerna som har makten och hotas av extremisternas då. På den israeliska sidan är 

det extremisterna som har makten och som utsätter fredsvännerna för förföljelse.” Han 

skriver vidare: ”PLO vill förhandla med Israel vid en FN-konferens. Israels regering vill 

inte förhandla med PLO under några som helst omständigheter[…]” Gahrton jämför 

sedan den israeliska ockupationen med den i Danmark och Norge (under andra 

världskriget, egen anmärkning), och skriver att den: ”trappats upp till jämförbar 

brutalitetsnivå.” Slutligen skriver Gahrton att oförmågan att solidarisera sig med 

palestinierna grundar sig i ”dold rasism”:  

särskilt den judiska makteliten har europeisk bakgrund. I sådana konflikter tycks 

det även för annars rättskännande personer vara svårt att helhjärtat solidarisera sig 

med icke-européerna. När förtrycket går för långt betraktas det visserligen som 

pinsamt […] Man skäms. Men solidaritet med de förtryckta icke-européerna mot 

européerna? Det tycks ibland sitta mycket trångt.54 

 

Liksom Ferm gör Gahrton kopplingar mellan Israel-Palestinakonflikten och 

ockupationen av Norge och Danmark under andra världskriget, och poängterar att den 

är lika brutal. Gahrton är uppenbart kritisk till Israels ockupation, och det sista citatet 

tydliggör hans uppfattning om varför, nämligen att avsaknaden av solidaritet för 

palestinierna beror på en dold rasism. Temat med européer som förtrycker icke-européer 

är en av grundstenarna i Saids The Question of Palestine, och överensstämmer således 

om den postkoloniala idén om Israel som en kolonialmakt. Nämnvärt är att Gahrton 

                                                 
53 Per Gahrton, “Solidariteten sitter trångt”, Dagens Nyheter, 1988-01-29. 
54 Ibid. 
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1970 släppte boken Kampen om Palestina, som är kritisk både till Israels och de 

arabiska staternas agerande. Dock förespråkar Gahrton i boken en palestinsk enhet på 

Västbanken, som ett första steg mot ett integrerat arabisk-israeliskt samhälle. Gahrton 

erkänner därmed tidigt palestiniernas nationella rättigheter, vilket, som Ulf Bjereld 

poängterar, inte var självklart vid tidpunkten. 

  

Den 4 februari publicerades ett debattinlägg skrivet av elva ”Israelsympatisörer” (en 

redaktör, tre ambassadörer, en riksdagsledamot (fp), ett justitieråd, en läkare, en rektor, 

två författarinnor och en fil dr). Inlägget har rubriken ”Gud bevare Israel för dess 

vänner”. Den inleds med en referens till ett uttalande i Expressen om att Israel borde 

agera för att underlätta försoning mellan araber och judar. Skribenterna fortsätter med 

att skriva att Israel kom till bland annat tack vare svensken Emil Sandström, som: 

”ledde planeringsarbetet för västra Palestinas delning, accepterad av judarna, förkastad 

av araberna.” Vidare skriver de om Israels utsatthet: 

redan vid dess födelse i maj 1948, då fem grannstater gick till angrepp, stod det 

klart att israelerna hade endast sig själva att lita till […] Under sina 40 år har 

Israel – med som mest fyra miljoner judar, omgivna av 142 miljoner araber – 

ständigt sökt en fredlig förhandlingspartner.55 

 

Israel beskrivs som en stat som genomgått: ”en enslig kamp för överlevnad” och att det: 

”fredsträngtande folket har härdats på gott och ont, i hårt pressade lägen har delar av 

befolkningen drabbats av desperation.” Judarna framställs som utsatta, och att folket 

genom omvärldens ”gissel” och ”förbannelse”, ”med ostraffad ondska” drivits till 

”vanvett”. Skribenterna nämner att både judarna och palestinierna behöver vänner i 

konflikten, ”som med båda folkens väl för ögonen vill hjälpa till att driva fram säkra 

och rättvisa gränser.” Debattinlägget avslutas med en uppmaning om att inte publicera 

uttalanden i svenska medier som spelar: ”en Israelfientlig opinion i händerna.” 

 

Skribenterna nämner svensken Emil Söderbergs arbete med planeringsarbetet i 

Palestina, som för att visa att Israel står Sverige nära. Genom inlägget porträtteras 

judarna (och Israel) som den svage i konflikten med araberna, och skribenterna lyfter 

fram judarnas numerära underläge. 

 

                                                 
55 Torsten Brandel et al., ”Gud bevare Israel för dess vänner”, Dagens Nyheter, 1988-02-04. 
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Den 19 februari svarar Thomas Hammarberg på Per Gahrtons kritik. I ett debattinlägg 

med rubriken ”Solidaritet – men inte okritisk!” skriver skribenten om problemet med att 

hålla en saklig Palestinadebatt i Sverige. Debatten handlar ofta om att ta ställning för 

den ena eller andra sidan, menar han: 

Särskilt i en konflikt som den om Palestina är den typen av ställningstaganden för 

den ena eller andra parten olyckliga. Det handlar trots allt inte om en 

fotbollsmatch där man hoppas att ena laget skall vinna, utan om en djupgående 

konflikt mellan två folk om samma område, en konflikt som bara kan lösas 

genom att parterna talar med varandra och finner en kompromiss.56 

 

Han skriver att: ”Israels vänner nyligen vände sig till israelerna med oro över de 

metoderna som den israeliska armén använder. Sådana aktioner är långt viktigare än den 

pajkastning som kännetecknat svensk debatt […]” Hammarberg skriver att liknande 

vädjanden borde: ”göras också av PLO:s vänner t ex för att pressa fram ett otvetydigt 

ställningstagande mot all form av terrorism mot oskyldiga.” Hammarberg skriver också: 

”Solidaritet med bägge folkgrupperna, men inte okritisk, borde vara en naturlig 

ståndpunkt.”  

 

’”Ett herrefolk i Israel”’ är rubriken på en debattartikel skriven av Carl Lidbom (s) som 

publicerades den 25 februari. Lidbom beskriver ett besök i Israel: 

Jag mötte två Israel. Det ena var det Israel som fanns före sexdagarskriget […] 

Med stora problem men fortfarande med en fungerande demokrati och en vital 

debatt […] Det andra Israel var ockupationens och de judiska bosättningarnas 

land […] Där människor fruktar och hatar varandra. Där israelerna betraktar och 

behandlar araberna som undermänniskor.57 

 

Lidbom skriver att israelerna betraktar araberna som undermänniskor. Detta för 

tankarna till Edward Saids beskrivning av Israel som en kolonialmakt där de 

civiliserade européerna styr över ett lägre stående folk. Skribenten beskriver 

sammandrabbningar mellan palestinier och israeler och vittnar om sjukhuset i Jeriko, 

där palestinier som misshandlats av israeler vårdades. Lidbom skriver att en av dem 

hade varit med om en ”bestraffningsaktion”, där palestinier begravdes levande av 

israeliska soldater och nybyggare. Skribenten är tydligt kritisk mot Israels ockupationer, 

och undrar varför israelerna inte nöjer sig med områdena de hade före sexdagarskriget. 

