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Abstract 
 

According to old european tradition the ideal national state has a unified people, but in reality 

practically all states has one of several minorities that to a smaller or greater degree differs 

from the majority. One such minority that have been present in many countries and managed 

to avoid becoming completly assimilated are the jewish people. Their dream of a state of their 

own eventually lead to the founding of the state of Israel where they themselves are now in 

majority. 

The purpose of this report is to study how the jews historic experiances has affected the 

political parties in Israel, how they choose to meet the “challenge” of their own minorities och 

whatever they treat different minorites differently. 

For this purpose I use what Hylland Eriksen considers the three, in modern times, most 

common strategies for states to use towards their minorities; Assimilation, Dominance and 

Multiculturalism. These are then applied to the platforms of the biggest Israeli political parties 

in combination with an examination of Israeli history, it’s people groups as well as relevant 

associated phenomena in order to get some clarity in these questions. 

The results show that you can see the historic influences in the parties choices of 

strategies and that one can make out two patterns from what strategies they opt for. One 

pattern after size, where the biggest ones mostly use assimilation while the mediumsized ones 

opt for dominance and the smallest suggests multiculturalism. This can be traced to the 

demography and the importance the Jewish israelites place on Israel as a Jewish state. The 

second pattern after political direction since the three strategies follows a similiar scale of 

soft/hard methods as the political left/right scale. 

As for different minority groups differences appears to be made between jews, 

palestinians and other minorities. The group Jews is seen as pretty much unified with some 

lesser deviations. The issue of Palestinians get large room in the debates but is not considered 

a real minority issue. Other minorities are seldom mentioned by names and are refered to as as 

group. 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

I gammeleuropiesk tradition har den ideala nationalstaten ett enhetligt folk men i praktiken så 

har så gott som alla stater en eller flera minoriteter som i större eller mindre grad skiljer sig 

från majoriteten. En sådan minoritet som genom historien funnits i flera stater och lyckats 

undvika att assimileras helt är det judiska folket. Dessas dröm om en egen stat ledde i sinom 

tid till staten Israel, där de nu själva är i majoritetsställning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur judarnas historiska erfarenheter påverkat de 

politiska partierna i Israel, hur de väljer att bemöta ”utmaningen” med sina minoriteter och 

huruvida olika minoriteter behandlas olika. 

För det syftet så används vad Hylland Eriksen menar är de tre, i modern tid, vanligaste 

strategierna för stater att använda gentemot minoriteterna; Assimilation, Dominans och 

Multikulturalism. Dessa appliceras på de största Israeliska politiska partiernas plattformar i 

kombination med en genomgång av Israels historia, dess folkgrupper och relevanta 

närliggande fenomen för att försöka få klarhet i frågorna. 

Slutsatserna visar på att man kan se de historiska influenserna i partiernas val av 

strategier och man kan urskilja två mönster utifrån vilka strategier partierna tillämpar. Ett 

mönster efter storlek, där de största övervägande tillämpar assimilation medan de medelstora 

företräder dominans och de minsta förespråkar multikulturalism. Detta kan härledas till 

demografin och vikten de judiska Israelerna lägger på att Israel skall vara en judisk stat. Det 

andra mönstret efter politisk inriktning emedan de tre strategierna följer i princip samma skala 

av mjuka/hårda metoder som politik enligt vänster/höger skalan. 

Vad gäller olika minoritetsgrupper verkar det göras skillnad på judar, palestinier och 

övriga. Gruppen judar betraktas oftast som tämligen enhetlig med vissa mindre avvikelser. 

Frågor om palestinierna får stort utrymme i debatten, men de betraktas ej som riktiga 

minoriteter. Övriga minoriteter nämns ytterst sällan vid namn och refereras till som en egen 

grupp. 
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1. Inledning 
 

Israel har sedan sitt grundande 1948 upplevt en turbulent historia. Åtskilliga gånger har landet 

ställts inför utmaningar där statens själva existens ståt på spel. Redan första dagen efter att 

staten Israel utropades anfölls landet av sina arabiska grannar. Israel visade dock att de var där 

för att stanna. Den komplexa situationen i Israel och de ständiga konflikterna den ger upphov 

till har länge engagerat och provocerat omvärlden till den grad att både internationella och 

nationella intressegrupper samt andra stater mer eller mindre aktivt lagt sig i konflikten, men 

inget tycks ha hjälpt för att få ett varaktigt slut på konflikterna och våldet. 

