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Abstrakt 
The following study is a historiographical analysis of previous articles in academic 

journals discussing the U.N. Security Council resolution 242, which is a diplomatic and 

legally binding document, aimed at securing peace in the Middle East after the June 

War of 1967 between Israel and its neighboring Arab Countries. The study analyses 

various texts written by juridical and historical researchers, which discuss the resolution 

and its ability to generate a lasting peace in the Middle East. The problem lies in the 

linguistic features present in the resolution, more specifically in the lack of a definitive 

term regarding occupied territories in times of war. Various interpretations of the 

resolution give different answers, as some have interpreted it as obligating Israel to 

return all occupied territories, whilst others have interpreted it as guidelines, thus not 

legally binding Israel or any other involved actor to any specific actions in regards to 

the occupied territories. It is as befitting that this study is presented 50 years after the 

conflict arose, as it is telling that the discussion has failed to evolve during this time, 

with the same set of interpretations being relevant. The conflict is yet to be resolved, 

and this study presents various texts explaining and discussing the problematic elements 

of the resolution and international relations which have inhibited the peace process from 

finding a lasting conclusion. 
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1 Inledning 

“Truth, it has been said, is the first victim of war”. Dessa orden har aldrig varit mer 

passande än när de presenteras I relation till konflikten gällande Israel och Palestina. 

Staten Israel formades i samband med att andra världskriget tog slut, och har sedan dess 

upplevt konstant konflikt med sina arabiska grannländer. I samband med dessa 

konflikter har Israel även ockuperat diverse områden, inklusive Gaza-remsan och Sinai-

halvön under Junikriget 1967. De flesta har idag en åsikt kring konflikterna mellan 

Israel och dess arabiska grannländer, men en absolut sanning förblir obekräftad. 

Problematiken ligger dels i att diskursen ofta styrs åt fel håll, dels i att omständigheterna 

kring försöken till fred omges av tvetydighet. När vi talar om konflikten mellan Israel 

och Palestina benämns ofta religion som en avgörande faktor och judendom mot islam 

blir alltså ledande i vardagliga diskussioner. Staden Jerusalem benämns också som en 

viktig faktor, då den är en viktig sådan av religiösa skäl i samtliga abrahamitiska 

religioner. Dessa resonemang må vara riktiga till viss del, men konfliktens geopolitiska 

och nationalistiska dimensioner spelar en större roll än vad som ofta benämns. 

 

Ett ytterligare otydligt element i frågan om en lösning på Israel/Palestinakonflikten är 

de omständigheter under vilka förenta nationernas säkerhetsråd skrev resolution 242. 

Resolutionen syftar på att säkerställa 4 huvudsakliga konstanter för en långsiktig fred. 

Konstanterna, simplifierat, syftar på följande: 

• Att aktörer som tagit områden under kontroll via krig inte har någon legitim rätt till 

dessa. 

• Att Israel skall dra tillbaks trupper från beslagtagna områden från år 1967. 

• Att fri och säker navigation genom internationella vatten i det drabbade området skall 

säkerställas. 

• Att specifika områden skall förbli fria från militär, för att säkerställa konkreta gränser 

mellan nationerna. 

De huvudsakliga ståndspelarna kring resolution må verka tydliga och konkreta, men 

formuleringarna och tolkningarna utav dessa konstanter har bidragit till en avsevärt 

komplicerad geopolitisk fråga. Den huvudsakliga frågan gäller exakt vilka eller hur 
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många av de beslagtagna områden som skall återlämnas. De inblandade aktörerna har 

tolkat resolutionen på olika vis, och tvetydigheten i formuleringen av resolutionen står 

som grund till detta, eftersom den inte är specifik nog i relation till denna fråga. Trots 

diverse interventioner och flertalet försök att bygga upp en långvarig fred mellan Israel 

och de olika arabländerna i mellanöstern, har konflikterna fortsatt utspela sig med 

varierade grader av våld. Nya krig har brutit ut sedan resolutionen skrivits, och Israels 

maktposition i den globala politiken har stärkts avsevärt. Än idag råder oro och 

pessimism gällande en potentiell lösning till den problematik som upplevs i 

mellanöstern, och målet med denna studie är att erbjuda en insikt i den diplomati som 

utspelat sig i sökandet efter en långvarig fred i västbanken. Denna historiografiska 

analys har därför som avsikt att presentera hur diverse forskare inom olika områden har 

tolkat resolutionen och dess konsekvenser i fredsskapandet i mellanöstern. Eftersom 

resolution 242 idag är drygt 50 år gammal, passar det även att undersöka hur diskursen 

kring frågan har förändrats genom tiden. 

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur akademiker har tagit sig an FN:s 

säkerhetsråd resolution 242 i relation till Israel/Palestinakonflikten och Junikriget 1967. 

Genom att framställa, analysera och tolka kommentar från det valda källmaterialet 

gällande konflikten i fråga såväl som resolutionen i sig, kan denna studie erbjuda ett 

färskt perspektiv på hur diskussionen kring resolutionen förändrats genom åren. Målet 

är alltså att erbjuda en samling av artiklar skrivna av jurister och historiker, för att sedan 

komparera dessa och analysera hur historieskildringen har förändrats, och på så vis 

erbjuda en insikt i hur världens olika discipliner värderar resolution 242 utifrån dess 

förmåga att säkerställa en långvarig fred i mellanöstern. 

 

Mina frågeställningar är följande:  

• Hur har resolution 242, som medel för fredslösning, problematiserats bland 

jurister och historiker sedan 1970-talet fram tills 2010-talet? 

• Hur har diskussionen förändrats över decennierna eller har diskussionens 

grundstenar förblivit desamma? 
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1.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer att implementera diverse avgränsningar. Dels kommer studien 

endast analysera artiklar publicerade av jurister och historiker. Dels kommer studien att 

göra en avgränsning i form av årtal under vilka artiklarna blivit publicerade. Studien 

kommer alltså bara inkorporera artiklar skrivna av jurister och historiker mellan 1970-

talet och 2017. Resonemanget kring dessa avgränsningar baseras på studiens 

huvudsakliga mål och källmaterial. Eftersom resolution 242 bland annat är ett juridiskt 

dokument kan med fördel juridiska analyser väljas som källor. Eftersom resolution 242 

också skrevs för rätt så exakt 50 år sedan, behöver ett historiebaserat perspektiv också 

erbjudas. Anmärkningsvärt är att majoriteten av källmaterialet är av juridiskt slag, och 

därför kommer såväl resultatet som den efterföljande analysen att följa ett 

huvudsakligen juridiskt perspektiv på diskussionen. Studien kommer alltså inte försöka 

fastställa protagonister respektive antagonister i konflikten, utan endast fokusera på hur 

jurister och historiker tolkat resolution 242 som ett medel för konfliktlösning och en 

långvarig fred. 

 

2 Metod 
Denna empiriska undersökning faller under genren vetenskapliga studier och kommer 

att präglas av en induktiv metod.  De olika artiklarna kommer att brukas för att erbjuda 

ett flertal perspektiv på hur resolutionens avsikter och konsekvenser tolkats. Genom att 

presentera hur jurister och historiker framställer resolutionen och dess konsekvenser 

kommer studien att sammanställa ett färskt och relativt komplett nutida perspektiv. 

 

Historiekultur fortsätter sin ändlösa förändring. Peter Aronsson talar i sin bok ”Makten 

över minnet”, med forna Jugoslavien som exempel, om konflikter och hur diskursen 

kring dessa går. Han kommenterar att forna Jugoslavien och konflikterna kring denna 

kan ses från etniska, religiösa, kulturella och flertalet andra perspektiv. Likaså kan man 

se Israel/Palestinakonflikten på flera olika sätt. Målet med just denna studie blir att 

fastställa hur akademiska skribenter tolkat resolution 242, samt hur dessa tolkningar 

förändrats mellan 1970-talen och 2010-talen. De relevanta metoderna kommer ta stöd 

av Kristina Boréus och Göran Bergströms metodbok ”Textens mening och Makt”. 
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2.1 Argumentationsanalys 

En argumentationsanalys har tre huvudsakliga syften och denna studie anammar en utav 

dessa: Argumentationsanalysen här syftar på att fastställa beviskraft bakom de olika 

argumenten som förs i de olika artiklarna. Studien brukar alltså denna metod med mål 

att finna de olika argument som stärker de olika skribenternas åsikter i relation till 

resolution 242 (Boréus & Bergström, 2012:92–93). Exempelvis McHugo och Lapidoth, 

som ser resolutionen som tydlig, men ändå når olika slutsatser kring dess fundamentala 

meddelande. 

 

2.2 Innehållsanalys 

Studien kommer också inkorporera en innehållsanalys som syftar på att fastställa i 

vilken mån de olika artiklarna benämner resolution 242 som ett positivt eller negativt 

element i sökandet på en lösning kring konflikten i mellanöstern, med specifikt fokus på 

de ockuperade områdena under Israels kontroll sedan junikriget 1967. Denna metod 

brukas alltså med intention att klargöra om olika källmaterial från jurister och historiker 

framställer resolutionen på olika vis, med fokus på förändringar i presentationerna sedan 

1970-talet (Bergström & Boréus, 2012:52), Ett exempel är hur skribenten Kontorovich 

argumenterar för att resolution 242 är ovanligt tvetydig i jämförelse med anda 

resolutioner som behandlar återlämnande av beslagtagna områden under krig.  

