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40 år av ockupation 
- nu är det nog!

År 2007 innebär 40 år av ockupation av de palestinska område-
na. Något som kommer att uppmärksammas av PGS och många 
andra frivilligorganisationer löpande under hela året.  

Vi har redan under årets första månader, sett att flera jour-
nalister fått utrymme att beskriva ockupationens vardag med 
anledning av detta. Bitte Hammargren skrev ett flera sidor 
långt reportage i SvD den 28 januari och den 2 februari skrev 
Lotta Scüllerkvist ingående om situationen på ockuperad mark 
i DN.

Det finns många händelser i konfliktens histora att uppmärk-

samma lite speciellt, och några datum har fastställts som in-
ternationella aktionsdagar. Och det behöver ju inte handla om 
att arrangera stora manifestationer, utan det räcker att man är 
några personer som ställer sig på stan och delar flygblad och 
samlar pengar. 

Vänd dig till PGS kansli för att få material och om ni behöver 
låna en bössa. Ett annat sätt att uppmärksamma viktiga händel-
ser är att skriva insändare till sin lokala tidning. Vi måste låta 
hela svenska folket få veta att det nu är 40 år sedan Israel ocku-
perade Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem - nu är det nog!

2006 Demokratiska val genomförs på Västbanken och 
Gaza.

2004 Presidentval i Palestina. Mahmod Abbas blir vald.

2003 FN, EU, USA och Ryssland presenterar Färdplanen för 
fred.

2002 Stor offensiv från israeliska armén (IDF) mot den pales-
tinska civilbefolkningen.

2000 Al-Aqsa Intifadan startar, Camp David II fredsförhand-
lingar utan betydande resultat. Israel beslutar att dra 
sig ut ur Libanon.

1996 Första palestinska valet. Yassir Arafat väljs till presi-
dent.

1995 Oslo II-avtalet. Premiärminister Rabin avrättas av en 
israelisk fanatiker.

1994 Arafat återvänder och den palestinska myndigheten 
etableras.

1993 13 sept. skrivs Osloavtalet på i Washington av Rabin, 
Peres och Arafat.

1991	 Första	officiella	fredssamtalen	startar	i	Madrid	(körs	se-
nare över av Oslo).

1988 Palestinska självständighetsdeklarationen, (som i sak 
förutsatte erkännande av Israel).

1987 Intifada I (=folkresning).

1982 Israels invasion av Libanon. Massakern i Sabra och 
Shatila	flyktingläger.

1979 Camp David fredsavtalet. Innebär att Israel får fred 
med Egypten.

1974 Arafat talar i FN – med olivkvist i handen.

1973 Yom Kippur-kriget resulterar i att Israel fortsätter ocku-
pationen.

1967 Sexdagarskriget. Israel ockuperar Västbanken , Gaza 
och Östra Jerusalem, samt syriska Golanhöjderna.

1964 PLO bildas och Yasser Arafat blir ordförande.

1956 Suezkrisen. Israel ockuperar Gaza och Sinai. Återläm-
nar efter internationella påtryckninga.r

1950 Israeliska lagarna ”Law of Return” och “Absentee Pro-
perty	 Law”	gör	att	de	palestinska	flyktingarnas	hem	

och mark i praktiken överförs till Israels judiska immi-
granter.

1948 14 maj deklareras staten Israel. Kriget resulterar i 760 
000	palestinska	flyktingar	och	att	418	palestinska	byar	
försvinner, samt att Israel har utökat sitt territorium 
med över hälften av det som tilldelats palestinierna i 
FN: s delningsplan.

1947 FN: s delningsplan. Den judiska befolkningen ägde då 
totalt 7 % av landets mark.  Delningsplanen innebar 
56,5 % av ytan = judiskt område. 43,5 % av ytan = pa-
lestinskt område. Jerusalem skulle vara föremål för ett 
separat beslut med internationellt styre. Palestinierna 
sa nej till delningsplanen.

1942 Zionistkongress beslutar om målet ”Jewish Common-
wealth” i Palestina.

1920 Britterna börjar styra i område.t

1919 Första Palestinska Nationalkongressen i Jerusalem be-
gär självständighet.

1917 Balfourdeklarationen, då brittiska utrikesministern i 
hemlighet lovar zionisterna att verka för att de ska få 
en judisk stat i Palestina. Ottomanska Imperiet (turkar-
na) som är i allians med tyskarna, förlorar makten till 
britterna.

1898 Zionistkongressen beslutar att man vill ha ett judiskt 
folkhem.

Källa: Studieplan för Inshallah av Lena Lönnqvist Studieförbundet Sensus (till 
år 2002)

Viktiga datum
30 mars. Palestinian Land Day, till minne av de stupade 
palestinierna i Sakhnin då de protesterade mot israeliska 
landkonfiskeringar	i	Galiléen.	

14 maj.	Nakba,	flodvågens	år,	början	på	den	palestinska	
katastrofen.

9 juni. Sexdagarskriget och ockupatonen.

15–18 september. Massakrerna i Sabra & Shatila. 

28 september. Intifadans årsdag. 

29 november. FN:s internationella dag för solidaritet med 
det palestinska folket.

Ett	urval	av	viktiga	årtal	i	konfliktens	historia
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