Vems fel det skulle vara att konflikterna startade har behandlats åtskilliga gånger i 

historia och debatt men det förflutna kan man inte göra mycket åt. I dagsläget är ca: 20% av 

de som lever inom Israels gränser av arabisk härkomst trots att staten ofta omnämns som en 

judisk stat.  

I gammaleuropeisk tradition anses det att nationens och statens gränser bör sammanfalla 

och att minoriteter utgör en ”utmaning” för staten. Det judiska folket har genom tiderna varit 

förföljda och splittrade men ändå i stor utsträckning överlevt och undvikit att assimileras i 

länderna där de levt som minoriteter. Utifrån denna bakgrund är det särskilt intressant att se 

hur de politiska krafterna i Israel väljer att möta ”utmaningen” då de själva nu utgör 

majoriteten. Hur kan judarnas historia ha påverkat dem i denna fråga? Har de fått en sympati 

för minoriteter i sammband med sin exil eller har de blivit ”hårda” av erfarenheterna sedan 

Israels grundande? Vill de överhuvudtaget ha minoriteter i Israel, ”den judiska staten”? I 

denna uppsatts försöker jag få någon klarhet på det området. 

 

1.1 Syfte 

 
Syftet kan summeras i fyra frågeställningar som förhoppningsvis ger en inblick i Israels 

minoritetshanterings politik. 

• Hur har Israels särpräglade historia påverkat dess partiers syn på minoriteter? 

• Hur vill de politiska partierna i Israel ”möta utmaningen” med minoriteterna? 

• Behandlas olika grupper av minoriteter olika och i så fall, varför? 

• Kan en förändring komma till stånd? 
 
 

 

 



1.2 Metod 
 

För att besvara dessa frågor gjordes först en genomgång av begreppen nationalitet och 

nationalitet för att komma in på minoriteter. Detta leder in på huvudteorin av Thomas Hylland 

Eriksens, professor i social antropologi vid Oslos universitet, som är en modell för enskilda 

staters handlingsstrategier gentemot minoriteter (Eriksen 1993, s.123). Därefter beskrivs 

Israels historia samt fakta om Israels minoriteter och närliggande information såsom 

medborgarskap. Därpå går jag igenom de större partiernas åsikter i en samling frågor, vilka 

används som underlag för att försöka utröna vilken, om någon av Eriksens strategier de vill 

använda sig av. Slutligen appliceras teorin på det empiriska materialet i form av en tabell för 

att förhoppningsvis leda fram till en slutsats om Israels partiers val av metoder för behandling 

av minoriteter samt huruvida olika grupper behandlas olika. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningen utifrån teorin begränsas till de politiska partiernas påstådda ståndpunkter. 

Dels för att en kontroll av deras handlande skulle göra arbete på tok för stort, dels för att 

de flesta av partierna inte varit i regeringsställning och därmed inte haft mandat att handla i 

enighet med sina egna åsikter. ”De större partierna” definieras som de som fick över 2% av 

rösterna i valet 2006 (vilket även är representationsgränsen) (Internet 21). Palestinas status 

och dess invånare behandlas, men räknas som en egen grupp, inte Israeliska minoriteter, då 

Israel inte erkänner dem som sådana (om de inte ansöker om och ges medborgarskap). Det 

hör dock ihop med Israels minoritetspolitik. 

 

1.4 Källkritik 

 
Källor som används är i första hand taget från partiernas hemsidor men då många av partierna 

endast har hemsidor på hebreiska och/eller arabiska har sekundärkällor fått tas till ibland. 

Där sådana används har jag försökt att använda flera olika källor och jämföra dem 

sinsemellan för att få fram informationen de har gemensamt, vilken torde ha högst 

sanningshalt. Det tillgängliga materialet är dock inte fullt så anpassat till arbetes syfte som jag 

kanske skulle önskat, särskilt vad gäller tillgång på information om partiernas syn på icke 

israeliska minoriteter. När jag studerade mellanösterns historia så insåg jag dock att man 

 



måste vara noggrann med källorna då de pågående konflikterna har lett till att mycket av det 

som står skrivet om historien är så gott som ren propaganda för att visa vilken sida som har 

rätten på sin sida. Historien är därför inte tagen från särskilt många olika källor då de flesta av 

dem gick isär för mycket för att de skulle vara pålitliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



2. Om Nationalism och Minoriteter 
 

Först av allt bör man etablera en teoretisk ram att jobba med. Därmed inleder jag med en 

genomgång av nation och etnicitet för att slutligen leda in på huvudteorin, Eriksens modell för 

staters handlingsstrategier för minoriteter. 