 

3 Källmaterial 
Mitt material kommer att bestå artiklar publicerade i diverse akademiska tidskrifter, i 

relation till resolution 242. Materialet kommer alltså innehålla tolkningar och analyser 

utav de officiella dokumenten, samt tolkningar av relevanta aktörers kommentarer och 

handlingar i samband med resolutionens formande och konsekvenserna som följde 

resolutionen. Studien kommer att hämta material från forskare och aktörer från olika 

forskningsfält i form av artiklar från akademiker inom historia och juridik. Följande är 

en lista på det material som kommer att ingå i analysen, uppdelat efter de olika fält som 

skribenterna arbetar under. Artiklarna har valts ut med årtal i åtanke, då ett av de 

huvudsakliga målen med studien var att fastställa en eventuell utveckling i diskussionen 

mellan artiklar strax efter resolutionens skapelse, och skribenter idag inom de två 

disciplinen. Huvudsakligen har artiklarna hämtats ur de akademiska tidskrifterna 
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Journal of Palestine Studies och Middle East Journal, men det förekommer även artiklar 

från diverse juridiskt fokuserade tidskrifter. 

3.1 Jurister 

Toribio De Valdes, “The authoritaritativeness of the English and French Texts of 

Security Council Resolution 242”  

American Journal of International Law, vol 71, nr 2, (1977). 
 

Rickard Falk, “Forty years after 242: A “Canonical” text in disrepute?” 

Journal of Palestine studies, oct 2007, vol.37 (1). 

 

Arthur Goldberg, “United Nations Security Council Resolution 242 and the Prospects 

for Peace in the Middle East”  

Columbia Journal of Transnational Law l.187, (1973) 

 

Eugene Kontorovich, “Resolution 242 Revisited: New evidence on the required scope 

of Israeli Withdrawal.  

Chicago Journal of international law 2015. 

 

Ruth Lapidoth, “Security Council resolution 242: An analysis of its main provisions” 

Jewish political studies review, fall (2011) vol 23. 

 

Michael Lynk, “Conceived in law: The legal foundation of resolution 242.  

Journal of Palestine studies, vol 37, nr 1 Autumn (2007). 

 

James McDowall, “Clarity or ambiguity? The withdrawal clause of UN Security 

Council Resolution 242”  

Journal of International Affairs, 90:6, (2014) 

 

John McHugo, “Resolution 242: a legal reappraisal of the right-wing Israeli 

interpretation of the withdrawal phrase with reference to the conflict between Israel and 

the Palestinians” 

 International and comparative law quarterly, 2002, vol 51. 

 

John Quigley , “Security Council Resolution 242 and the right of repatriation”  

Journal of Palestine studies, vol 37, nr 1 (Autumn 2007).  

 

Ljubomir Radavanovic, “Reflections on the November 22, 1967 security council 

resolution.  

Journal of Palestine studies, vol 1 nr 2 (winter 1972). 

 

3.2 Historiker 
Nigel Ashton, “Searching for a Just and Lasting Peace? Anglo-American relations and the Road 

to United Nations Security Council Resolution 242” The International History Review, 38:1, 

24-44, (2016). 

 

Donald Neff, “The Passage of U.N. Resolution 242” Journal of Middle East Affairs, November 

(1993), p.83). 
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4 Teori  
Som stöd för mitt teoretiska belägg har jag brukat Knut Kjeldstadlis bok ”Det förflutna 

är inte vad det en gång var” från 1998. Kjeldstadli påbörjar kapitel 9 i sin bok med att 

diskutera behovet av teori i samband med historiska studier. Han pekar på olika 

betydelser av ordet teori, och fastställer att termen inom historia bör ses som en 

begreppsmässig helhetsuppfattning om det fält som studeras. Han menar då att en teori 

syftar på mer än att fastställa något som är eller händer, och att teori utöver detta 

berättar om varför saker händer och syftar på att förklara händelseförloppet.  

 

Kjeldstadli fortsätter sedan kapitlet med att behandla empirism i relation till teori, och 

fastställer att en viss mängd forskare bearbetar sina studier utefter empiri, d.v.s. en 

större mängd data som bearbetas utan förutbestämda teorier. En empirist menar att hen 

kan studera ett fenomen utefter primärt arbete med källmaterial, och att hen utefter detta 

kan visa på en källkritisk medvetenhet och finna belägg för sina påståenden. Två 

huvudsakliga tankar bakom empirismen är alltså att man tycker sig kunna forska fram 

en bild utav ett fenomen eller en händelse utan en teoretisk utgångspunkt, samt att 

majoriteten av slutsatser vilar på erfarenhetsdata, d.v.s. det som empiriskt kan iakttas 

och bevisas (Kjeldstadli, 1998:134). Eftersom denna studie undersöker diskussionen av 

ett enskilt beslut fattat av en internationell organisation, blir också syftet att skapa ett 

slags sammanhang utifrån hur detta beslut senare har uppfattats och analyserats. 

Resolutionen tillkom efter ett krig och i en kontext av internationell politisk oenighet.  

 

Vidare argumenterar Kjeldstadli för problematiska element med att välja teoretiska 

utgångspunkter i förväg, och erbjuder huvudsakligen exemplet att forskaren då riskerar 

missa viktig information, och vidare förvränga den information som presenteras på 

grund utav ett behov att bekräfta den tidigare bestämda teorin. ”Som man ropar i 

skogen, får man svar” (Kjeldstadli, 1998:138).  

 

Med detta i åtanke anammar studien en ytterst övergripande historiografisk teori 

baserad på Beng Liljegrens översiktliga resonemang från sin bok ”Att undervisa i 

historia: Tusen och ett sätt att inspirera sina elever”. Där argumenterar Liljegren kring 

den påverkan som samtliga skribenter berörs av. Han uttrycker att samtliga forskare är 

påverkade av sina politiska och etniska tillhörigheter, såväl som diverse andra 
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orienteringar som forskarens omvärld upplever under olika tidsperioder (Liljegren, 

2012:100). Denna översiktliga teori syftar alltså förklara att källmaterialet möjligtvis 

kan erbjuda tendensiösa tolkningar baserade på skribenternas nationella, politiska 

och/eller ideologiska tillhörigheter. Därmed är det rimligt att presentera översiktliga 

hypoteser baserade på denna anmärkning. En hypotes kan vara att en politisk oenighet 

har en motsvarighet i den följande akademiska forskningen, alltså att politiska 

skiljelinjer syns i forskningen. En annan hypotes är att den akademiska forskningen 

möjligen kan visa varför det fanns politisk oenighet. En ytterligare hypotes är också att 

källmaterialet kan visa på olika tolkningar av resolution 242 baserat på de politiska och 

ideologiska klimat som är relevanta under deras respektive karriärer, och att denna 

studie därmed kan erbjuda en insikt i potentiella utvecklingar i diskussionen av 

resolutionen som ett medel för långvarig fred, vilket också är ett utav de huvudsakliga 

syftena med forskningen. 

 

5 Forskningsläge  
Forskningsläget har blivit ett problematiskt element i relation till denna studie. Denna 

argumentativa och komparativa studie av tidigare analyser på resolution 242 verkar vara 

det första av sitt slag, då tidigare forskning inom detta specifika fält inte funnits på 

Linnéuniversitetets databaser. Det finns diverse studier som behandlar problematiken 

mellan palestinier och israeler, exemplifierat av Mark Tesslers ”A History of the Israeli-

Palestinian Conflict”. Dock saknas det studier som specifikt undersöker tidigare 

analyser av resolution 242 eller liknande diplomatiska dokument.  

 

Det kan argumenteras för att några av analyserna som studeras i denna studie kan tolkas 

som tidigare forskning, eftersom de i vissa fall står som repliker till andra forskares 

analyser av resolutionen, och därmed är inriktade på samma spår. Andra artiklar 

behandlar aktioner och kommentarer från relevanta aktörer i samband med 

resolutionens skapelse, vilket också kan ses som tidigare forskning. Dock är dessa inte 

utformade på samma vis som denna studie, och inte heller i samma omfång. Replikerna 

står endast som svar till en tidigare artikel, vilket skiljer dem från denna studie som 

analyserar flertalet tidigare texter. Med detta i åtanke har denna studie inget tidigare 

forskningsfält att presentera utefter de sökfunktioner som Linnéuniversitetet erbjuder. 
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6 Bakgrund 

6.1 Bakomliggande orsaker och krigets utbrott 

Mellan år 1957 och 1968 kom mellanöstern att polariseras i allt högre grad. I samband 

med det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen fortsatte stormakterna utöva- och 

öka sitt inflytande i Mellanöstern. Sovjetunionen visade ett starkt stöd för den arabiska 

nationalism som vuxit fram i Egypten, och tog även ställning i frågan om Israel, i form 

av stöd för den arabiska positionen. Som opponent till Baghdadpakten kom Egypten att 

bli Sovjetunionens geopolitiska grundpelare i mellanöstern. USA var också geopolitiskt 

inblandade i mellanöstern, och kunde via Baghdadpakten och Eisenhowerdoktrinen 

bygga en anti-sovjet allians, med stöd av Jordanien, Saudi Arabien, Iran, Turkiet och 

Israel. Dessa länder tog så mycket som 98 % av USA:s militära stöd i mellanöstern och 

totalt 58 % av USA:s ekonomiska stöd i regionen.  Egypten kom även att spela ett slags 

dubbelspel, genom att ta emot ekonomiskt stöd från båda parterna av den polariserade 

världen. SU bidrog med militära medel, samtidigt som USA bistod med föda åt 

befolkningen. Samtidigt lyckades Egypten behålla en avsevärt hög form av 

självständighet, och behövde sällan ta någon vidare strikt ställning i relation till 

internationella dispyter och konflikter (Said, 2013:199). 