Lidbom skriver att judarna fortfarande ser sig som offer istället för segrare, som de 

egentligen är. Det tar tid att förstå, menar han, på grund av sekler av förföljelse, och inte 

                                                 
56 Thomas Hammarberg, Solidaritet, men inte okritisk!, Dagens Nyheter, 1988-02-19. 
57 Carl Lidbom, ”Ett herrefolk i Israel”, Dagens Nyheter, 1988-02-25. 
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minst Förintelsen. Han menar dock att judarna inte riskerar att bli slaktade, utan att de 

istället blir ”ett herrefolk.”: 

Försvarsminister Rabin har illustrerat denna risk på ett groteskt sätt när han satt 

käppar i händerna på soldaterna och gett dem order att piska uppstudsiga araber 

som deltar i demonstrationer och stenkastning […] Soldaterna bryter sig in i 

palestinska hem, rycker upp barnen ur sängarna, släpar ut dem på gatan och slår 

dem. Knappast en dag utan dödsfall bland palestinierna. Israelerna klarar sig i 

stort sett utan förluster […] På Västbanken får soldaterna ”hjälp” av nybyggarna i 

de judiska bosättningarna. Det är ofta nybyggarna […] som gör sig skyldiga till 

de värsta övergreppen. Övergrepp och grymheter beivras mycket sällan och 

mycket halvhjärtat.58 

 

Lidbom skriver vidare: ”När man skapar ett samhälle med klyftor, som följer ras- eller 

religionsgränser, när man berövar en grupp människor alla rättigheter, då kan ordningen 

bara upprätthållas med våld och förtryck.” Lidbom skriver att den subventionerade 

inflyttningen av judar i arabiska områden hjälper till att förstärka förtrycket. Om 

bosättningarna skriver han: ”Israel annekterar de ockuperade områdena utan att säga det 

öppet, utan föregående fredsförhandlingar och utan någon formell överenskommelse om 

gränser.” Han skriver även att vissa i Israel tycks föredra detta framför fredsuppgörelser, 

och att staten inte längre är en demokrati. Inlägget avslutas med följande:  

Ett av de få hoppfulla tecken man kan se i dagens mörka situation är att det nu i 

Israel, bland judarna, äntligen börjar bryta fram en debatt om riskerna för att 

landet skall utvecklas till ett nytt Sydafrika. Insikt om faran är den första 

förutsättningen för en omvändelse under galgen.59 

 

Lidbom använder kraftfulla formuleringar för att beskriva den våldsamma 

maktrelationen mellan Israel och palestinierna; ord som ”undermänniskor” och 

”herrefolk”, att Israel använder ”groteska” metoder för att straffa palestinier. Han 

poängterar dock att det inte alltid är den israeliska militären som begår de värsta brotten, 

utan att de judiska bosättarna ”hjälper” soldaterna. Viktigt är också att Lidbom nämner 

Sydafrika i sammanhanget. Sverige tog tidigt avstånd från apartheid och stödde 

frihetskampen för den diskriminerade svarta befolkningen i Sydafrika.60  

 

DN-medarbetaren och författaren till Blodet i Beirut, Åke Ringberg har skrivit en 

debattartikel med rubriken ’”Kemisk krigsföring mot palestinier”’ som publicerades den 

23 mars. Den handlar om att Israel använder kemiska vapen – mer specifikt tårgas, mot 

                                                 
58 Ibid.  
59 Ibid. 
60 Sofie Grundin, SYDAFRIKA 1: Den svenska kampen mot apartheid i Sydafrika. 
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palestinierna. Inlägget inleds med att beskriva hur Israel även använder 

höghastighetsammunition: ”som vid den minsta träff på människokroppen sliter sönder 

vävnader och ger dödliga skador.” Ringberg nämner även fosforbomber och 

splitterbomber som förr använts på civila mål som flyktingläger och byar. Ringberg 

uttrycker tydligt palestiniernas underläge: ”Det förefaller till och med som om Israel nu 

trappar upp bruket av ännu mer förödande vapen mot palestinska demonstranter, som 

inte själva har vapen, utan ännu så länge endast kastar sten.” Skribenten återkommer till 

tårgasen och skriver bland annat att effekten är: ”dödande på foster hos havande 

kvinnor; 35 sådana missfall har rapporterats av Gaza[…]”61 

 

6 april svarar Mordechay Lewy på Israels ambassad på Åke Ringberg. Debattinlägget 

har rubriken ’”Grundlöst om Israel”’. Lewy menar att israelisk militär och polis inte 

använder vapen som är: ”olagliga enligt folkrätten eller oacceptabla inom ramen för 

allmänna internationella normer.” Skribenten fortsätter med att klargöra att Israel 

använder vapen som används överallt. Lewy avvisar även påståendet att kvinnor fått 

missfall på grund av tårgasen, som inte skiljer sig från den andra länder använder för att 

upplösa kravaller. 62 

 

”Flytta FN till Jerusalem!” är rubriken på Eskil Blocks debattinlägg från den 14 april. 

Block uppmärksammar att debatten kring Mellanöstern är ”överhettad” och att 

medlande är svårt. Skribenten köper inte jämförelsen mellan israeler och nazister som 

vissa gjort – det är ”kränkande” och ”vilseledande”, menar han. Han skriver även att det 

är vettlöst att kalla araberna för antisemiter, då de ju är semiter själva. Aggressionerna 

mellan folken har saklig grund, menar Block:  

Israelerna fruktar med all rätt de arabiska ledare som sagt sig vilja utplåna deras 

stat och kan mycket väl hävda att de palestinier som blev kvar i Israel haft det 

bättre och friare än i de flesta arabländer. Palestinier kan å sin sida anse att de just 

därför att det inte funnits någon arabisk demokrati saknar ansvar för sina ledares 

misstag.63 

 

Vidare ifrågasätter Block om sionisterna hade lyckats med upprättandet av Israel om det 

inte varit för Hitler, och poängterar att araberna faktiskt behandlat judarna bättre än 

många andra. Kritiken mot Israel tydliggörs genom följande utdrag:  