 
2.1 Nationers natur och ursprung 

 

Nationens natur och ursprung har livligt debatterats av olika teoretiker och ett enda och rakt 

svar på vad en nation är finns inte. Överlag kan man dock säga att det finns fyra paradigm om 

nationers natur, de primordialistiska, modernistiska, perenialistiska och etnosymboliska. 

Dessa presenteras av proffesor Anthony D. Smith, en av de största forskarna av etnicitet och 

nationalism de senaste 30 åren, i hans verk The Nation in History från 2000. 

 

Den primordiala synen går ut på att de kulturella attributen och formationerna utövar ett 

föregående och överskuggande inflytande på människors liv, immunt mot rationella intressen 

och politiska kalkyleringar (Smith 2000, s.5).  

 

Perennialismen menar att nationer är ”både nya och gamla”. Två olika skolor av perennialism 

förekommer. Continual Perennialism pekar på de kulturella fortlöpandena och identiteterna 

under långa tidsrymder som knyter nutidens nationer till gamla anor. Moderna påfund och 

förändringar attribuerar de mindre vikt än dessa gamla strömningar (Smith 2000, s.35-40). 

Recuring Perennialism går ut på att nationer är samma mönster som går igen. Att när 

nationalistiska tongångar väcks till liv i ett land är det i grunden samma nation, inte 

nödvändigtvis baserad på samma värderingar och kultur, men som tidigare funnit i området 

eller runt gruppen/grupperna i fråga (Smith 2000, s.40-41). 

 

Etnosymbolism kan ses som en variation av det primordiala synsättet. Det etnosymboliska 

framhåller den gamla kulturens vikt för identiteten men menar att denna inte är tvunget och 

bindande på samma sätt. Den nuvarande nationen är starkt påverkad av det etniska förflutna 

och då särskilt dess symboler och sociokultur snarare än de demografiska och politiska 

faktorerna. Symboler och traditioner skapar ett nätverk av sociala relationer och kulturella 

institutioner som hänger med över generationerna (Smith 2000, s.62-76). 

 

 



Slutligen har vi det modernistiska synsättet som menar att nationer är moderna projekt. 

 Anhängarna av det modernistiska synsättet anser att nationen skapas av nationalistiska 

elitgrupper och att detta förutsätter system för spridning av masskultur, vilka är av relativt 

moderna datum. Modernisterna pekar på flera exempel där ”autentiska nationella symboler” 

som förts fram av nationalister antingen lånats från andra kulturer och ”återupptäckts” eller 

helt enkelt konstruerats eller givits värden de inte inledningsvis hade (Smith 2000, s.27-34). 

 

2.2 Etnicitet och Nation 
 

Etnicitet och Nation användas ofta mer eller mindre som synonym för varandra, men det 

exakta förhållandet har karaktäriserats lite olika av olika teoretiker.  

 

Ernest Gellner, känd filosof och socialantropolog, definierar kortfattat nationalism som en 

politisk ideologi som anser att statens gränser borde sammanfalla med den kulturella gruppens 

gränser (Gellner 1983) och gör därmed ingen större skillnad mellan de båda uttrycken. Alla 

kulturella grupper vill dock inte ha ett eget territorium, eller har kanske inte kraft eller 

utrymme att skaffa ett. I sådana fall hamnar de oftast inom en annan kulturellgrupps 

territorium. I sådana situationer finns det nästan alltid en viss tendens av den dominerande 

gruppen att assimilera de mindre grupperna. Gellner nämner dock att vissa grupper är vad han 

kallar ”entropi-resistanta”, d.v.s. de motsätter sig att assimileras. 

 

Andra, som Hylland Eriksen (Eriksen 1993) och Anthony D. Smith (Smith 2000) ser 

skillnader och menar att de är högst relevanta. 

 

Smith menar att en etnisk grupp, en ethnie som han kallar det, är: ”En namngiven population 

med myter om gemensamt ursprung, delade historiska minnen, en eller flera element av delad  

kultur, en länk med ett hemland och ett mått av solidaritet, åtminstone mellan eliterna” (Smith 

2000, s.65).  

Nationer å andra sidan anser han karaktäriseras av masskulturer och lagar snarare än 

myter, sammanhållningen verkar också på en mycket bredare bas än i ethnien där enbart 

eliterna behöver känna sammanhållning. Nationen måste dessutom ha ett territorium enligt 

Smith och kan inom detta territorium absorbera flera ethnies (Smith 2000, 65). 