 

Hela mellanöstern upplevde en högst farlig och instabil period under 50 och 60-talet, 

exemplifierat av konflikterna om vatten mellan arabländerna och Israel. Tillgång till och 

fördelning av vatten kom att bli en stor fråga i mellanöstern. Som en tidigare lösning 

hade USA inrättat Johnstonplanen, som syftade på att jämnt fördela vattnet mellan de 

huvudsakliga aktörerna, nämligen Jordanien och Israel. Förhandlingarna kring planen 

fortsatte fram till 1955, men nådde aldrig någon konkluderande fas. Ett av de 

huvudsakliga målen var att befria palestinierna, men över tid började Palestinas 

ungdomar se antydningar till att den arabiska samlingen inte var beredd att ingå en 

offensiv mot Israel. Man menade på att Nasser använde palestinierna som ett redskap 

för att vidare förstärka Egypten och nå sitt mål: att bygga en industriell stormakt. De 

visade sig ha haft rätt, då Nasser meddelar palestinska ledare 1964 att han inte hade 

några planer på att befria Palestina. Nassers inblandning i Yemens inbördeskrig bidrog 

också till att han inte kunde engagera sig fullt i Israel/Palestinakonflikten (Said, 

2013:124–125). 
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I slutet av år 1966 började friktionerna mellan Israel och dess grannar bli allt mer 

allvarliga. Palestinska gerillagrupper utförde mindre anfall från de olika arabstaterna 

runt Israel, som i sig ledde till motattacker från Israel. Gränserna mellan Israel-

Jordanien och Israel-Syrien var speciellt problematiska. När Israel slog ut Syriens 

luftförsvar kritiserades de starkt av Nasser. SU gav ut falsk information till Egypten, 

som menade på att Israel hade förberett en offensiv vid gränsningen till Syrien. Trots 

diverse bekräftelser på att denna information var falsk, agerade Nasser bland annat 

genom att blockera Israels väg till port Eilat. Israel hade sedan 1956 uttryckt att en 

sådan aktion skulle tolkas som en krigshandling, och fick stöd i denna tolkning av USA 

och Storbritannien. Jordanien, som kände sig allt mer hotade i denna situation, ingick då 

en försvarspakt med Egypten, som principiellt gav Egyptens general Abdel Monem 

Riyad total kontroll över Jordaniens militära medel och bemanning. Utöver detta tillät 

Jordanien att Iraks soldater placeras på deras mark. Israel kände sig nu alltså allt mer 

omringad av fiender, och sände därför sin utrikesminister Abba Eban till USA för att 

träffa president Johnson. USA trodde att mötet skulle handla om port Eilat och dess 

blockering, men Eban sökte istället stöd och ville att USA skulle uttrycka att en attack 

på Israel skulle tolkas som en attack på USA. Man var alltså allt mer rädd för en 

inkommande attack från Egypten, men USA:s diplomater menade på att en sådan attack 

var osannolik. Man uttryckte också att Israel beräknades kunna strida på tre fronter och 

vinna, vilket inte vidare betryggade Eban. President Johnson fick istället försöka 

övertala Eban om att inte orkestrera ett förebyggande anfall på Egypten. Snart befann 

sig även Mossads ledare Meir Amit i Washington, och samtalade med USA om hur en 

eventuell konflikt skulle utspela sig, samt vilket sorts stöd man kunde förvänta sig. Amit 

tolkar att USA inte stödjer ett förebyggande anfall, men inte heller specifikt tog avstånd 

från ett sådant. Frankrike tog dock ett tydligare beslut om saken, och varnade Israel för 

att anfalla först. Även SU:s representanter engagerade sig i hopp om att förhindra 

krigets utbrott, efter att tidigare ha försökt eskalera spänningarna i området. Samtliga 

stormakter misslyckades förhindra ett förebyggande anfall från Israel, och kriget tog sin 

början den 5:e juni 1967 (Quigley, 2013:127–128).  

 

6.2 Resolution 242 

I efterspelet av junikriget kom diverse resolutioner och beslut att forma det politiska 

klimatet i mellanöstern. Dels skrevs Khartoum resolutionen om Arabförbundet, dels 
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beslutade Israel att utröka sina gränder kring Jerusalem, samt att bosätta de nya 

ockuperade områdena. Den huvudsakliga diplomatiska aktionen blev skrivandet av 

FN:s säkerhetsråd resolution 242. Resolution 242 godkändes enhälligt av FN:s 

säkerhetsråd, och innehåll fem huvudsakliga punkter som skulle fullföljas. 

Formuleringarna utav dessa kom att bli vitt diskuterade. På den engelska versionen av 

resolution 242 står det som följande:  

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment 

of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application 

of both the following principles: 

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict; 

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and 

acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence 

of every State in the area and their right to live in peace within secure and 

recognized boundaries free from threats of acts of force; 

2. Affirms further the necessity 

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the 

area; 

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem 

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every 

State in the area, through measures including the establishment of demilitarized 

zones; 

3. Requests the Secretary-General to designate a Special representative to 

proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States 

concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful 

and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this 

resolution; 

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the 

progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible (Resolution 

242, 1967). 

Formuleringen må verka vara tydlig, men i relation till andra dokument av liknande slag 

har den uttryckts som medvetet vag och tvetydig. Ett problematiskt element är också att 

den engelska versionen skiljer sig i formuleringen i punkt 1. Den franska versionen 

specificerar att Israel skall lämna ”de beslagtagna områdena” medan den engelska 

versionen uttrycker det som att Israel skall lämna ”beslagtagna områden”, d.v.s. inte 

nödvändigtvis alla. Israel, Egypten, Jordanien och diverse andra arabiska länder 
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accepterade resolutionen, men bland annat Syrien nekade vid första försöket. Samtidigt 

hade Israel påbörjat operationer för att säkra israelisk lag under så att även östra 

Jerusalem föll under denna. Vidare lades gränserna om så att 28 byar från västbanken 

inkorporerades i Israel och en ny lag trädde i kraft som tillät att judiska invånare fick 

bosätta var som helst i ”Greater Israel” för att visa på Israels suveränitet (Said, 

2013:129–130).  

 

Resolutionen utvecklades ytterst långsamt, och forskare har uttryckt att detta var en 

medveten metod från Israels sida. Israels strategi gällande möten med säkerhetsrådet 

baserades på att fördröja förhandlingarna, och på så vis undvika att säkerhetsrådet 

deklarerar vapenstillestånd. Israels representanter uttrycker, med ovanstående som mål, 

att Egypten initierade kriget i ett ytterst kort morgonmöte på mindre än 2 timmar. Mötet 

skjuts sedan fram till kvällen, för att då ytterligare boka in ett möte för följande dag, 6 

juni 11.30. Den 6:e juni skjuts mötet istället fram tills kvällen, med anledning att Israels 

utrikesminister Eban var på väg från Israel. När säkerhetsrådet väl möttes på kvällen 

den 6:e juni deklareras vapenstillestånd, följt av vidare diskussioner kring hur 

situationen skulle lösas på lång sikt (Quigley, 2013:84–85). Resolutionens formande 

kom alltså att uppleva diverse problematiska element, då flertalet versioner av 

resolutionen avslagits av de inblandade parterna. Problematiken, som tidigare nämnt, 

baserades huvudsakligen på formuleringarna kring återlämnandet utav ockuperade 

områden. Flertalet stater bidrog med exempel på resolutioner som skulle behandla 

junikrigen, men samtliga kom att formuleras på ett vis som upplevdes vara 

favoriserande åt antingen Israel eller dess arabiska grannstater. Några av staterna som 

bidrog med versioner var Indien, Mali, Nigeria och USA. Den amerikanska versionen 

kom att kritiseras starkt av SU, arabländerna och diverse stater från tredje världen. Den 

huvudsakliga kritiken uttryckte att USA:s version var ett försök att legitimera Israels 

territoriella expansion. Den amerikanske representanten Goldberg kom att försvara 

resolutionens formuleringar med att förklara att USA ansåg Sinai vara en del av 

Egypten, Västbanken tillhöra Jordanien och Golan vara en del av Syrien. Med detta 

försökte man insinuera ett stöd för de arabiska nationerna, men detta implicita 

meddelande upplevdes inte vara tillräckligt (Tessler, 1994:418). 
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Lord Caradon, som representant för Storbritannien, men även som huvudsaklig skribent 

bakom resolutionen, fortsatte då arbeta med resolutionen genom att delta i diverse 

enskilda samtal med de inblandade aktörerna. Han kom snart att presentera en 

ytterligare version av resolutionen som följde en mer tydligt formulerad version som var 

snarlik tidigare varianter från Indien, Mali och Nigeria. Den uttryckte klart och tydligt 

att Israel skulle återlämna de beslagtagna områden, men specificerade inte hur det skulle 

ske. Han upplevde problem med att få Sionisternas acceptans gällande specificeringen 

att just Israel skulle återlämna beslagtagna områden och använde huvudsakligen 

argumentet att Egypten och Jordanien inte uppmanats återlämna sina beslagtagna 

områden från kriget 1947-1948. Arabländerna uppskattade fortfarande tidigare 

versioner vara med rättvisa, men visade också en viss vilja att acceptera Lord Caradons 

version, förutsatt att ett bestämt attribut lades till i formuleringen. Dock fick de slutligen 

acceptera Lord Caradons version, då de ansåg den ha större chans att bli accepterad av 

samtliga parter. USA hade vidare uttryckt sin intention att avslå den brittiska versionen 

om den förändrades mer. Den brittiska versionen, med tvetydighet i relation till vilka 

eller hur många av de beslagtagna områden Israel förpliktas återlämna (Tessler, 

1994:419). 

 

Resolution 242 blev tilldelad svenske diplomaten Dr. Gunnar Jarring som medlare 

bland de inblandade staterna. Jarring skulle överse missionen, som snabbt visade på 

skillnader i tolkningar från de inblandade parterna. Israeliska diplomater menade på att 

ett fredsavtal skulle skrivas och godkännas via direkta förhandlingar, för att sedan 

avlägsna sina trupper från de områden som avtalet specificerar. De arabiska nationernas 

diplomater menade istället på att Israel skulle avlägsna sina trupper från samtliga 

ockuperade områden, och att man skulle återgå till de gränser som applicerats innan 

junikriget. Först då var man beredd att samtala om en fredslösning och eventuellt gå 

med på sen sådan, förutsatt att denna blivit sponsrad av FN. Som resultat av Jarrings 

misslyckande att ena parterna, samlades Amerikanska, sovjetiska, franska och brittiska 

diplomater för att försöka medla. Även detta misslyckades, då USA visade stöd för 

Israelernas part, samtidigt som SU visade stöd för arabernas ändamål (Said, 2013:130). 

