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1. Israel 

2. Palestinierna 

3. USA 

4. EU  

5. Arabländerna (Saudiarabien, Irak, Syrien, Libanon, Egypten) 

 

  



Fråga som ska 

lösas 

Alternativ 

nr 1 

Alternativ 

nr 2 

Alternativ 

nr 3 

Motiverin

g 

Västbanken  Området ska 

tillhöra Israel 

Området ska 

delas upp enligt 

Osloöverenskom

melsen i ABC-

zoner 

Området ska 

tillhöra 

Palestina 

 

Gazaremsan Området ska 

helt tillhöra 

Palestina 

Israel ska 

tillåtas göra 

säkerhetskontrol

ler i området 

Israel ska helt ta 

över området 

igen  

 

Muren Den av Israel 

byggda muren 

måste rivas helt 

Muren måste stå 

kvar  

Muren måste stå 

kvar men 

palestinier ska 

få enklare att 

passera genom 

säkerhetskontrol

lerna 

 

Enstats- eller 

tvåstatslösning 

Israel behåller 

makten och 

kontrollen över 

hela området. 

Ingen Palestinsk 

stat skapas.  

Israel blir en 

palestinsk stat 

och judar 

garanteras 

religionsfrihet 

och demokrati 

Två stater 

skapas  

 

Palestinsk stat 

territorium 

Nuvarande 

gränser används 

(ABC zoner på 

Västbanken och 

Gazaremsan) 

Delningen enligt 

FN:s förslag 

1947 ska gälla. 

Hela 

Västbanken ska 

tillfalla 

Palestina 

 

Ekonomiskt 

stöd till 

Palestina 

FN ska ta 

ansvar för att 

Palestina får 

ekonomisk hjälp. 

Beloppet ska 

ligga på 100 

miljarder 

kronor. 

Israel ska betala 

skadestånd till 

Palestina på 

motsvarande 20 

miljarder 

kronor. 

Palestina ska 

inte få något 

bistånd. 

 

Jerusalem Staden ska 

tillfalla Israel 

Staden ska 

tillfalla 

Palestina 

Staden ska delas 

mellan Israel 

och Palestina 

 

Palestinsk 

egendom ska 

återlämnas 

All egendom och 

landområden 

som Israel 

tillförskansat sig 

sedan 1947 ska 

återgäldas till 

Palestinierna 

All egendom som 

Israel 

tillförskansat sig 

efter 1973 ska 

återlämnas 

Ingen egendom 

ska återlämnas 

till palestinierna 

 

 

  



1. Israel 

a. Ni har följande behov: 

i. Säkerhet. Ni kan inte tillåta fler terrordåd mot civila judar.  

ii. Ni behöver land till era bosättningar. Ni måste ockupera 

delar av Västbanken t ex, annars får ni inte plats med er 

befolkning. 

iii. Många anser att det var ett misstag att skapa ABC-zoner och 

att ni aldrig borde släppt makt till palestinierna 

iv. Ni är intresserade av fred men på era villkor. Ekonomiskt 

skulle ni vinna väldigt mycket på ett fredligare Israel. 

 

2. Palestinierna 

a. Ni har följande behov: 

i. Ni behöver ge er befolkning land tillbaka som Israel stal när 

Israel bildades. 

ii. Ni måste få bort muren för att ni ska kunna bygga en 

ekonomisk framtid och kunna i förlängningen få en 

fungerande stat. 

iii. Ni vill att FN och USA ska erkänna er, och är beredda att 

göra ganska mycket för att få den platsen i FN och 

säkerställa att ni är en suverän stat.  

iv. Ni är djupt splittrade mellan Hamas på Gazaremsan och 

Fatah PLO på Västbanken. 

v. Ni vill ha ett klart definierat landområde som är ert, 

Västbanken är minimum för vad ni kan acceptera. 

3. USA 

a. Ni vill följande med er Israel-politik 

i. I USA är Republikaner mer generellt också kristna och 

troende och därmed på judarnas sida i frågan. Demokrater är 

beroende av judiska liberala röster i de stora städerna på 

väst- och östkusterna.  

ii. Historiskt har ni varit på Israels sida sedan statens bildande. 

iii. Det finns många i ert land som menar att Israels behandling 

av palestinier föder det arabiska hatet emot västvärlden och 

därmed ökar risken för terrordåd.  

iv. Freden är viktig för er. Den president som lyckas med detta 

är garanterad att skrivas in i historieböckerna för evigt. 

v. Israel har rätt till Västbanken och ABC-lösningen är den 

bästa ni kan komma på just nu. 

 

 

 



4. EU 

a. Ni vill följande: 

i. Ni är upprörda över Israels behandling av civila, främst på 

Gazaremsan.  

ii. Ni vill att staten Palestina ska skapas och leva i fred med 

Israel men ni vill absolut inte lova dem något speciellt 

landområde.  

iii. Ni vill att Israel ska finnas kvar och att staten ska frodas 

politiskt och ekonomiskt. 

iv. Ni har ingen aning om hur det ska ske men tycker att ABC-

lösningen är bra. Ni har ingen annan helt enkelt. 

5. Arabländerna (Saudiarabien, Irak, Syrien, Libanon, Egypten) 

a. Ni vill följande: 

i. Egentligen vill ni att Israel ska försvinna.  

ii. Fast ni vet att det är inte OK att säga det till USA eller EU.  

iii. Så ni måste verka vara intresserade av att nå en fredlig 

lösning som Israel också kan acceptera.  

iv. Men egentligen vill ni inte att Israel ska finnas kvar... 

 

 

 

 

 