 

 



Etnicitet definieras av Eriksen ( Eriksen 1993, s.12) som: 

• Två eller fler grupper som har ett minimum av kontakt mellan varandra 

• Minst en grupp hyser föreställningar om att den egna gruppen är kulturellt annorlunda 

än andra grupper 

• Den sociala relationen innehåller etniska element bara om de kulturella skillnaderna 

uppfattas som viktiga och görs socialt relevanta. 

 

Därefter säger Eriksen att en nationalistisk ideologi enklast sett är en etnisk ideologi som 

kräver en stat för sin etniska grupps räkning men att komplikationer ofta uppkommer med 

detta synsätt.  Nationalism är inte alltid begränsad till en etnicitet utan kan vara ett paraply för 

delade medborgerliga rättigheter snarare än delade kulturella rötter. Man kan därmed tala om 

skillnader mellan etnisk-, polyetnisk och supraetnisk nationalism. I vissa fall kan även 

distinktionen mellan om man tillhör en etniskgrupp eller en nation vara aningen knepig och 

var man ”hamnar” kan då ofta bero på samanhanget och vem/vilka man interagerar med. Som 

exempel nämner han en mexikan i Amerika. I Amerika är han del av en etnisk grupp, i 

Mexico är han del av en nation. Nationer är dessutom väldig sällan ”äkta” etniska nationer, 

fullständiga nationalstater, då de flesta stater innehåller minoriteter som inte anser sig vara 

representerade av statens nationalism Dessa minoriteter passar inte in i det tänkta samhället 

och staten försöker därmed som regel på olika sätt att ”lösa problemet” (Eriksen 1993, s.119-

120). 

 

Eriksen presenterar i sin bok Ethnicity and Nationalism (Eriksen 1993, s.123) vad han anser 

vara de tre huvudstrategierna för stater i förhållande till sina minoriteter.  

1. Assimilation: Assimilation går ut på att försöka ”omvända” minoriteterna och integrera 

dem i den övergripande nationella etniska gemenskapen för att på så sätt förebygga alla 

konflikter på etnisk grund. Detta kan utföras med mer eller mindre tvångsmässiga och 

våldsamma metoder. Assimilationsprocessen ses oftast av dess utövare som en handling 

för allas bästa, även för de som skall assimileras, trots att dessa ofta upplever psykiskt 

lidande (och möjligen fysiskt lidande, beroende på metoderna som används) av att få sin 

födelsekultur utsuddad. 

2. Dominans: Alla upplever inte assimilation som något attraktivt, eller bästa sättet att nå 

målet av en enhetlig nationalstat. Dominans syftar till att skilja minoriteter från 

majoriteten via ex. diskriminerande lagstiftning. Ideologin som ligger bakom handlar ofta 

om att kulturblandning är något i grunden negativt och segregering, diskriminering och 

 



förtryck kan legitimeras av att minoritetens kultur skulle vara underlägsen majoritetens. 

Dominans innebär inte nödvändigtvis direkt statligt förtryck, det kan lika gärna vara etnisk 

stigma på medborgar nivå som staten väljer att blunda för. 

3. Multikulturalism: Det tredje alternativet går bortom etnisk nationalism då den förespråkar 

en stat karaktäriserad av flera olika jämställda etniciteter, där fullt medborgarskap inte 

förutsätter att man tillhör en viss etnisk grupp. Stater av den typen är oftast av en mer 

federal modell med självstyre för de olika grupperna som därmed kan utveckla sina 

”skillnader” i fred. 

 

Det finns andra strategier, men Eriksen menar att dagens stater i huvudsak använder sig av en 

eller flera av dessa tre. Etnisk rensning t.ex. uppfattas i nutid som ytterst barbarisk och av få 

som en seriös lösning på minoritetsfrågor. Dessa tre strategier kommer att utgöra grunden för 

analysen av partiernas handlingsplaner då de syftar till att sammanfatta de strategier för 

hantering av minoriteter som står öppna för stater i vår tid. Därmed borde partiernas planer 

och agerande kunna kategoriseras utifrån dessa tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Israels Historiska Bakgrund 
 
 

Nu har vi en mall för analys av minoritetshanterings strategier, men innan jag presenterar 

partiernas åsikter så är det relevant att ge en inblick i Israelisk historia och politik för att visa 

på dess historiska erfarenheter av minoritets konflikter. Det känns därmed logiskt att börja 

från början kronologiskt, med historien.  