                                                 
61 Åke Ringberg, ”Kemisk krigsföring mot palestinier”, Dagens Nyheter, 1988-03-23. 
62 Mordechay Lewy, “Grundlöst om Israel”, Dagens Nyheter, 1988-04-06. 
63 Eskil Block, Flytta FN till Jerusalem!, Dagens Nyheter, 1988-04-14. 
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Att en folkgrupp misshandlats är inte skäl nog att bilda en ny stat. Skulle man i 

dag skyffla i väg Malabarkustens indier för att återge europeiska zigenare deras 

hemland, eller bereda amerikanska homosexuella plats på Peloponnesos, skulle 

det vålla mycket lokal protest, även från i övrigt liberala personer. Därför bör 

Israel bedömas som ett europeiskt kolonialföretag […]64 

 

Israels bildande jämförs sedan med européernas historiska erövringar i syfte att få 

tillgång till resurser och ge fristad åt grupper som behandlats illa hemma: ”Staten Israel 

hör alldeles klart hemma i just den traditionen.” Därefter liknar Block åter igen Israel 

med ett kolonialföretag som använt våld och orättvisa invandringsregler. Block, liksom 

tidigare Lidbom, anammar Saids retorik kring Israel som en våldsam kolonialmakt.  

 

Under rubriken ’”Israels kemiska krig omöjligt att förneka”’ svarar Ringberg på 

Mordechay Lewy angående Ringbergs tidigare debattinlägg om Israels användning av 

tårgas och höghastighetsammunition. Inlägget publicerades 15 april. Ringberg insisterar 

på att uppgifterna presenterade i inlägget är sanna, och hänvisar till UNRWA:s 

hälsochef John Hiddlestone. Ringberg skriver även om Lewys försvarande av Israels 

användning av höghastighetsammunition: ”som i hårda ordalag fördömdes av 

utrikesminister Sten Andersson […] erkänns av Israel med motiveringen att 

ammunitionen ”används överallt”. Det gör inte saken bättre, varken för Israel själv eller 

dess offer.”65 

 

’”USA och Sovjet måste agera!”’ är rubriken på ambassadören (FN-ambassadör 1964–

197066) Sverker Åströms debattinlägg från den 19 april, som handlar om 

supermakternas inblandning i Israel-Palestinakonflikten. Åström skriver att allt eftersom 

den fortsätter:  

ökar våldet på de ockuperade områdena, alltså Västbanken samt Gaza och östra 

Jerusalem. De israeliska motåtgärderna blir mer drastiska, ungdomar dödas och 

lemlästas, bostadshus sprängs i luften och planteringar skövlas som kollektiva 

bestraffningar i öppet erkänt terrorsyfte, ett ökande antal palestinier utvisas från 

sitt fosterland osv.67 

 

Notera att ordet ”lemlästas” används istället för bara ”dödas”. Detta i samband med att 

aktionerna utförs i ”öppet erkänt terrorsyfte” målar upp en bild av israelerna som 

extremt brutala. Åström skriver vidare att Israel betraktar PLO: ”uteslutande som en 

                                                 
64 Ibid. 
65 Ringberg, “Israels krig omöjligt att förneka”, Dagens Nyheter, 1988-04-15. 
66 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverker_%C3%85str%C3%B6m. 
67 Sverker Åström, ”USA och Sovjet måste agera!”, Dagens Nyheter, 1988-04-19. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverker_%C3%85str%C3%B6m
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terrororganisation” och att: ”även om PLO uttryckligt erkänner Israel […] tänker Israels 

regering under inga omständigheter gripa den utsträckta handen.” Israels hårdföra 

politik utvecklas: ”Samtidigt har Israels nuvarande regering genom både uttalanden och 

praktiska åtgärder klart visat att man som läget nu är inte erkänner palestiniernas rätt till 

självbestämmande och inte avser uppge någon del av de ockuperade områdena.” I 

motsats till Israel är PLO villiga att förhandla för en fredlig samlevnad, menar Åström. 

Debattinlägget fokuserar sedan mer på USA och Sovjets intresse i konflikten, och 

skribenten listar några punkter som de kan tänkas vilja uppnå. I samband med detta 

skriver Åström att: ”En palestinsk stat skulle av skäl som Ingvar Karlsson övertygande 

utvecklat […] inte innebära ett hot mot Israel, snarare tvärtom.” Om Sveriges opinion i 

frågan skriver han att den: ”förenar ett starkt engagemang för Israels säkerhet med en 

full förståelse för palestiniernas krav på att själva få avgöra sin framtid.” Debattinlägget 

avslutas med följande: ”Tänk om Israel i stället för att reagera med brutalt våld hade 

fångat upp den första stenen som ett förtvivlans rop om frihet och fred!” 

 

Samma datum svarar Mordechay Lewy på Israels ambassad, åter igen på Åke Ringberg. 

Svaret har rubriken ’”Israels armé använder bara tårgas”’. Lewy menar att Israel inte 

använder någon nervgas eller liknande, utan bara tårgas. Åter igen poängterar han att 

samma typ används av arméer och polis i västvärlden. Han slår ifrån sig Ringbergs 

kommentarer om att en läkare bekräftat missfall i ett palestinskt flyktingläger till följd 

av kemiska vapen. Höghastighetsammunitionen nämns också, och än en gång 

rättfärdigar Lewy användningen av den med att den också används i västvärlden. 68 

 

Frilansjournalisten Per Wirtén skriver den 6 juni om israeliska övergrepp mot palestinsk 

press. Rubriken är ”Palestinsk press tystas”. Wirtén skriver  

Massmediernas intresse har svalnat, och nu noteras israeliska dödsskjutningar inte 

ens i notisform. Men upproret fortsätter med oförminskad styrka, och det kan vara 

dags att uppmärksamma några aspekter av den israeliska repressionen som inte 

fick plats i den stora nyhetsstormen under januari-mars69 

 

Wirtén skriver vidare att Israel höll minst elva journalister fängslade i mars/april: ”utan 

några officiella anklagelsepunkter.” Palestinska dagstidningar har råkat ut för 

utgivnings- och destributionsförbud. Dessutom stängs nyhetsbyråer ner, bland annat 

                                                 
68 Lewy, “Israels armé använder bara tårgas”, Dagens Nyheter, 1988-04-19. 
69 Per Wirtén, “Palestinsk press tystas”, Dagens Nyheter, 1988-06-06. 
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Palestine Press Service. Wirtén menar att censuren är en: ”intensifiering av den normala 

vardagen under tjugo år av ockupation […] En hård och inkonsekvent censur, 

arresteringar, hot, mord, utvisningar, fängslanden och stadsarrester har hela tiden syftat 

till att försvåra pressens arbete.” Wirtén nämner en Hassan Abd al-Halim som försvann 

och senare hittades död efter att ha påbörjat en artikel om markägande på Västbanken. 