De tvetydiga formuleringarna i resolution 242 erbjöd samtliga parter en möjlighet att 

vidare tolka dokumentet efter sina egna perspektiv. Således erbjöd resolutionen ingen 

direkt lösning. Än idag är forskare oense om vad som är den korrekta tolkningen, och 
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följande kapitel av studien kommer erbjuda diverse inslag av hur denna diskussion har 

utspelat sig genom decennierna. 

 

7 Resultat 
Följande kapitel erbjuder utdrag och resonemang från skribenterna bakom det utvalda 

källmaterialet och den information som presenteras av de olika skribenterna. 

Nedanstående artiklar följer en kronologisk ordning och kommer därmed att kunna 

erbjuda en strukturerad insikt i hur diskussionen om resolution 242 förändrats sedan 

1970-talet. Skribenterna är som tidigare nämnt antingen jurister eller historiker. 

Anmärkningsvärt är att majoriteten av skribenterna är jurister, eftersom studien 

huvudsakligen behandlar hur akademiker resonerat kring de juridiska aspekterna av 

resolutionen sedan dess framkomst.  Det bör noteras att detta kapitel också innehåller 

flertalet längre citat, vilket är ovanligt inom historiska studier. Dock bär de längre 

citaten en stor vikt i legitimerandet utav det följande kapitel, där resultatet diskuteras. 

Målet är att underlätta för läsaren, så att hen kan förstå analysens tolkningar, baserat på 

såväl referenser som citat från källmaterialet. Vidare bör det noteras att vissa artiklar 

presenteras mer djupgående än andra, baserat på hur många av de huvudsakliga 

frågorna kring resolution 242 som tas upp av författarna. Exempelvis diskuterar 

Radovanovic resolutionens formuleringar, FN:s agerande och syn på aktörer. Därmed 

erbjuds en längre genomgång av Radovanovics artikel i jämförelse med exempelvis De 

Valdes, som endast diskuterar resolutionens formuleringar. 

 

Radovanovic 

Ljubomir Radovanovic står som författare till artikeln Reflections on the November 22, 

1967 Security Council Resolution från 1972. Ljubomir Radovanovic är en före detta 

ambassadör för Jugoslavien i Turkiet såväl som före detta president för Jugoslaviens FN 

associationer. Artikeln står som högst kritisk till Förenta Nationernas Säkerhetsråd och 

dess möjlighet att påverka omvärlden, samtidigt som han hänvisar till relevanta faktorer 

som lett till dess ”svaga” agerande. Radovanovic menar att resolutionen saknar konkreta 

anvisningar utefter vilka en potentiell fred kan uppnås. Dels tolkar han att resolutionen 

är tvetydig eftersom den inte klargör vilken specifik part som tilltalas vid diverse 

moment, vilka specifika skyldigheter som tilldelas de olika parterna, eller vad för slags 

krav som blir definitiva. Han menar att samtliga formuleringar präglas av neutralitet, 
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vilket inte bör vara fallet. Han hänvisar vidare till, vad han menar att det enda 

undantaget till sådan neutralitet, nämligen tillbakadragandet av israeliska beväpnade 

trupper. Trots att detta är det enda definitivt formulerade målet, har det inte följts. 

Anledningen bakom att detta inte fullföljts är att Säkerhetsrådet inte kunde enas om 

orsaken bakom junikriget, att de relevanta parternas agerande innan kriget också skapat 

en brist på tydlighet och att deras respektive klagomål i många fall saknat legitimitet 

(Radovanovic 1972:02). 

 

Radovanovic benämner även tvetydigheten bakom frasen ”Secure and recognized 

borders” som en problematisk sådan. Han menar att frasen tillämpades för att säkra ett 

enhälligt godkännande från samtliga representanter i säkerhetsrådet gällande 

tillbakadragningen av trupper från ockuperade områden, men att det sedan använts som 

ett fördröjande element. De inblandade parterna har haft svårt att komma överens om 

vad som skall komma först. De arabiska nationerna ville först säkerställa att israeliska 

trupper lämnar de beslagtagna områden, och att gränserna återgick till vad de var innan 

junikriget, medan Israel först ville säkerställa nya gränser (med ett större Israel som får 

behålla vissa av de ockuperade områdena) för att sedan dra tillbaks tina trupper. 

Radovanovic fortsätter sin högst kritiska analys av resolutionen och FN:s säkerhetsråd, 

och framför att diplomatiska texter av sådana slag ofta brukar en taktik i form av 

otydliga formuleringar som bådar för olika tolkningar, för att på så vis kunna 

tillfredsställa olika parter i en komplex konflikt. Han påpekar att detta specifika 

dokument (resolution 242) och dess tvetydighet bör attribueras Storbritannien, som han 

menar har ett starkt rykte som mästare av tvetydiga dokument. En ytterligare kritisk 

synvinkel som presenteras i artikeln är en angående säkerhetsrådets behov utav en 

lyckad resolution. Radovanovic uttrycker att säkerhetsrådet var besudlat av diverse 

konflikter och en stark brist på överensstämmelse, och att resolutionen försvagades av 

rådets behov av en ”vinst” i form av en lyckad medling. Radovanovic menar att 

resolutionens tvetydiga språk alltså var säkerhetsrådets enda möjlighet visa på en positiv 

utveckling för omvärlden. Han refererar till tidigare misslyckade möten i säkerhetsrådet, 

exemplifierat av mötet mellan 24:e maj och 14:e juni, då slutresultatet var en resolution 

som endast bekräftade att vapenstillestånd skulle råda (Radovanovic, 1972:03–04).  
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Radovanovic fortsätter sedan sin text med att framföra diverse argument gällande 

resolutions legala status. Han uttrycker att resolution 242 i grunden saknar legitimitet, 

eftersom den baseras på tidigare aggressioner och konsekutiva fredslösningar, under 

olika grader av tvång. Han menar att samtliga arrangemang är baserade på de 

föregående avtalen, som i grund och botten avgår från FN:s uppdelningsplan gällande 

palestiniernas område, vilket innebär att även resolution 242 saknar legitimitet från ett 

juridiskt perspektiv. Radovanovic hänvisar till tre huvudsakliga punkter som inte 

fullföljdes i relation till denna uppdelningsplan: 

• De arabiska staterna godkände aldrig uppdelningen av Palestina och erkände 

aldrig heller staten Israel. Israel, i tur, erkände aldrig gränserna som FN 

presenterade. 

• Den arabiska staten Palestina etablerades aldrig, och de områden som skulle 

falla under denna teoretiska stat delades istället upp av ockupanter i form av 

andra arabiska stater och Israel. 

• Jerusalem upplevde aldrig någon status som internationellt område. Staden 

blev istället uppdelad först i form av vapenstilleståndsgränser, för att sedan 

hamna under kontroll av Israel och Jordanien (Radovanovic, 2013:03–04). 

Radovanovic menar alltså på att fredsprocessen i samband med Junikriget 1967 och 

resolutionens accepterande fortfarande vilar på en olaglig grund, och att man inte 

simpelt nog kan ”återgå till hur det var innan kriget” eftersom tillståndet innan kriget 

erbjöd likvärdiga problem i form av laglig legitimitet. Han baserar detta på de 

inblandade parternas oförmåga att följa FN:s fredslösning (Radovanovic, 2013:04–05).  

 

Radovanovic fortsätter sedan med att diskutera kapitel 4 och 5 i FN:s Stadga, The 

United Nations Charter, och de regelrätta beslut som FN kan göra. Han klargör att FN 

har rätt att presentera bindande resolutioner förutsatt att dessa behandlar ett aktivt krig 

eller en återupptagen konflikt. 

If there is an actual aggression or breach of the peace, the Security Council is 

empowered to take binding decisions and to back them up with appropriate 

measures of political, economic or military coercion. The type of intervention 

opted for depends on whether it is meant to help the parties settle their differences, 

or rather to avert hostilities or halt aggression. This difference can be explained. 

The Security Council is not an organ of international jurisdiction and so is not 
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competent to adjudicate legal disputes. The Security Council is, however, an organ 

of collective security and as such is authorized to intervene directly to prevent or to 

stop a war. Decisions to this end are legally binding (Radovanovic, 2013:06). 

FN:s säkerhetsråd har alltså laglig rätt på sin sida, och har möjlighet att formulera 

resolutionen utefter bindande krav, men uttrycker istället icke-bindande tips och råd. 

Radovanovic tolkar att detta händer p.g.a. de specifika omständigheterna kring 

problematiken i mellanöstern. Faktumet att kriget baseras på tidigare konflikter, som 

återigen baseras på tidigare konflikter vars legala omständigheter bidrar med ytterligare 

tvetydigheter.   

 

McHugo 

John McHugo är en välkänd och mycket respekterad historiker, lingvist och 

internationell jurist, med diverse böcker skrivna om arabisk historia och konflikten 

mellan araber och israeler genom tiderna. Han är även författaren bakom artikeln 

Resolution 242: a legal reappraisal of the right-wing israeli interpretation of the 

withdrawal phrase with reference to the conflict between Israel and the Palestinians, 

publicerad i Internation and comparative law quarterly, år 2002. Artikeln väver ihop 

samtliga McHugos områden av expertis, för att studera den skildring som McHugo 

uttrycker vara uppbyggd av högerorienterade israeliska ambassadörer och diplomater, 

vilket han också anser blivit normativ i tolkningar av resolution 242. Genom att 

analysera de lingvistiska implikationerna av resolutionen erbjuder McHugo en analys av 

vad han anser vara det fundamentala målet med FN:s säkerhetsråd resolution 242. 