 
3.1 Zionismen och Israel 

 
Den moderna staten Israels historia kan sägas ta sin början i slutet av 1800-talet. Vid den tiden 

började, inspirerat av den allmänna nationella väckelsen i Europa, Zionismen växa fram som 

en rörelse bland Europas judar. Zionismens grundidé var att ge judarna ”åter” sitt nationalhem 

i Palestina. Den grundades som en politisk rörelse 1897 av Theodor Herzl vid den första 

Zionistiska kongressen i Basle, Schweiz. Före denna tidpunkt hade det förvisso funnits folk 

som velat upprätta en judisk nation, men ingen som uppnått några större framgångar. Herzl 

skrev två böcker för att sprida sina idéer, Der Judenstaat(1896) och Altneuland (1902), som 

grundades på diplomatisk aktivitet. Han hade tänkt sig att judarna på diplomatisk väg skulle få 

tillgång till ett territorium dit de sedan kunde organiserat överföra judiska samhällen och bilda 

en idealstat. Var denna stat skulle ligga var inte särskilt viktigt för Herzl, han förhandlade med 

den ottomanske sultanen om Palestina, med britterna om Cypern, Sinai halvön, El Ariash 

regionen och Uganda, o.s.v. dock utan framgångar. Fokus kom tillslut att hamna på Palestina, 

dels på grund av de östeuropeiska judarnas insisterande, dels på grund av att inga riktiga 

alternativ visade sig (Internet 24). 

 

3.2 Den ”första” invandringen till Israel 

 
Den första judiska invandringsvågen (aliya), kom i slutet av 1800-talet. Före det bodde bara 

ca: 25000 judar i Palestina varav de flesta bodde i själva Jerusalem. I och med den andra 

aliyan (1904-1914) började ett judiskt samhälle växa fram vid sidan av det arabiska. 

 

Under första världskriget (1914-1918) så förändrades situation i Palestina. Britter och 

fransmän sökte få hjälp av araberna i kampen mot det turkotomanska riket och lovade i 

svävande ordalag självständighet för araberna i inom det sönderfallande rikets gränser. 

 



Det var dock inga fasta löften, vilket skulle ytterligare påvisas 1916 då britter och fransmän 

slöt Sykes-Picot-avtalet där de delade upp stor-Syrien och Irak i inflytelsesfärer mellan 

varandra. Kort därefter, 1917, lyckades britterna ta Palestina från turkarna och lovade bort 

landet till sionisterna i Balfour-deklarationen.  

Detta uppskattades förstås inte av palestinska araber och araber i övrigt. Den 

panarabiska nationalistiska rörelsen hade börjat växa sig stark och de palestinska araberna 

allierade sig med denna. 1922 blev Palestina ett brittisk NF mandatområde ditt allt fler judar 

kom att invandra, särskilt i samband med andra världskriget och judeförföljelserna på 1930-

talet. Denna växande judiska befolkningen kom i konflikt med den arabiska vilket mynnade ut 

i ”den stora revolten” år 1936-1939, ett islamiskt inspirerat uppror som dock slogs ner av 

britterna. 

Terror riktades även mot britterna som inte helt uppskattades av någon sida. Exempelvis 

begränsade britterna den judiska invandringen och markuppköpen vilket retade judarna, 

medan araberna retade sig på att den judiska invandringen inte stoppades helt. 

När andra världskriget nådde sitt slut kunde två ekonomiska system urskiljas i Palestina, 

det arabiska och det judiska. Det judiska var så gott som en egen statsbildning med egen 

ekonomi, hälsovård, utbildning och militärmakt (Internet 2; Internet 25). 

 

3.3 Det brittiska mandatet upphör och staten Israel ”återuppstår” 

 
1947 överläts Palestinafrågan till FN av britterna som var trötta på all konflikt. I resolution 

#181 bestämdes att Palestina skulle delas i en judisk och arabisk stat som skulle innehava ca: 

55% respektive 44% av landytan. Jerusalem skulle dock förbli ett FN mandat för att undvika 

konflikter om de heliga platserna där. Judarna accepterade förslaget, men inte araberna, vare 

sig de palestinska eller de övriga. Dessa såg heller en ”demokratisk enhetsstat”, förmodligen 

p.g.a. att den arabiska befolkningen var i majoritet och ägde den största delen av jorden. 

Konflikten eskalerade i och med arabiska våldsamma upplopp, som besvarades av israeliska 

militanta grupper, såsom Irgun och Stern som i april 1948 ställde till med en massaker i den 

arabiska byn Deir Yassin.  

14 maj 1948, dagen innan det brittiska mandatet upphörde, utropade det judiska 

arbetarpartiets ledare David Ben-gurion den självständiga judiska staten Israel. Bara någon 

dag därefter anfölls Israel av Egypten, Transjordan, Syrien och Irak samt symboliska styrkor 

från Saudiarabien och Jemen. Israel lät sig dock inte besegras, utan slog kraftigt tillbaka. 