Israeliska källor hade sagt att han dog medan han förberedde ett bombattentat medan 

palestinska kolleger säger att han blev mördad. Wirtén trycker på vikten av att 

förhindra: ”fortsatta israeliska övergrepp mot den palestinska pressen […]” då det 

drabbar inte bara palestinier utan även tidningsläsare i Sverige.  

 

Wirtén gör en iakttagelse där han nämner att händelser i konflikten inte längre nämns 

”ens i notisform” i massmedia. Det är därför viktigt att det tas upp i andra sammanhang, 

som på debattsidan. Under arbetet med denna uppsats har det noterats att Israel-

Palestinakonflikten omnämns flitigt på debattsidan från januari till maj 1988, varefter 

intresset tycks svalna något även där. Trenden tycks alltså gälla även för andra delar av 

tidningen än nyhetsrapporteringen, åtminstone i DN. 

 

Den 27 juni gör Mordechay Lewy ännu en replik med rubriken ”Journalister har ingen 

immunitet”, den här gången till Wirténs inlägg om israelisk censur. Lewy menar att 

Wirténs hävdande: ”baseras på en felaktig grundtanke, som om det vore en självklarhet 

att våldsamma uppror och normalitet samtidigt kan existera vid sidan av varandra.” Han 

skriver även om vad den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, som 

Sverige skrivit under, säger om t ex tryckfrihet. Lewy menar att Israel förhåller sig till 

”samma lagliga synsätt” som konventionen, som säger att exempelvis tryckfrihet får 

begränsas när det gäller att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Skribenten 

framhåller även att Israel i enlighet med konventionen inte heller sysslar med tortyr, 

slaveri eller retroaktiv strafflagstiftning. Följande utdrag visar tydligt på Lewys hållning 

i frågan: ”En situation med våldsamma oroligheter och upplopp […] ’det palestinska 

upproret’, parallellt med terrorism öppet beskyddad av stater formellt i krig med Israel, 

är oomtvistligen en exceptionell sådan.” Lewy klargör även att arresterade personer, 

judar som araber, inte kan använda sitt yrke som journalist som en immunitet för att 

täcka upp för: ”omstörtande verksamhet, eller medlemskap i terroristorganisationer.” 

Detta syftar antagligen på det Wirtén skrev om arresteringar, utvisningar och mord på 
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journalister. Mot slutet av inlägget hävdar Lewy att anhållanden och stängningar av 

publikationer beordrats: ”enligt undantagslagar, välgrundat, och i enlighet med 

europeiska normer för exceptionella situationer”. Han menar belyser att alla har rätt att 

överklaga. Slutligen skriver Lewy om Wirténs påstående att Israels censur påverkar 

tidningsläsare i Sverige: ”Faktum är att svenska läsare åtnjöt en mediebevakning av 

upploppen som överskuggade alla andra viktiga utrikesnyheter under ett halvt år. Denna 

mediebevakning bevisar att arbetsförhållandena är bekväma.”70 

 

Den 4 augusti skriver Hans Göran Franck (s) en debattartikel med rubriken ’”Israel 

måste stoppas”’. Debattinlägget inleds med att Franck skriver om arresteringarna av ”ett 

50-tal politiskt aktiva palestinier […] utgör en allvarlig upptrappning av den israeliska 

ockupationspolitiken.” Franck framför sedan den till synes ”verkliga orsaken” till 

arresteringen av den palestinska ledaren Faisal Husseini, nämligen att han kort före 

arresteringen medverkat i ett stort fredsmöte anordnat av den israeliska fredsrörelsen 

Fred Nu. Dessutom hade han varit inblandad i ett brev skrivet till en holländsk 

utrikesminister på besök i Israel. Brevet handlade om intifadan; ”Huvudmålet för 

intifadan är att få slut på ockupationen och uppnå frihet och oberoende för 

palestinierna.” Franck skriver vad den s.k. Brysseldeklarationen skriver om 

ockupationen: ”Den riktar skarp kritik mot den israeliska ockupationsmakten för dess 

järnhårda politik, bland annat godtyckligt mördande, förstörelse av boningshus, 

deportationer, massarresteringar, stängning av skolor och universitet och inskränkningar 

i yttrandefriheten.” Läget i östra Jerusalem, Västbanken och Gaza beskrivs som 

”mycket allvarligt”;  

Det är ohyggligt att på nära håll se hur ett litet fredligt tåg till minne av en dödad 

kamrat blir upplöst genom skottlossning och tårgas. Det är en obeskrivlig 

mänsklig förnedring när en fembarnsmor hjälplöst talar om sin sorg över att 

familjens hus fullständigt förstörts av militären medan hennes man sitter som 

politisk fånge71 

 

Franck skriver att dödsantalet sedan intifadan började enligt ”tillförlitliga källor” 

uppkommit till ca 400, i motsats till den officiella siffran på 200. Franck skriver vidare 

om situationen för de arresterade: ”Under de 14 första dagarna efter militärens 

ingripande får inte ens den misstänktes försvarare eller Röda korset göra besök […] Det 

                                                 
70 Lewy, Journalister har ingen immunitet, Dagens Nyheter, 1988-06-27.  
71 Hans Göran Franck, ”Israel måste stoppas”, Dagens Nyheter, 1988-08-04. 
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är under denna tid som de flesta pressas till erkännande, inte sällan efter tortyr eller 

annan brutal behandling.” Franck lyfter fram att Israels högsta domstol känner till och 

har riktat kritik mot tillvägagångssättet, men att ingen ändring sker. Avslutningsvis 

skriver Franck: ”Intifadan har en osedvanlig bred och enhetlig uppslutning från hela den 

palestinska befolkningen […] Jag tror inte att ett enat folk kan besegras, inte ens med 

massivt militärt våld.”  

 

Formuleringar som ”godtyckligt mördande”, ”mänsklig förnedring” och ”tortyr eller 

annan brutal behandling” visar på ett tydligt ställningstagande mot Israels behandling av 

palestinierna. I slutet av debattinlägget framställs palestinierna näst intill som 

frihetskämpar - ett enat folk som kämpar mot en militär överhöghet.  

 

’”Svartmåla inte Israel”’ är rubriken på författarinnan Berit Hedebys debattinlägg från 

den 9 augusti. Nämnas ska att Hedeby är en av de ”Israelsympatisörer” som förekom i 

ett tidigare debattinlägg. Hedeby menar att en antisemitism är på väg att växa fram i 

Sverige. Hedeby nämner därefter några uttalanden, bland annat på ett seminarium 

anordnat av olika Palestinagrupper. Där hade någon i publiken uttryckt ett förslag om 

att flytta världens fyra judar från Israel till USA: ”Instämmanden hördes från publiken. 