 

McHugo sammanfattar att resolution 242 är det klart ledande dokumentet utefter vilket 

en fredslösning bör skapas. Dock resonerar han, likt många andra, att dokumentets 

formuleringar är så pass tvetydiga att de bådar för olika tolkningar beroende på vilket 

perspektiv läsaren antar. McHugo förklarar att Palestinierna, exempelvis, menar att 

resolutionen kräver israeliskt tillbakadragandet av israeliska trupper från ockuperade 

områden innan man diskuterar överlämnandet av nya territorium till Israel. Israelerna 

menar istället på att tillbakadragandet av trupperna inte specifikt behöver göras innan 

nya gränsdragningar bestämts, och vägrar därav göra sådana manövrar fram tills ett 

beslut har tagits. Vidare uttrycker han att resolutionen har tolkats som så att Israel själva 

får bestämma vilka nya områden som skall tillhöra Israel, och vilka som skall 
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återlämnas. Denna tolkning benämner han som en ”högerorienterad” tolkning, 

vanligtvis attribuerad mer nationalistiska aktörer i Israel, men även en som stödjs av 

internationella israeliska diplomater. McHugo refererar till Dore Gold och Eugene 

Rostow som två internationella aktörer med denna tolkning, med följande utdrag som 

exempel: 

Under UN Security Council Resolution 242 from November 22, 1967—that has 

served as the basis of the 1991 Madrid conference and the 1993 Declaration of 

Principles—Israel is only expected to withdraw ‘from territories’ to ‘secure and 

recognised boundaries’ and not from ‘the territories’ or ‘all the territories’ captured 

in the Six-Day War. This deliberate language resulted from months of painstaking 

diplomacy. For example, the Soviet Union attempted to introduce the word ‘all’ 

before the word ‘territories’ in the British draft resolution that became Resolution 

242. Lord Caradon, the British UN ambassador resisted these efforts. Since the 

Soviets tried to add the language of full withdrawal but failed, there is no 

ambiguity about the meaning of the withdrawal clause contained in Resolution 242, 

which was unanimously adopted by the UN Security Council (McHugo, 2002:01-

02). 

I McHugos artikel framstår det att Dore Gold inte upplever resolutionen som tvetydig, 

utan absolut tydlig med faktumet att Israel inte är tvunget att återlämna samtliga 

ockuperade områden. Vidare förespråkar Gold att man använder termerna ”bestridda 

områden” snarare än ”ockuperade områden”. McHugo menar att intentionen bakom 

sådana kommentarer undersöks med extrem noggrannhet, eftersom diskussionen som 

följer sådana termer manar till en snedvriden syn på konflikten. Han refererar även till 

den israeliske utrikesministern Abba Eban, som försöker normatisera fria tolkningar av 

resolutionen lika fritt som Israel gjort. McHugo menar alltså att den högerorienterade 

tolkningen inte får bli normen, eftersom den inte är applicerbar i enlighet med vad som 

är den lingvistiska normen i officiella dokument (McHugo, 2002:01–04).  

 

McHugo refererar till lingvisten Schwebel, och hens åsikt att samtliga parter måste 

förhandla i god tro för att kunna tolka dokument såsom resolution 242 på ett sätt som 

tillfredsställer alla respektive parter. McHugo har använt Schwebels metod i sin analys 

utav resolution 242, och förutsatt att samtliga parter skall vara samarbetsvilliga. Han 

varnar för att inkorporera för många irrelevanta aspekter av språket i resolutionen. Han 

menar att språket i de mer generella delarna av resolutionen inte får påverka de delarna 
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som är avsevärt mer konkreta och de som bär högre vikt i relation till en potentiell fred 

(McHugo, 2013:05–06). 

I sin sammanfattning fastställer författaren att tillbakadragande-frasen i resolution 242 

ges en tydlig mening förutsatt att läsaren förutsätter att Israel lämnar de ockuperade 

områdena. Vidare sammanfattar han sin studies resultat, nämligen att denna 

högerorienterade tolkning utav resolution 242 är en klart partisk tolkning. Han menar att 

en självständig forskare, med all säkerhet, skulle tolka dokumentet som så att det 

hänvisar till att Israel måste återlämna de ockuperade områdena. McHugo uttrycker det 

som såhär: “Indeed, it must be submitted that the continuation of the occupation is itself 

a breach of Resolution 242, since it depends on ‘threats or acts of force’ and implies a 

victor’s right to extract concessions by duress, in breach of the rule that title to territory 

may not be acquired by war” (McHugo, 2013:30-31). 

 

Goldberg 

Arthur J. Goldberg var en av de huvudsakliga skribenterna bakom självaste resolution 

242. Med detta i åtanke förväntas hans text representera ett visst försvar utav 

resolutionen, vilket också är vad som visade sig vara fallet. Goldberg påbörjar sin text 

med att presentera generella drag av de positioner som de inblandade aktörerna befann 

sig i, med exempel såsom Israel, Egypten, Jordanien och de stormakter som var 

inblandade i konflikten, exempelvis USA och SU. Han fortsätter sedan med att fastställa 

händelseförloppet av tidigare konflikter som är relaterade till junikrigen, med de 

pågående gerillaanfallen som varit aktiva från Israels part som exempel. Samtliga 

argument kulminerar i hans uttryckande av att konflikten måste lösas, enligt honom med 

resolution 242 som grund. Goldberg klargör sedan att resolutionens formuleringar har 

använts av de olika parterna för att styrka deras huvudsakliga mål och erbjuder exempel 

från båda parterna.  

On the question of withdrawal, Israel points out that the Resolution does not 

explicitly require that Israel withdraw to the lines occupied by it on June 5, 1967, 

before the outbreak of the war. The Resolution, on this key question, Israel says, 

simply endorses the principle of "withdrawal of Israel armed forces from territories 

occupied in the recent conflict," and interrelates this with the principle that every 

state in the area is entitled to live in peace within "secure and recognized 

boundaries." The notable omissions in regard to withdrawal, from Israel's 
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viewpoint, are the words all, the, and the June 5, 1967 lines. The Israelis 

emphasize that there is lacking a declaration requiring Israel to withdraw from all 

of the territories occupied by it on and after June 5, i967. (Goldberg 1973:05). 

 

Israel har alltså tolkat det som så att de visserligen bör återlämna vissa ockuperade 

områden, men att de inte heller är obligerade att återlämna samtliga sådana. Som 

försvar bakom detta använder de sig utav de lingvistiska aspekterna av resolutionen, 

mer specifikt att resolutionens text saknar orden alla, de, och inte specificerar områden 

som beslagtogs från och med 6 juni 1967. Israel står alltså bakom beskyddet utav denna 

formulering. Vidare uttrycker också Israel att gränserna bör dras utefter nya parametrar, 

för att försäkra fred och säkerhet inom legitima gränser, vilket inte tidigare funnits p.g.a. 

arabländernas vägran att erkänna staten Israel, och alltså saknas säkra och erkända 

gränser, vilket var en av de huvudsakliga ståndpunkterna bakom resolutionen. 

De arabiska staterna har istället uttryckt att den israeliska tolkningen av resolutionen är 

ytterst restriktiv, och att de inte ger tillräcklig vikt på formuleringarna kring territorium 

som beslagtas vid krig. Vidare legitimerar de även sin tolkning i relation till Förenta 

Nationernas stadga, där det specifikt står att områden övertagna via krig saknar 

legitimitet enligt internationell lag.  

The Arab nations, to buttress their claim that the Resolution calls for a 

complete Israeli withdrawal, say the Israeli interpretation of the Resolution's 

withdrawal language is overly restrictive. They point to the language of the 

Resolution emphasizing "the inadmissibility of the acquisition of territory 

by war" and "respect for and acknowledgement of the ... territorial integrity 

… of every State in the area." This language, the Arab States argue, in 

effect, calls for complete withdrawal of Israeli forces from all the territories 

occupied by them in the Six Day War. In addition, the Arab States contend 

that the U.N. Charter itself in spirit supports their contention that military 

conquest of territory is inadmissible as a matter of international law. 

(Goldberg 1973:05-06). 

Goldberg fastställer alltså att samtliga parter har legitima åsikter och klagomål bakom 

resolutionens formuleringar, och erkänner även själv att resolutionens tvetydighet bidrar 

till en försvårad konfliktlösning. Den fastställer inte vilka territorium som skall 
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återlämnas, och inte heller bekräftar den att gränsdragningarna skall skrivas om. I 

relation till de bestridda områdena är alltså resolutionen inte tydlig nog. Dock uttrycker 

Goldberg att resterande av resolutionens olika fält, exempelvis den del som kräver 

erkännande och respekterande av samtliga stater i området, samt den del som menar att 

fastställa säker navigation och bruk av internationella hav (Goldberg, 1973:06–07). 

Falk 

Rickard Falk är juristen bakom Forty years after 242: A”Canonical” text in respute? 

Termen kanon används här för att kategorisera de diplomatiska dokument som obestritt 

ses som exemplariska. Han fokuserar sin huvudsakliga kritik mot resolutionens relevans 

i nutida fredslösningar. Falk talar om kanoniserade diplomatiska dokument, och hur 

resolution 242 inte når den status. Han förklarar kort anledningar bakom varför 

resolutionen inte blivit kanoniserad, och reflekterar sedan över varför den inte bär någon 

vidare relevans i dagens diskussion om en fredslösning i mellanöstern. Falks 

huvudsakliga ståndpunkt, på vilken han bygger sin artikel är faktumet att palestinier inte 

benämns i resolutionen. Han uttrycker att resolutionen inte kan brukas i relation till 

långvarig fred i området eftersom den inte inkorporerar samtliga relevanta parter.   