 



Genom en serie vapenstillestånd under 1949 upphörde kriget. Israel hade då kontrollen över 

ca: 77% av det f.d. mandatets yta. Jordanien la dock beslag på de stora bergsområdena Judea 

och Samarien (som gemensamt kom att kallas Västbanken) och Egypten tog kontroll över en 

smal remsa av land längs kusten, den så kallade Gaza remsan.  

 

I och med kriget, inleddes en palestinsk massflykt till Gaza, Västbanken och närliggande 

arabiska länder. Av ca: 885 000 araber stannade bara omkring 160 000 i Israel. De palestinska 

flyktingarna togs dock endast emot som fulla medborgare av Jordanien. 

FN utfärdade i december 1948 resolution 194 som slog fast att de palestinska 

flyktingarna skulle ha rätt att återvända till Israel om de så önskade. Israel har dock inte 

accepterat resolutionen så 1949 bildades FN organet UNRWA (United Nations Relief and 

Works Agency for palestinian refugees) för att ta hand om flyktingarna. Undertiden hade 

antalet judar vuxit rejält, mellan 1948 och 1952 fördubblades antalet från ca: 630 000 till ca: 

1,26 miljoner. Israel började bli en modern industristat. 

 

I slutet av 1950-talet bildade en grupp palestinier i exil al-Fatah rörelsen var mål var att 

förinta Israel för att bereda vägen för ett palestinskt återtåg. Bland de grundande 

medlemmarna bör nämnas Yasir Arafat och Mahmoud Abbas. Palestinafrågan sköttes dock i 

stort av andra arabiska länder under 1950- och 1960 talet. Egyptens president Gamal Nasser 

var t.ex. initiativtagare till bildandet av PLO (Palestinian Liberation Organisation) 1964 

(Internet 2; Internet 25). 

 

3.4 Sexdagarskriget, Oktoberkriget och högerns frammarsch 

 
Spänningen mellan Israel och dess grannar hade dock inte minskat. I maj 1967 samlades 

syriska trupper vid den Israeliska gränsen och Egypten blockerade Tiransundet för israelisk 

sjöfart vilket Israel bedömde som orsak nog att preemtivt anfalla Egypten. I det följande sex 

dagar långa kriget krossade Israel Egyptens och Jordaniens arméer, erövrade Gaza och 

Sinaihalvön från Egypten, västbanken och östra Jerusalem från Jordanien samt ockuperade de 

syriska Golanhöjderna. I och med sexdagarskriget togs de sista resterna av det historiska 

Palestina över av Israelerna. Exilpalestinier flockades till frihetsrörelser som i sin tur kom att 

inordna sig under PLO, vars ledning 1969 togs över av Yassir Arafat f.d. ledare av al-fatah. 

 



PLO kom därpå att angripa civila och militära mål i Israel från baser i Jordanien vilket 

ledde till Israeliska vedergällningar mot Jordanien. Kung Hussein av Jordanien svarade i 

september 1970 med att sätta in sina styrkor mot PLO och drev ut dem, då Israels motanfall 

blivit för påfrestande för landet. Efter detta, som av Palestinierna kom att kallas svarta 

september, flyttade PLO sina baser till Libanon och henföll i större grad åt terrorverksamhet 

än militära operationer. 

 

Den 6:e oktober 1973 gjorde Egypten och Syrien ett överaskningsanfall mot Israel i syfte att 

ta tillbaka de ockuperade territorierna mitt under firandet av den judiska helgen Yom Kippur. 

Trots framgångar inledningsvis förlorade Egypten och Syrien Oktoberkriget, vilket 

stärkte den Israeliska högern som hävdade att segern möjliggjorts av att man hade haft de 

ockuperade territorierna som en buffert mot anfallarna. Efter kriget bildades även den 

nationalreligiösa bosättarrörelsen Gush Emunim. 

 

Från och med 1974 kom PLO att överge sitt mål om att befria hela Palestina och accepterade 

självstyre för Palestinierna som delmål och valde att börja använda sig av politiska medel, 

utöver militära. Det ledde till att arabländerna erkände PLO som enda laglig representant för 

det palestinska folket, och FN tilldelade organisationen observatörsstatus. 

 

I och med högerns framgångar vann högerblocket Likud valet 1977, mycket på grund av de 

orientaliska judarnas missnöje med arbetarpartiets politik. Likud stödde ultranationalisterna 

och uppmuntrade fler bosättningar på ockuperat område. De rönte även framgång på den 

utrikespolitiska fronten. Med Camp David-avtalen enades Israel och Egypten om en ram för 

fred med hjälp av den amerikanska presidenten Jimmy Carter. Utifrån denna ram slöt de båda 

länderna fred 1979. Egypten återfick Sinai men emedan avtalet ogillade av de övriga 

arabländerna så uteslöts Egypten ur arabförbundet fram till 1989. 