Ingen i panelen invände.” Hedeby nämner även ett par påståenden på israelisk brutalitet 

presenterade av två arabiska kvinnor i P1, som inte ”krävdes dokumentation”. Hedeby 

avfärdar dessa påståenden som ”Rena lögner.” Skribenten skriver vidare att 

”Massmedier världen över tycks ha ett stort intresse av att svartmåla Israel.”, och menar 

att utländska tv-team ofta: ”hyr stenkastare för att göra en ”upplysande” film […] På tal 

om stenar är det inte smågrus småpojkarna skjuter i väg med slangbella. Det är fråga om 

tegelstenar.” Hedeby skriver också om den av PLO beordrade affärsstrejken, som 

upprätthålls genom hot att ”få sin butik nedbränd eller en kniv i ryggen. Nu hotar 

araberna sina bröder.” Skribenten skriver: ”Jag fick reda på åtskilliga saker av mina 

israeliska vänner, t ex att PLO beordrat skogsbränder. Tolv bränder var ett faktum, 

palestinier hade gripits och erkänt i några fall.” Intressant här är att samtidigt som 

Hedeby förkastat de palestinska kvinnornas berättelser presenterar hon berättelser från 

sina ”israeliska vänner”. Hedeby skriver vidare om hur hon en gång fick höra om kriget 

mellan Israel och omgivande arabstater efter Israels utropande i maj 1948. I utdraget 

nedan skriver Hedeby om hur det Israel försvarade sig mot vad som presenteras som en 
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övermäktig fiende med numerärt och materiellt övertag. Hedeby formulerar sig i syfte 

att skapa en bild av den svage mot den starke: 

Den samlade arabstyrkan var 23 000 man. Mot den egyptiska armén på 10 000 

man, understödd av flyg, tungt artilleri och stridsvagnar, stod Israel med 3000 

man och urmodiga vapen […] Mot slutet kämpade gamlingar och tonåringar med 

hemmagjorda molotovcocktails mot de egyptiska stridsvagnarna […] Så ser 

historien ut. I underläge har Israel måst försvara sig. Idag kämpar landet för sin 

existens. Men Sverige tycks vara motståndare till Israels existens.72 

 

Hon skriver även att hon efter Förintelsen tappade tron på människans godhet, och att 

hon anser sig vara i sin fulla rätt att solidarisera sig med Israel. 

 

11 augusti publicerades Sverker Åströms debattinlägg ’”Kräv att PLO erkänner Israel!”’ 

PLO beskrivs som palestiniernas enda sanna företrädare i konflikten med Israel. Åström 

skriver: 

Tiden har nu kommit för PLO att klart och otvetydigt deklarera sin villighet 

att erkänna Israel och att låta den palestinska stat som kan bli resultatet av 

självbestämmanderättens utövande leva i fred och samarbete med Israel. 

Samtidigt bör avståndstagandet från terrorism uttryckligen bekräftas. 

(skribentens fetstil)73 

 

Åström inser att beslutet är kostsamt för PLO, och beskriver utsattheten hos 

palestinierna: ”Nästan dagligen dödas, misshandlas och lemlästas palestinier. Hus och 

odlingar raderas ut. Men just därför, just nu, när det palestinska folket så heroiskt visar 

sin kraft och sin beslutsamhet, borde man kunna våga språnget […]” Skribenten skriver 

vidare att det finns en allmän uppfattning inom PLO att Israel inte: ”visar den minsta 

benägenhet att erkänna palestiniernas rätt att själva bestämma sin framtid även i ett läge 

då PLO erkänner Israel.” Åström menar även att: ”ett palestinskt erkännande av Israel 

skulle starkt påverka inställningen hos […] regeringar och folk utanför området. Dessa 

skulle […] kunna säga ifrån till Israel att nu måste ockupationen upphöra […] och 

palestinierna får bli herrar i eget hus.” Sista utdraget visar att Åström erkänner 

palestinierna rätt till en egen nationell stat. 

 

18 augusti svarar Birgitta Altan, ordförande i Västmanlands FN-distrikt, medlem i 

Palestinagrupperna och i Svensk-Palestinska vänskapsförbundet på Berit Hedeby. 

Debattartikeln med rubriken ’”Myten om Israel krossad”’ inleds med följande: ”Det 

                                                 
72 Berit Hedeby, ”Svartmåla inte Israel”, Dagens Nyheter, 1988-08-09. 
73 Åström, Kräv att PLO erkänner Israel!, Dagens Nyheter, 1988-08-11. 
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behövs ingen svartmålning av Israel. Nu när den demokratiska fernissan flagnat så totalt 

och uppenbart, för alla utom Berit Hedeby […] och hennes israeliska vänner, då 

framstår landet som en brutal förtryckarmakt.” Hon uppmärksammar att Israel inte har 

respekt för Genèvekonventionen, FN:s resolutioner m.fl. dokument om mänskliga 

rättigheter. Hon uppmärksammar Hedebys återgivning av berättelser från sina israeliska 

vänner efter att ha anklagat berättelserna från palestinska kvinnor för att vara grundlösa. 

Altan uppmärksammar även att Hedeby reagerat på intifadans andra fas; ”Och varför 

förfäras över brända åkrar och ängar, som förvisso är nya inslag i Intifadan. Under flera 

år har ockupationsmakten Israel, utan protester från Israels vänner, sprängt palestinska 

hem […]” Vidare skriver Altan: ”Hon anser sig vara i sin fulla rätt att solidarisera sig 

med förtryckarna, och hon tycker att ’Israel är ett mycket levande, intressant och 

vackert land’.” Skribenten påpekar att hon varit i Sydafrika, som också är levande, 

intressant och vackert. Hon jämför den förtryckta svarta minoriteten där med 

palestinierna. Detta är andra gången Israel jämförs med Sydafrika och landets 

apartheidpolitik. 74 

 

Den 20 augusti svarar Lennart Grosin, styrelseledamot i Judar för Israelisk-palestinsk 

fred också på Berit Hedebys debattinlägg. Rubriken är ’”Ej antisemitism förespråka 

tvåstatslösning”’75 Grosin menar att Hedeby orättvist vinklade det berörda seminariet 

som antisemitiskt. Skribenten hade på seminariet förespråkat en tvåstatslösning: ”och 

hävdade med stor tydlighet judarnas rätt till nationell existens i Mellersta östern […] 

Andra deltagare förespråkade antingen ett demokratiskt Palestina med lika rättigheter 

för alla nationella och religiösa grupper eller en binationell stat.” Grosin menar även att 

han efter en publikmedlems utrop om att flytta judarna till USA svarade med att 

upprepa sitt anförande om en tvåstatslösning och att åsikten: ”möttes snarast med ett 

överseende löje.” och inte instämmande, som Hedeby hade påstått.  