At the time that 242 was drafted, global diplomacy was operating under 

Westphalian logic, whereby only states were seen as members of the world 

community, and only governmental representatives could participate fully in 

diplomacy. Thus, although the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip 

constituted the overwhelming majority of the inhabitants of the territories occupied 

by Israel in 1967 (the Golan Heights being rather sparsely populated and the Sinai 

Peninsula even more so), they were absent from the resolution except through 

reference to the “refugee problem.” The West Bank at the time was part of Jordan, 

and the Gaza Strip was administered by Egypt. Under the terms of 242, the lands 

from which Israel was to withdraw were, in principle, to be returned to the states 

from which they had been captured: Egypt, Jordan, and Syria. There was no 

mention in the resolution of the Palestinian people or Palestinian rights, and 

certainly none of a Palestinian state. In fact, the concept of Palestinian Arab 

statehood had been recognized by the UN General Assembly in November 1947, 

when it recommended the partition of Palestine into Arab and Jewish states, but 

because of Palestinian opposition to the principle of partition, the subject was long 

taboo in Palestinian circles (Falk, 2007: 03-04). 
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Falk förklarar alltså att Palestinier inte direkt deltar i formandet av resolution 242, och 

inte erbjuds en aktiv roll I skapandet av fredslösningen, eftersom de inte uppfyller 

kraven för att medverka i global politik under tiden som resolutionen skrevs. Vidare 

benämns inte Palestina, eller frågan om palestinier, bortsett från i diskussion om 

”flyktingfrågan. Faktumet att västbanken och Sinai-halvön var under kontroll av 

Egypten respektive Jordanien innebar att Palestinska ledare inte fick medverka som 

diplomater. Sedan dess har även Egypten och Jordanien överlämnat mandat över de 

respektive områdena. (Falk, 2007:03–04) 

Falk menar alltså på att resolutionen inte bör användas som en referenspunkt i sökandet 

på en långvarig fred, men ändå brukas som så. Detta exemplifieras av Oktoberkriget 

1973, då resolution 338 specificerar att samtliga parter genast bör återgå till en 

fredslösning, baserad på resolution 242 från 1967. Palestinierna saknar alltså fortfarande 

laglig representation i diskuterandet av en långvarig fredslösning.  

De Valdes 

Toribio De Valdes argumenterar kring språkbruket i resolution 242. Artikeln är en form 

utav replik till Dr Shihata, som tidigare skrivit artikeln Destination, Embargo of the 

Arab oil: Its Legality under International Law i samma tidskrift. Dr Shihata har 

resonerat som så att den engelska versionen av resolution 242 bör stå som den 

huvudsakliga versionen, eftersom den är skriven med det språk som brukats i samband 

med utformandet av den. De Valdes argumenterar istället för att den franska versionen 

bär precis lika stor vikt, sett från ett juridiskt perspektiv. Han uttrycker att samtliga 

officiella språk i FN:s säkerhetsråd bör behandlas som jämlika, och bära samma 

juridiska vikt. Faktumet att samtliga aktörer i FN också krävs behärska i alla fall ett utav 

de officiella språken innebär vidare att de relevanta aktörerna också kommer att vara väl 

medvetna om vilka termer och formuleringar som accepteras i en eventuell diskussion. 

We come now to the crux of the matter. Let us suppose that a written 

proposal adopted by the organ was originally drafted in only one of the 

working languages, the texts in the other working languages being 

translations made by the Secretariat. Is it reasonable to conclude from this 

circumstance that the decision ensuing from the proposal is to carry, to 

however limited a degree, more weight in the original language of the 

proposal than in its other working language versions? The answer must be 
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no. For the circumstance just described, far from amounting to or involving 

a decision by the organ to depart from its rules of procedure regarding 

working languages, is but a normal incident of the application of those rules. 

The conclusion reached reconciles the right of any member to submit a 

proposal drawn up exclusively in the working language of his choice with 

the right of the members using other working languages to vote on the 

proposal with as much knowledge of what they are voting on as the 

members working in the original language of the proposal (De Valdes, 

1977:04). 

De Valdes förklarar alltså att samtliga agerande diplomater kommer att erbjudas en 

översättning, som må brista på mindre viktiga moment, men ändå lär bära samma 

fundamentala meddelande. Resolutioner skrivna på ett visst språk kan därför, per 

juridiska parametrar, inte bära större vikt än de översättningar som presenteras av 

sekretariatet. Lagarna är upplagda som så att samtliga aktiva diplomater tillåts 

presentera förslag på ett officiellt FN språk, för att sedan få dem översatta till andra 

aktörer som inte talar originalspråket. Han argumenterar för att grunden som FN vilar på 

är uppbyggd på denna princip, och att Dr Shihata därför har fel.  

McDowall 

David McDowall är en historiker som forskat kring mellanösterns historia. I sin artikel 

”Clarity or Ambiguity? The withdrawal clause of UN Security Council Resolution 242” 

diskuterar han kring västmakternas (som allierade till Israel) intentioner med 

resolutionen, och erbjuder ytterligare en insikt i hur formuleringarna i resolutionen har 

tolkats, samt ett perspektiv på tolkningar som enligt honom är felaktiga. McDowall 

uttrycker följande:  

“That is precisely how some politicians have treated the wording of United Nations 

Security Council Resolution 242 of 22 November 1967, whether with a view to 

pre-empting or evading its meaning, or in genuine bafflement. An analysis of what 

was intended and what the protagonists knew was intended, however, shows that 

there was really very little ambiguity at all” (McDowall, 2014:02). 

 McDowall menar alltså att den största problematiken gällande resolutionen var att finna 

formuleringar acceptabelt för samtliga parter, och att resolutionen lyckades med detta. 

Hans åsikt är att tvetydigheten som ofta diskuteras är en fiktiv sådan, och att 
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resolutionen uppfyller de ursprungliga önskningar hos samtliga parter. Dels möttes 

Israels behov i form av ”säkra och erkända gränser”, dels försäkrades de arabiska 

nationerna om att Israel skulle återlämna de ockuperade områdena. Bristen på bestämd 

artikel i formuleringarna har därför tolkats för fritt av relevanta aktörer.  

Neff 

Donald Neff är författaren bakom artikeln ”The Passage of U.N. Resolution 242” och är 

har även sammanställt en kronologisk databank gällande händelser som påverkat USA 

såväl som mellanöstern. Artikeln är baserad på denna kronologiska databank, och 

diskuterar den nationalistiska tolkning av resolution 242 som Israel brukat. Utöver detta 

erbjuder Neff också en presentation av hur USA:s administrationer uttalat sig om 

konflikten och problematiken sen dess uppkomst.  

Israel then went further in offering a unique interpretation of 242. The 

ultranationalist government of Begin insisted Israel was under no obligation to 

withdraw from all three fronts of the Gaza Strip, Golan Heights and West Bank. In 

fact, the existence of Israels numerous settlements—around 90 in the West Bank, 

Golan Heights and Gaza Strip in 1977, when Begin came to power 11 —was 

eloquent testimony of its claim to the occupied territories. On the issue of whether 

withdrawal had to occur on all fronts the U.S. has remained steadfast. Successive 

administrations—at least up to Clinton—have declared in public that Israel must 

withdraw from all fronts. However, no president or secretary of state since Carter 

has repeated in public the original U.S. interpretation—which is what won Arab 

agreement on the resolution in the first place—that Israel’s withdrawal must be 

total except for minor and reciprocal border changes (Neff, 1993:8). 

Neff benämner alltså hur USA har ändrat sin diplomatiska och politiska ton i samband 

med Israels vägran att acceptera sina skyldigheter i relation till resolution 242. Neff 

erbjuder också vidare exempel på relevanta aktörers agerande och kommentarer i 

relation till skapandet av resolution 242. Hans huvudsakliga tolkning faller under denna 

slutsats, nämligen att USA och Storbritannien misslyckats fullfölja sina respektive 

fördömanden av Israels ockuperade områden. 

Lynk 

Lynk är ytterligare en jurist som bidragit till diskursen kring resolution 242 som ett 

medel i jakt på fred i mellanöstern. Som professor i University of Western Ontario i 
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Kanada skrev han artikeln ”Conceived in Law: The Legal Foundation of Resolution 

242”. Han följer ett relativt ovanligt tankesätt i relation till resolution 242. Lynk 

konstaterar att många tidigare forskare attribuerat resolutionens tvetydighet en positiv 

mening, med intentionen att tillgodose de olika parternas krav. Han menar att en sådan 

monolitisk argumentation är för simpel, och att en mer mångfacetterad analys av det 

politiska klimatet erbjuder en mer fördjupad insikt. Lynk krediterar istället resolutionens 

oförmåga att erbjuda fred till de större aktörerna i global geopolitik. Som exempel 

benämner han Israels ovilja att fullfölja flertalet FN resolutioner under 1970-talet och 

1980-talet, och stormakternas oförmåga att sanktionera några vidare politiska eller 

diplomatiska straff vid dessa tillfällen. Han fastställer också i sin sammanfattning att 

resolution 242 fortfarande bär med sig substans nog för att återbesökas och brukas för 

att skipa en rättvis och inkluderande fred för samtliga inblandade parter. Problematiken 

ligger enligt honom i bristen på implementerandet av internationell lag, med 

favoriserande av stormakterna i relation till sina inofficiella allierade. 

Lapidoth  

Ruth Lapidoth – Professor Emeritus inom internationell lagstiftning på Hebrew 

University of Jerusalem har även skrivit artikeln ”Security Council Resolution 242: An 

Analysis of its Main Provisions”, där hon förklara ursprunget, omständigheterna kring, 

och konsekvenserna utav resolutionen. Lapidoth refererar till de legala effekterna av 

resolutionen, exempelvis följande: 

However, the question arises as to whether the extent of Resolution 242’s legal 

effect was affected by later developments. In this context one must remember that 

at a certain stage the parties to the conflict expressed their acceptance of the 

resolution. This acceptance certainly enhanced its legal weight and constituted a 

commitment to negotiate in good faith. But due to the fact that the contents of 

Resolution 242 were only guidelines for a settlement, as described above, the 

acceptance of the document did not commit the parties to a specific outcome 

(Lapidoth, 2007:15-16) 

Lapidoth fastställer att resolutionen erbjuder riktlinjer utefter vilka en definitiv lösning 

skall utformas. Hon uttrycker att samtliga delaktiga parter vid en viss tid accepterat 

dokumentets riktlinjer, men också att dokumentet inte bär med sig någon fastställd 

lösning. Det blir alltså inget krav att resolutionens riktlinjer följs i praktiken, ur ett 
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lagligt perspektiv. Notera också att Lapidoth har tjänstgjort i Israels delegation till FN 

under 1976, och därmed riskerar bära med sig ett ytterst partiskt perspektiv i favör till 

staten Israel. 