För att få stopp på PLOs fortsatta attacker från Libanon invaderade Israel 1982 landet. 

PLO drevs ut och hundratusentals palestinska flyktingar lämnades kvar oskyddade. Kristna 

falangister, allierade med Israel, tog tillfället i akt och ställde till med massakers i 

flyktinglägren Sabra och Shatila. Detta ledde till att försvarsminister Ariel Sharon tvingades 

avgå, som politiskt ansvarig, samt en polarisering av Israelerna mellan fredsträvare och hökar 

(Internet 2; Internet 25). 

 

 

 



3.5 Första Intifadan och det palestinska folkets representanter 

 
Med bosättningspolitiken hade Israel tagit kontroll över stora områden av västbanken vilket 

försatte Palestinierna där i en mycket osäker och hopplös position. Detta ledde i sinom tid till 

den första intifadan, ett massbaserat, civilt uppror med en blandning av våldsamma och icke 

våldsamma metoder. Den inleddes 1987 varefter den fortgick fram till början av 1990-talet. 

Israels svar var en lågintensiv krigsföring kombinerat med kollektiva bestraffningar. 

Situationen var dock ohållbar för båda sidor så nya kontakter upptogs (Internet 2; Internet 25). 

 

1988 avsade sig Jordaniens kung administrativt ansvar för Västbanken till förmån för PLO 

som utropade en självständig palestinskt stat under Yasir Arafat. PLO erkände därmed FNs 

resolution 242 om en tvåstatslösning med rätt för Israel att existera inom säkra gränser och 

avsade sig dessutom rätten att använda terror som politisk medel. Israel gav dock inget riktigt 

gensvar emedan ingen sida i regeringen hade övertaget i fredsfrågan. Regeringen sprack 

därmed 1990 och Likud bildade ny regering med stöd av religiösa och högerextrema partier 

(Internet 2; Internet 25). 

 

1990-talets första halva karakteriserades av fredsprocesser som möjliggjordes av PLOs 

försvagade ställning, pga. minskat stöd från omvärlden. Dels så drogs stödet in från 

Sovjetunionen i och med kalla krigets slut, dels så framstod PLO som allt för Irakvänliga i 

samband med Irak kriget vilket fick fler länder runt Persiska viken att ställa in sina bidrag till 

PLO. De första förhandlingarna i Madrid 1991 körde fast, men fick ny fart då arbetarpartiet 

kom till makten 1992 under Yitzhak Rabin. Han satte stop för alla nya bostättningsprojekt 

utom de i östra Jerusalem och lyckades med hjälp av Norge driva hemliga förhandlingar med 

PLO. Det mynnade 1993 ut i Oslo-avtalet som var en principöverenskommelse om begränsat 

självstyre på Västbanken och i Gaza. PLO erkände formellt Israel och Israel erkände i gengäld 

PLO som det palestinska folkets representant. Oslo-avtalet var dock ingen äkta 

fredsöverenskommelse utan snarare ett steg på vägen, en väg som omgavs av folk som sökte 

stjälpa fredsprocessen på båda sidor (Nitiska bosättare och Hamas) och den fick sitt slut då en 

ung judisk religiös-nationalist sköt premiärminister Rabin, vilket kunde ses som kulmen på 

högerns hatkampanj mot fredsprocessen. 

Vid valet 1996 vann Likuds Benjamin Netanyahu ytterst marginellt över arbetarpartiets 

Shimon Peres med hjälp av en samling småpartier på högerkanten vilket ledde till ökat stöd 

 



för bosättarna, något som skapade ytterligare oroligheter och konflikt på Västbanken i övrig 

hände inget speciellt förrän efter wye-avtalet slöts 1998 och Israel långsamt drog tillbaka sina 

styrkor från Västbanken vilket ledde till nyval (Internet 2; Internet 25).  

 

Arbetarpartiet under Ehud Barak tog nu över och drog omedelbart bort de sista styrkorna från 

Libanon. Tillbakadragandet uppfattades dock inte som den fredlig gest Barak hade tänkt sig 

utan tolkades istället som ett svaghetstecken av Hizbollah och militanta palestinska grupper 

som firade det som en seger. Barak fortsatte förhandla med Arafat , bl.a. om Jerusalems status 

vilket var chockerande för många Israeler, men förhandlingarna ledde ingenvart vilket Israel 

och USA skyllde på Arafat. Baraks regering var dock inte skuldlösa i att det inte ledde 

någonvart. Den hade nämligen starkt motsatt sig ett tillbakadragande av bosättarna och antalet 

bosättare i de ockuperade områdena hade ökat i inte obetydlig grad under hans 

regeringsperiod. 