 

Elva ”Israelvänner” bidrog till debattartikeln ’”Ge Israel garantier”’ som publicerades 

den 9 september. Bland skribenterna hittas riksdagsledamöter från centerpartiet, 

moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet, en professor och en redaktör. Inlägget 

är en replik på Francks debattartikel om vad han sett under ett besök i Jerusalem. De 

                                                 
74 Birgitta Altan, ”Myten om Israel krossad”, Dagens Nyheter, 1988-08-18. 
75 Lennart Grosin, ”Ej antisemitism förespråka tvåstatslösning”, Dagens Nyheter, 1988-08-20. 
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menar att: ”det framgår att Franck sett vad han valde att se […] och att de personer han 

talade med var PLO-representanter, hans gamla bundsförvanter.” Skribenterna menar att 

Franck såg problem som Israel: ”med förtvivlans mod har sökt en lösning på under 40 

år.” De belyser att en del av israelerna faktiskt är araber, och att Israel är det enda landet 

i Mellanöstern där araber har demokratiska rättigheter. Vidare står det att PLO bildades 

för att befria områdena från: ”judarna, ’den sionistiska fienden’ i Israel. Och för att nå 

fram till sin slutliga lösning godtar organisationen en enda väg, nämligen terrorismens, 

’den väpnade revolutionen’ […]” Därefter följer ett utdrag från PLO:s nationella 

fördrag. Skribenterna menar vidare att ett stöd för PLO är ett: ”ödesdigert misstag om 

man anser att Israel har rätt att existera.” Skribenterna jämför detta misstag med att man 

inte trodde vad Hitler skrev om att utrota judarna i Mein Kampf. Vidare belyser 

skribenterna att PLO börjat: ”pruta på sina krav. Nu är ledningen beredd att nöja sig 

med suveränitet över Gaza, Västbanken och Galiléen, i stort sett samma områden som 

FN:s delningsplan 1947 tillerkände Palestinas araber.” Israel accepterade planen, medan 

omgivande arabstater rustade: ”för massivt anfall mot den tillkommande judiska staten.” 

Därefter står att: ”Israels folk präglas av djup och dyrköpt erfarenhet.” och att ett 

upplåtande av hela Västbanken skulle medföra stora risker för landets existens. 76 

 

’”Minst 64 barn dödade”’ är rubriken på en debattartikel skriven av två Rädda Barnen-

representanter den 8 december. De skriver att intifadan mot ”den israeliska militära 

överhögheten” bärs av unga människor och att barn och ungdomar utgör de flesta offren 

för militärens ”våldsaktioner”. Därefter skriver de: ”Det står enligt vår mening utom 

tvivel att de israeliska militära myndigheterna tillgripit våldsmedel långt utöver vad som 

kan anses förenligt med internationella rättsnormer.” Israelisk militär gör: ”ringa 

urskillnad mellan vuxna och barn.” Politiker ger sanktioner åt ”våldsamt uppträdande 

bland soldater bortom gränsen för det rimliga.”, menar skribenterna. De 

uppmärksammar att barn i vissa fall verkar ha: ”utgjort måltavlan, och endast i 

undantagsfall har barn skottskadats av en förlupen kula.” Vidare skriver skribenterna 

om misshandel med träbatonger och skjutningar med gummikulor på ungdomar såväl 

som barn i unga åldrar. Israelisk militär ska även ha hejdat ambulanstransporter. Efter 

samtal med Israels försvarsdepartement angående våldet mot barn och ungdomar skriver 

representanterna: ”Dessa och andra besked dämpade inte våra farhågor om att Israels 

                                                 
76Marianne Andersson et al., ”Ge Israel garantier”, Dagens Nyheter, 1988-09-09. 
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högsta myndigheter tolererar långt mer våld mot barn än vad som rimligen kan anses 

förenligt med internationell rättsstandard.” 77 

 

Gunnel Jonäng skrev den 15 december om omvärldens ansvar för att lösa 

Palestinafrågan i en debattartikel med rubriken ”Nytt krig hotar i Mellanöstern”. Jonäng 

skriver att det skett en: ”märkbar omsvängning i världsopinionen genom intifadan och 

Israels brutala metoder.” Hon förkastar även jämförelserna mellan palestinierna och 

Hitler som Israels premiärminister Shamir gjort. Hon menar att Israel borde erkänna 

staten Palestina. Jonäng skriver också att Sveriges erkännande av en palestinsk stat: 

”inte har med sympati eller antipati att göra”. Vidare skriver hon att Israel genom sitt 

grundande 1948 förklarade sig vara: ”en demokratisk och parlamentarisk stat med lika 

politiska och sociala rättigheter.” Trots detta har diskriminering förekommit. Hon 

skriver: ”Genom lagar är judarna priviligierade framför andra medborgare i Israel till 

exempel när det gäller rätten till mark […]” Hon belyser även att palestinierna inte 

behandlats i enlighet med Genèvekonventionens krav på ockupationsmakten. Att ett 

folk har privilegier över andra för åter igen tankarna till Edward Saids syn på Israel som 

kolonialmakt. 78 

 

Den 22 december svarar Mordechay Lewy på Rädda Barnen-representanternas 

debattartikel om israeliskt övervåld mot barn och ungdomar. ”Inga barn beskjuts 

avsiktligt” är rubriken på inlägget, där Lewy påstår att uppgifterna om avsiktliga 

skjutningar är ”grundlösa.” Han skriver vidare: ”Däremot skapar de som ligger bakom 

upploppen avsiktligt situationer där ungdomar kan komma att skadas.” Lewy menar att 

PLO uppmuntrar barn till att delta i ett ”heligt krig” mot Israel, och listar sedan ett antal 

attacker mot israeliska civila från palestinskt håll. Lewy poängterar också: ”De vapen 

som använts mest under upploppen, stenar och bensinbomber, är lätta att använda […] 

Blir dessa vapen mindre farliga för att en yngling kastat dem?” Därefter nämner Lewy 

ett flertal exempel där israeliska vuxna och barn dött till följd av palestinska angrepp. 