Kontorovich 

Eugene Kontorovich är en professor i juridik på Northwestern University School of 

Law och har bidragit till diskussionen med en komparativ analys av resolution 242 och 

diverse andra diplomatiska dokument som behandlar återlämnandet av beslagtagna 

områden. Kontorovich fastställer i slutändan att resolution 242 skiljer sig från de andra 

19 dokument som ingick i den komparativa studien. Han tolkar att resolutionen är 

medvetet tvetydig, och att detta utformas till en självklarhet i relation med både tidigare 

och senare resolutioner av liknande slag. Kontorovich menar att bristen på ett tydligt 

mandat för återlämnandet av områden, samt utelämnandet av bestämda pronomen i 

resolutionen är de två huvudsakliga argumenten bakom denna tolkning, och att 

omständigheterna kring kriget och resolutionens skrivande också bådar för ett sådant 

otydligt dokument. I sin sammanfattning benämner också Kontorovich att de stormakter 

som var inblandade i skapandet av resolutionen kämpade med att ena de olika aktörerna 

i konflikten, och att ”kompromissen” då fick bli den tvetydiga resolutionen som kunde 

tolkas på flera vis (Kontorovich, 2015:24). 

Quigley 

John Quigley är en amerikansk historiker som bidragit till diskussionen kring resolution 

242 med artikeln ”Security Council Resolution 242 and the Right to Repatriation” som 

behandlar palestiniers rätt att återvända till de beslagtagna områden som kom att bli en 

del av Israel. Denna fråga har förblivit olöst, och så sent som år 1999-2000 deltog 

aktörerna i nya diskussioner relaterat till denna problematik. Israel brukade då nya 

argument för sin ovilja att fullfölja denna del, och benämner huvudsakligen Israels 

behov att bevara sin judiska identitet som argument. Benjamin Netanyahu, som före 

detta premiärminister, menade på att flertalet invandrare i denna tid skulle bidra med en 

demografisk katastrof, samt att flertalet flyktingar förmodas husera i dessa eventuella 

palestinska delar av staten Israel (Quigley, 2007:11). Anmärkningsvärt blir då att 

samtliga argument bortsåg från palestiniers lagliga rätt att få återvända till sitt hem i 

enlighet med internationell lag. 
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Ashton 

Den brittiske professorn Nigel Ashton har bidragit med ett inslag som tolkar 

resolutionens utformande och argumenterar för Israels politiska förbindelser med 

Storbritannien och USA. Ashton menar att både Storbritannien och USA officiellt sett 

fördömde diverse israeliska aktioner, men hade svårare att stå för dessa offentliga 

uttalanden. Han exemplifierar detta med ett utdrag gällande Jerusalem, då Pakistan 

introducerat en resolution som kritiserade Israels metoder med ytterst hårda 

formuleringar. Resolution 2253 krävde bland annat att Israel genast skulle avsluta sina 

aggressiva aktioner och hädanefter inte längre försökte förändra Jerusalems status. 

Resolutionen gick igenom med 99 röster för, däribland Storbritannien. 20 nationer 

avstod från att rösta, däribland USA. Trots sin officiella position valde USA att inte 

rösta för resolutionen, med argumentet att formuleringen i resolutionen var för hård 

(2015:08–09).  

 

8 Analytisk slutdiskussion 
Följande kapitel syftar på att erbjuda en analytisk diskussion utav resultatet, och på så 

vis ge exempel vilka samtalsämnen som varit mest vanliga i artiklarna. Diskussionen 

kommer exempelvis behandla synen på resolutionens formulering, då vissa av 

skribenterna menar att resolutionens tvetydiga språk är medvetet, samtidigt som andra 

uttrycker att tvetydigheten är en fiktiv sådan, genererad av parter som gynnas av en 

specifik tolkning. Ett ytterligare perspektiv som diskuterats i texterna är fokus på 

resolutionen som medel för fredslösning, kontra de maktrelationer som förblir mellan de 

inblandade parterna som medel för fredslösning. Alltså är skribenterna oense om vad 

som förblir den viktigaste faktorn för en potentiell fred. Diskussionen skall sedan också 

bemärka hur de olika aktörerna upplevts av skribenterna, för att slutligen fastställa hur 

diskussionen kring resolutionen förändrats sedan dess skapelse.  

 

8.1 Resolutionens formulering 

Gällande resolutionens formuleringar ser vi diverse exempel på olika tolkningar. 

Exempelvis erbjuder Radovanovic ett perspektiv baserat på FN:s tidigare agerande och 

misslyckanden. Han uttrycker att FN tidigare visat på svagt agerande, och även 

misslyckats verkställa de krav som resolution 242 fastställer. Han menar också på att 

resolution 242 vilar på en olaglig grund, eftersom den bygger på tidigare konflikter i 
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området då olika områden bytt ägare i samband med krig, vilket är i direkt kontrast mot 

FN:s stadga, som fastställer att en nation inte har laglig rätt till områden erövrade under 

krig.  Han fastställer också att resolutionens språk är ytterst tvetydig, och att detta är ett 

taktiskt drag som är vanligt i relation till diplomati.  

 

Goldberg menar också på att resolutionen tyvärr är tvetydig i relation till återlämnandet 

av erövrade områden, men att resten av resolutionen är ytterst tydlig. Goldberg är för 

övrigt en av de huvudsakliga skaparna bakom resolution 242, vilket läsarna bör ha i 

åtanke när de analyserar hans ytterst ursäktande text. Den leder en dock leder till frågan: 

Hur kan resten av dokumentet vara så ytterst specifikt och tydligt, samtidigt som denna 

bestridda punkt förbli så öppen för tolkning? 

 

Sedan har vi flertalet skribenter som argumenterar för att resolutionen är ytterst tydlig i 

relation till frågan om återlämnandet av ockuperade områden, exemplifierat av 

McDowall och Lapidoth. Dessa fastställer att resolutionen är tydlig i sin formulering, 

men har ändå lyckats göra olika tolkningar. Lapidoth, som har en nationell och etnisk 

tillhörighet i Israel, menar att resolutionen inte fastställer att samtliga områden bör 

återlämnas, och att bristen på bestämd form innebär att Israel inte har någon laglig 

förpliktelse att återlämna några specifika områden. McDowall anser att resolutionen 

fullföljer samtliga parters behov, men att aktörerna misslyckats finna en gemensam 

lösning. Även här bör läsaren uppmärksamma Lapidoths tillhörighet till Israel, och 

därmed beakta att hennes tolkning kan luta åt Israels favör. Det faktum att båda 

skribenterna uttryckt att resolution är tydlig, men kommit till olika slutsatser är dock 

ytterligare bevis på att resolutionen inte nödvändigtvis är så tydlig som de fastställer.  

 

McHugo är en ytterligare skribent som diskuterat resolutionens språk, och fastställer att 

en tolkning i enlighet med Lapidoth har blivit normativ, men att den är ytterst partisk 

och högerorienterad. Han erbjuder exempel från aktörer som tolkat dokumentet i favör 

till Israel, och nämner Dore Gold som en sådan. Han uttrycker att man också för 

diskussionen mot ett specifikt håll med bruk av lingvistisk finess. Exempelvis försöker 

Gold använda termen ”bestridda” istället för ”ockuperade”, vilket också visat sig bli 

vanligt i dagens diskussion. Terminologi har alltså varit en huvudsaklig fråga, med 

lingvistiskt fokus. De Valdes är ytterligare en av skribenterna som ingår i studien, som 
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nämnt detta. Hans text är en respons på en tidigare text, vars huvudsakliga argument var 

att den engelska versionen av resolution 242 bör kanoniseras, och att den franska 

versionen inte bär med sig samma vikt på grund utav att resolutionen först skrevs och 

arbetades med på engelska. De Valdes menar istället att sådana argument är osakliga, 

med hänvisning till FN:s sätt att operera, då flertalet aktörer inte nödvändigtvis talar väl 

engelska, och får diskussioner och texter översatta till andra officiella FN språk. Ett 

sådant officiellt FN-språk är just franska, och eftersom FN arbetar på detta vis är det 

tänkt att samtliga delegater skall få samma information. Eftersom sekretariatens jobb är 

att förse samtliga diplomater med korrekta översättningar, kan det också konstateras att 

samtliga översättningar bör bära samma juridiska relevans, vilket de också officiellt sett 

gör. Anledningen till att den franska versionen inte skall ges samma vikt är faktumet att 

den bär med sig en bestämd artikel, och att den därmed kräver att samtliga områden 

skall återlämnas av Israel. Att den franska versionen, som är tydligare i relation till 

denna fråga, inte skall ges samma juridiska relevans är en högst partisk tolkning i favör 

till Israel, uttrycker De Valdes. Diskussionen har alltså följt många olika slag, och 

skribenterna bakom artiklarna är sällan överens. 

 

8.2 Resolution 242 kontra maktrelationer 

En annan diskussion som visat sig vara rätt vanlig är den kring resolution 242 som ett 

medel för fredsskapande, i jämförelse med den prevalenta maktpolitik som också 

påverkat situationen. Radovanovic har exempelvis nämn detta, då han anser att FN inte 

har agerat väl utefter den makt som organisationen bär med sig i internationell politik. 

Även skribenter såsom Neff, Lynk och Ashton också diskuterat detta.  