Skribenten avslutar inlägget med att skriva att Israel svarar på situationen som vilken 

annan demokrati som helst. Här använder sig Lewy av retorik som kan kopplas till det 

Susan L Carruthers kallar ”slaughter as self-defense”. Upplopp och attacker från barn 

och ungdomar beivras genom våld. Han gör en korrekt iakttagelse när han poängterar att 

                                                 
77 Lars Ronnås & Per Stadig, ”Minst 64 barn dödade”, Dagens Nyheter, 1988-12-08. 
78 Gunnel Jonäng, Nytt krig hotar i Mellanöstern, Dagens Nyheter, 1988-12-15. 
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stenar och bensinbomber är lätta att använda och är farliga trots att det är barn och 

ungdomar som kastar dem, och att även israeler råkar ut för angrepp. 79 

 

4 Avslutande diskussion och sammanfattning 

4.1 Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion angående hur de pro-israeliska respektive pro-

palestinska skribenterna formulerar sig i sina debattinlägg. 

 

Israelsympatisörerna förnekar generellt inte att Israel under 1988 är den starke parten, 

men återkommande inlägg refererar till judarnas utsatthet historiskt. De rättfärdigar 

staten Israels existens med att judarna råkat ut för förföljelse, både långt tillbaka i tiden 

och under den mer senare Förintelsen. Flertal skribenter uttrycker även att araberna varit 

oresonliga, och att det är de som är skyldiga till oroligheterna i Israel och i de 

ockuperade områdena Gazaremsan och Västbanken. Jackie Jakubowski skriver bland 

annat om hur den ”arabiska oförsonligheten” är anledningen till att fred inte uppnås 

mellan Israel och PLO. Detta inlägg för tankarna till Donna Robinson Divines kritik av 

Edward Said. Retoriken insinuerar att araberna ska beskyllas för att oroligheter har 

uppstått mellan dem och Israel. PLO:s terroraktioner samt organisationens och övriga 

arabstaters ovilja att skapa fred med Israel är onekligen en stor del i konflikten. Han 

skriver även att palestinierna inte accepterar sina villkor som flyktingar. Som poängteras 

i analysen trycker Ulf Bjereld på att palestinierna från mitten av 1970-talet började 

erkännas som ett folk med en egen nationalitet och rätt till ett land. Detta i motsats till 

synen på dem som bara flyktingar. På tal om ”arabisk oförsonlighet” avfärdas i ett par 

debattinlägg uppgifter om övervåld mot palestinier som partiska. Ett inlägg svarar på 

Hans Göran Francks (s) iakttagelser: ”det framgår att Franck sett vad han valde att se 

[…] och att de personer han talade med var PLO-representanter, hans gamla 

bundsförvanter.” Inlägg som referar till ögonvittnesskildringar passar bra in på vad 

Roger Silverstone skriver om nyhetsrapportering och dokumentärer, som ju ska 

presentera en ”sanning”. Skribenterna presenterar det de upplevt, d.v.s. sin sanning – 

”Believe me, I’m of the world.”  

 

                                                 
79 Lewy, Inga barn beskjuts avsiktligt, Dagens Nyheter, 1988-12-22.  
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Retoriken som handlar om att framställa israelerna som underlägsna och utsatta görs 

bland annat av de elva ”Israelsympatisörerna”. Skribenterna refererar bland annat till 

kriget 1948, och är noga med att poängtera arabernas enorma numerära överläge i 

jämförelse med de israeliska styrkorna. Staten Israel har, enligt de elva skribenterna, 

genomgått ”en enslig kamp för överlevnad”, och folket har ”drivits till desperation” 

genom omvärldens ”gissel” och ”förbannelse” osv. Berit Hedeby skriver att hon till 

följd av Förintelsen tappat tron på mänskligheten, och att hon är i full rätt att 

solidarisera sig med Israel till följd av detta. Judeförföljelserna återkommer i 

formuleringarna, och i ett inlägg liknas PLO:s nationella fördrag med Hitlers Mein 

Kampf. PLO presenteras i flera av inläggen som en oresonlig terrororganisation. 

Mordechay Lewy är mer saklig i sina argument, vilket är väntat då han arbetar på Israels 

ambassad. Han svarar endast på andra debattartiklar som anklagar Israel för övervåld, i 

synnerhet mot barn och ungdomar. Det militära våldet rättfärdigas med att palestinierna 

också använder våld i form av stenkastning och brandbomber. Retoriken kring att våldet 

är ett svar på annat våld liknar det Susan L. Carruthers kallar ”slaughter as self-

defense”.  

 

Palestinasympatisörerna håller fast vid att palestinierna befinner sig i ett underläge 

gentemot Israel. Den postkoloniala synen på Israel som en europeisk kolonialmakt 

återkommer. Israel beskrivs som ett ”herravälde” och ”ockupationsmakt”, israelerna 

som ett ”herrefolk”. Palestinierna presenteras som ”undermänniskor”, ”undersåtar” och 

”förtryckta”, som ”dödas och lemlästas” och blir utsatta för annan brutal behandling av 

den israeliska övermakten. Retoriken om den starke som ständigt och med brutalt våld 

trycker ner den svage är prominent. Dessa inlägg använder liknande retorik som Edward 

Said när han talar om Israel som ett nytt exempel på europeisk kolonialism. Referenser 

till Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark återkommer vid några tillfällen, t 

ex i Anders Ferms och Per Gahrtons inlägg. Dessutom görs jämförelser mellan Israel 

och Sydafrika i Carl Lidboms och Birgitta Altans texter. Per Gahrton går så långt som 

att säga att den svaga solidariteten med palestinierna grundar sig i ”dold rasism”. Detta 

då judarna förknippas med Europa medan palestinierna (araberna) är icke-européer. 

Gahrton tycks gå i samma banor som Edward Said, då han föreslår att vi hellre 

sympatiserar med européer än icke-européer. Palestinasympatisörerna vill uppnå fredlig 

samexistens mellan palestinierna och Israel, inte en palestinsk stat på ”den judiska 
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statens ruiner”, som Jakubowski i sitt debattinlägg poängterar en gång i tiden var PLO:s 

mål.  

 

Ulf Bjereld poängterar att både Israel och PLO är impopulära i den svenska opinionen, 

men även att frågeformuleringen i den tidigare nämnda SOM-undersökning påverkar 

svaren: 

Låt oss komma ihåg att frågeformuleringen gällde synen på Israels och PLO:s 

uppträdande (egen fetmarkering). Eftersom konflikten i så stor utsträckning 

präglas av våldshandlingar vore det förvånande om just agerandet vunnit 

uppskattning […] Svarsbilden hade kanske blivit annorlunda om frågan i stället 

gällt vem av parterna i konflikten som har mest rätt, eller vem av parterna man 

känner mest sympati för. Huvudintrycket blir ändå att det ständiga våldet, 

trögheten i förhandlingarna, ockupationspolitiken och de upprepade brotten mot 

folkrätten skapat en slags ”krigströtthet” på avstånd i den svenska opinionen. 