 

Neff uttrycker exempelvis att USA ursprungligen försökte sätta press på Israel att 

fullfölja resolution 242 enligt anvisningar, men att man under senare administrationer 

inte uttryckt sådana motiv. Sedan Clinton-administrationen har USA alltså inte längre 

pressat Israel via offentliga uttalanden. Man har inte heller fullföljt de tidigare 

intentioner som man visat på. Lynk ger samma slutsats, med direkta exempel på 

resolutioner under 1970- och 1980-talet som Israel vägrat anamma, utan några vidare 

politiska eller ekonomiska sanktioner. Stormakten USA har alltså valt att inte agera, 

trots beteende som strider mot internationell lag. Konfliktens brist på lösning attribueras 

då de större internationella aktörerna, och deras favorisering av inofficiella allierade 
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aktörer. Ashton är ytterligare en skribent i studien som för samma resonemang, och med 

det sagt är det också rimligt att ifrågasätta de internationella stormakternas brist på 

aktion i en sådan situation. Ytterligare ett exempel på att resolutionen inte bär sin 

rättmätiga vikt i diskussionen kring en fredslösning är Quigleys artikel, där han 

benämner en förhandling gällande palestinska migranters rätt att återvända till sina 

tidigare områden i Israel. Trots att detta är palestiniernas rätt enligt internationell lag 

och per resolutionens instruktioner, har Israel inte fullföljt någon sådan aktion. 

Faktumet att Israel idag har en nära relation med USA gällande exempelvis handel och 

militära förbindelser är ett argument som stödjer den sortens analys som menar att 

internationella maktförhållanden bär större vikt i jakt på en fredslösning än resolution 

242.  

 

8.3 Syn på aktörer 

En relevant aspekt av studien fokuserar också på hur de inblandade aktörerna framställs 

i artiklarna. Exempelvis finner vi i McHugos text ett utdrag som hänvisar till Lord 

Caradons agerande i relation till själva skrivandet av resolutionen. Lord Caradon, som 

representant för Storbritannien, stoppar Sovjetunionen från att inkorporera ordet ”alla” i 

resolutionens formulering gällande återlämnande av ockuperade områden. Detta kan 

såklart upplevas som att Storbritannien är väl medvetna om den implikation som följer 

om resolutionen är för aggressivt uttryckt, och att tvetydigheten därmed var ett aktivt 

beslut. Vidare visar diverse skribenter på misstro vad gäller FN:s förmåga att 

implementera de krav som resolutionen fastställer, exemplifierat av artiklarnas skrivna 

av Radovanovic, Lynk, Ashton och Neff. 

 

En viktig faktor som bör uppmärksammas i relation till resolution 242 är bristen på 

palestinska företrädare. Internationell lag krävde under 1967 att samtliga parter som 

deltar i lagstiftande och internationella dispyter skulle representeras av en erkänd 

administration, vilket palestinierna saknade. Därmed utelämnades palestinierna ur 

diskussionen kring resolutionen och dess problematiska områden, vilket är ytterst 

märkligt då palestinierna som grupp förblir en relevant aktör i problemets grund. 

Samtidigt är studien fokuserad på juridiska element i relation till resolution 242, vilket 

också kan ses som adekvat förklaring bakom palestiniernas uteblivande i artiklarna.  
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Stormakten USA har istället varit en ytterst relevant aktör, med fokus på dess relation 

till staten Israel. Diverse utdrag från artiklarna menar att USA visat på favoriserande 

tendenser mot Israel, exemplifierat av de olika resolutionerna under 1970- och 1980-

talet, vars villkor inte respekterades av Israel, utan några vidare politiska eller 

ekonomiska sanktioner. USA har alltså offentligt kritiserat Israel fram till Clintons 

administration, men har sedan dess också ändrat sin syn på Israels skyldigheter i 

relation till resolution 242.  

 

8.4 Diskussionens utveckling sedan 1970-talet 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att följa diskussionens utveckling sedan 

1970-talet och finna eventuella förändringar i hur resolutionen diskuterats. Resultatet 

visar dock inte på några större förändringar genom åren, utan uppmärksammar endast 

mindre skillnader i hur argumentationerna förändrats i samband med ny information. 

Istället förblir diskussionen uppdelad i två fraktioner: De som anser att resolution 242 

kräver återlämnande av beslagtagna områden, och de som anser att resolutionen inte 

kräver sådana aktioner. Via ny information har skribenter såsom Kontorovich kunnat 

fastställa att resolution 242 är ytterst tvetydig i jämförelse med liknande diplomatiska 

dokument både före- och efter dess tid, vilket erbjuder en ny infallsvinkel, men 

diskussionen har i huvudsak förblivit likadan i allra högsta grad.  

 

8.5 Sammanfattning 

Avslutningsvis kan man fastställa att den akademiska diskussionen har fokuserat på att 

resolutionen bär med sig en ytterst problematisk formulering. Den engelska versionen 

av resolution 242 bekräftar inte nödvändigtvis att samtliga ockuperade områden måste 

återlämnas, men det gör istället den franska versionen. Vidare verkar olika jurister ha 

tolkat dokumentet på olika vis, men en generell tendens verkar vara den att Israel 

uppmanas återlämna sina beslagtagna områden. Problematiken ligger då i formuleringen 

som inte specificerar vilka, eller hur många, av dessa områden som skall återlämnas. 

Många av artiklarna har diskuterat huruvida resolution 242 eller de inblandade 

aktörerna bär skulden för att resolutionen inte fullföljts, med stort fokus på partiska 

tolkningar från Israels sida, samt en favoriserande stormakt i USA och till viss del 

Storbritannien som misslyckats med att agera på sina respektive fördömande 

kommentarer riktade mot staten Israel, trots flertalet misslyckanden att möta olika 
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resolutioners krav.  Synen på aktörerna har varit relativt varierad, men den huvudsakliga 

slutsatsen har alltså visat på att Israels tolkning av resolution 242 varit en ytterst liberal 

sådan, och en komparativ analys i Kontorovichs artikel visar att resolution 242 är högst 

tvetydig i jämförelse med andra resolutioner som behandlar återlämnandet av 

beslagtagna områden under krig. Det finns alltså flertalet olika tolkningar, men 

majoriteten av artiklarna pekar ut att Israel har gjort en felaktig sådan. 

 

Diskussionen kring resolutionen verkar inte heller ha förändrats genom åren, utan 

istället förblir fördelningen i högsta grad likadan, med en uppdelning mellan de som 

tycker att resolutionen är tydlig, och de som uttrycker att den är otydlig. Dock finns 

flertalet olika tolkningar av resolutionen bland de som anser den vara tydlig, vilket 

bådar för vidare diskussion.  En eventuell fördjupning som kan göras är en där studien 

istället fokuserar på översiktsmaterial såsom läroböcker och liknande, för att fastställa 

vilken historieskildring som presenteras i sådana material. På så vis erbjuds läsaren 

också ett annorlunda perspektiv på resolutionens skapande och verkställande. 

 

9 Didaktisk tillämpning 
I relation till didaktisk tillämpning förblir Israel/Palestinakonflikten ett självklart 

alternativ som ämne i form av diskussionsuppgifter och även i relation till diplomatisk 

komplexitet i internationell politik. Som jag nämner i min introduktion är denna konflikt 

en där de flesta individer har valt en viss tillhörighet. Antingen står man på 

palestiniernas sida eller så står man på Israels sida. Problematiken i en sådan monolitisk 

slutsats blir dock att omständigheterna kring konfliktens ursprung inte uppmärksammas 

tillräckligt. 

 

Med en hypotetisk elevgrupp som studerar kursen Historia 1b, är min mening att en 

lektionsplanering på 4 tillfällen, följt av ett seminarieliknande moment, kan erbjuda ett 

ypperligt tillfälle för eleverna att förstå komplexiteten kring problematiken i 

mellanöstern mellan 1945–2000. Tanken är att dela upp det som följande: 

Eleverna delas in i sju grupper, mer bestämt Egypten, Israel, Frankrike, USA och 

Storbritannien, Sovjetunionen och Förenta Nationerna. Eleverna får olika information 

tilldelade beroende på vilken grupp de tillhör, och ska utefter sina respektive mål 

företräda sina nationer utefter de instruktioner som utges. 
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Tanken är då att de olika grupperna samlar in information om konflikten i sig och 

förbereder olika utdrag inför ett kommande seminarium där de skall komma överens om 

en fredslösning, däribland det eventuella återlämnandet av beslagtagna områden skall 

ingå. Under seminariet kommer läraren att stå som medlare, och de olika parterna får 

presentera sina respektive fall utefter de mål som specificeras i deras olika instruktioner. 

Eftersom eleverna är ytterst oerfarna i relation till skrivandet av lagligt bindande 

dokument, antar jag också att deras slutliga avtal inte kommer att vara tillräckligt väl 

uttryckt, och vi kommer då att spendera resten av segmentet med att jämföra deras 

”fredslösning” med den aktuella resolution 242.  

 

Eleverna kommer då att få ta del av den tvetydighet som upplevs i resolution 242, och 

komparera denna med deras egna. De kommer att få svara på frågor i relation till hur 

specifik deras resolution är, om den är tydligt formulerad eller inte. Det huvudsakliga 

målet är att förse eleverna med ett tillfälle som erbjuder dem en insikt i hur pass 

komplex internationell politik är, i synnerlighet gällande konflikter och fredslösningar 

och dylikt. På så vis får de också ett mångfacetterat perspektiv på varför 

konfliktlösningen i Mellanöstern varit så problematisk. 

 

Denna lektionsplanering tar stöd i kursmålen för historia 1b, via det centrala innehållet 

som fastställer att eleverna ska få lära sig om ”Historiskt källmaterial som speglar 

människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns 

försök att förändra sin egen eller andra situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet” (Skolverket 2011). 

Utöver det centrala innehållet finns även en koppling till vad undervisningen skall tillåta 

eleverna utveckla i form av olika kunskaper. Denna lektionsplanering tillåter eleverna 

utveckla sin historiska referensram för att förstå nutiden och även erbjudas ett 

perspektiv på framtiden (Skolverket 2011). 
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