Endast ett slut på våldet, respekt för folkrätten och reella framsteg i 

fredsförhandlingarna kans [sic] stärka Israels och PLO:s ställning i den svenska 

folkopinionen.80 

 

Ovanstående utdrag representerar debattinläggen relativt väl – det finns ett visst stöd för 

både Israels och PLO:s agerande i konflikten, men inga tydliga fall presenteras där en 

skribent öppet uttrycker att denne ”gillar” (som var ett av svarsalternativen i 

undersökningarna) exempelvis våldsdåd utförda av den ena eller andra parten. Det 

närmsta till detta är Mordechay Lewy som endast försvarar den israeliska militären i de 

fall det har skett sammandrabbningar där palestinier inlett våldsamheterna med 

stenkastning och brandbomber. En allmän uppfattning hos både pro-israeliska och pro-

palestinska skribenter är önskan att PLO ska upphöra med terrorverksamhet.  

 

4.2 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit titta på debatten kring Israel-Palestinakonflikten på 

debattsidan i Dagens Nyheter under 1988. Utgångspunkten har varit att utifrån den 

postkoloniala teorin undersöka hur Israel och palestinierna framställs i ett 

maktförhållande till varandra. Undersökningen har även tittat på hur våldsanvändning 

mellan parterna rättfärdigas eller fördöms. Detta utifrån följande frågeställningar: 

• Vilken retorik används för att uttrycka sympati för Israel respektive palestinierna 

och/eller PLO och för att beskriva maktförhållandet mellan parterna? 

• Hur rättfärdigas/fördöms våldsanvändningen mellan parterna? 

                                                 
80 Bjereld b, s. 244. 
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Skribenternas inlägg har analyserats genom en kvalitativ textanalys, d.v.s. genom att 

titta på vad och hur de skriver om konflikten och de inblandade parterna. Syftet med 

uppsatsen har inte varit att se huruvida tidningen publicerade en viss mängd pro-

israeliska eller pro-palestinska debattinlägg, utan bara att undersöka retoriken kring 

Israel-Palestinakonflikten. Analysen visar att det i debattinläggen generellt framträder 

ett tydligt ställningstagande för Israel respektive palestinierna och/eller PLO. Detta är 

väntat, då debattsidan är till för att skapa opinion, i motsats till nyhetsrapportering som 

ska vara objektiv. Ett fåtal debattinlägg är relativt neutrala, och presenterar bara fakta så 

som de ser den utan en tydlig agenda. 

 

De mer Israelvänliga skribenterna lyfter gärna fram att judarna har rätt till en egen stat 

på grund av historisk förföljelse, och att de omliggande arabstaterna länge varit 

motstridiga till denna stats existens. Våldet som den israeliska militären använder är 

endast som svar på palestinskt våld. Formuleringarna hos skribenterna anspelar till stor 

del på Förintelsen och det numerära underläge israelerna funnit sig i ända sedan Israels 

grundande 1948. Judarnas utsatthet historiskt är viktig för att skapa sympati och för att 

rättfärdiga Israels existens. De skribenter som ger stöd för palestinierna och/eller PLO 

för sig med retorik som uppmärksammar brutalt övervåld och annan orättvis behandling 

av det palestinska folket. Exempel på detta är när barn och ungdomar dödas, 

hussprängningar samt deportationer. Många av dessa debattörer jämför Israel med 

brutala erövrare, förtryckare och kolonialföretag i linje med Edward Said. Israel jämförs 

ett par gånger med Sydafrika. De pro-palestinska skribenterna använder sig i högre grad 

av värdeladdade ord i sin retorik.  
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5 Didaktisk applicering 

Denna undersökning har fokuserat på retorik – hur språket används för att föra fram ett 

visst budskap i en debatt, mer specifikt Israel-Palestinafrågan. I skolsammanhang kan 

uppsatsens idéer appliceras med vissa modifikationer. Uppgifterna behöver exempelvis 

inte ha med just debattartiklar att göra.  

 

I ämnesplanen för historia för gymnasiet står det bland annat: ”Genom undervisningen 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda 

historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och 

framtiden.”81 Vidare står det: ”eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och 

värdera olika typer av källor […]”82 

 

Retorik har varit historiskt viktigt inte bara i media utan också i andra sammanhang. Ett 

exempel på detta är hur Hitler genom sina karismatiska tal och påståenden om judarna i 

Mein Kampf lyckades gripa makten i Tyskland på 1930-talet. Ett annat exempel är när 

bolsjevikerna under Lenin uppmanade arbetarklassen till Revolution i Ryssland 1917. 

Dessa händelser ledde till världsomfattande förändringar där miljontals människor dog. 

Dessa två, om än extrema, exempel är händelser som till stor del hade sin början i något 

så enkelt som att två män var duktiga retoriker. Här kan källkritik också appliceras; hur 

trovärdigt är det som sägs eller skrivs? När gjordes uttalandet, i vilket sammanhang och 

för vem är budskapet ämnat? 

 

För att ta en uppgift som är inriktad på temat kolonialism kan en historiografisk 

undersökning göras. Bengt Liljegren ger ett exempel på en sådan uppgift. Han skriver: 

”Varje tids historieskrivare är påverkade av sin samtid, av sin tids politiska och etiska 

värderingar. Därför kan ett studium av historieskrivarens verk ofta säga lika mycket om 

historieskrivaren och hans samtid som om själva föremålet för hans verk.83 Uppgiften 

går ut på att eleverna får läsa tre lärobokstexter med tillhörande frågor. Frågorna visas 

nedan: 

1. Vilken lärobokstext är mest kritisk till engelsmännen?  

                                                 
81 Skolverket, Ämnesplan för historia, Stockholm, Fritzes, 2011, s. 1. 
82 Ibid. 
83 Liljegren et al., Att undervisa i historia: Tusen och ett sätt att inspirera sina elever, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2012, s. 100. 
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Välj ut en mening som exemplifierar detta. 

2. Vilken text är mest positiv till engelsmännen?  

Välj ut en mening som exemplifierar detta. 

3. Vilken text tror du är äldst? Varför tror du det? 

4. Vad kan skillnaden mellan de olika lärobokstexterna bero på?84 

 

Denna uppgift passar historia 1b. I det centrala innehållet för kursen står det bland annat 

att följande ska läras ut: 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga 

globala förändringsprocesser och händelser, t ex […] kolonialism […] och 

konflikter […] Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter […] Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags 

källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.85 

 

                                                 
84 Ibid. 
85 Skolverket, s. 6. 
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