I mitten av 2000 var Baraks regeringen nära ruinens brant, flera stödpartier hade lämnat 

regeringen och en ekonomisk utpressningspolitik bedriven av Shas hade inte direkt hjälpt. I 

detta läge valde den nya Likudledaren, Ariel Sharon, att besöka tempelberget i Jerusalem där 

al-Aqsa moskén låg. Besöket kan tänkas varit ett public stunt från Sharons sida för att 

överglänsa den före detta Likudledaren Benjamin Netanyahu som, friad från 

korruptionsanklagelser, gjorde sig redo för en politisk come-back. Besöket uppfattades som 

en provokation av palestinierna som kastade sten mot Sharons poliseskort. Polisen svarade 

med gummikulor och tårgas. I och med denna händelse bröts det spända lugnet med ett nytt 

palestinskt uppror, känt under namnen Andra Intifadan, al-Aqsa-upproret och al-aqsa 

intifadan.  Oroligheterna spred sig från Jerusalem till västbanken där våldsamma 

sammanstötningar mellan palestinier och israelisk polis ledde till att Barak förklarade 

fredsprocessen avslutad och öppnade för ”riktade attacker” mot terroranklagade palestinier 

(Internet 2; Internet 25). 

 

3.6 Camp David och andra medlingsförsök 
 

Den 23:e september 2000 gjorde Bill Clinton ett sista försök att stifta fred innan hans 

mandatperiod gick ut och presenterade vid Camp David ett förslag på konfliktlösning. 

Barak sade ja till fortsatta förhandlingar, trots att förslaget krävde omfattande Israeliska 

eftergifter. Arafat sade dock nej till förhandlingar efter några dagars tvekan då förslaget inte 

 



gav alla palestinska flyktingar rätt att återvända. Barak ansågs vi dessa förhandlingar gått 

längre än någon tidigare premiärminister i fredförhandlingarna, för långt ansåg många 

Israeler. Arafat menade de, hade genom sin vägran visat sig vara emot en fredsuppgörelse och 

fredsträvare i Israel utmålades som naiva (Internet 2; Internet 25). 

 

Barak hade tidigare meddelat sin avgång och hoppades på att omval skulle ge honom ett 

starkare mandat, så blev dock inte fallet. Sharon vann en koalitionsseger 2001, tillsammans 

med Shas och arbetarpartiet, vilket följdes av avbrott av alla fredförhandlingar och upptrappat 

våld (Internet 2; Internet 25). 

 

Efter terrorattackerna i USA den 9:e september så riktade omvärlden viss press mot både 

israeler och palestinier att återuppta fredsförhandlingarna men Hamas och Islamska Jihad 

vägrade lägga ner vapen och Arafat varken kunde eller ville stoppa dem. Israel svarade på 

självmordsattackerna med storskaliga militära angrepp och försatte Arafat i husarrest. Våldet 

stegrades överlag därefter, trots amerikanska medlingsförsök. Hamas utförde våren 2002 ett 

attentat vid en påskmåltid där 20 dog och 150 skadades. Israel svarade med ett militär angrepp 

mot det palestinska självstyret på västbanken för att ”förstöra terrorismens infrastruktur”. 

Aktivister greps, palestinska anläggningar och hus till anhöriga till aktivister revs. I och med 

denna hårdhänta ockupation upphörde den folkliga delen av andra intifadan. I samband med 

dessa händelser lämnade arbetarpartiet regeringen och nyval utlystes, men ockupationen 

fortsatte (Internet 2; Internet 25). 

 

Den nya ledaren för arbetarparitet, Amram Mitzna yrkade för ett tillbakadragande från Gaza, 

och i sinom tid även västbanken, samt föreslog byggandet av en mur kring västbanken för att 

stänga ute självmordsbombare. Mitznas vägran att sitta i samma regering som Sharon 

uppskattades dock ej. Sharon å sin sida förklarade sig villig att erkänna en provisorisk, 

demilitariserad palestinsk stat med av Israel kontrollerade gränser förutsatt att Arafat 

avlägsnades och de militanta grupperna la ner sina vapen. Förhandlingar kom igång men 

Sharon avfärdade förslaget till en fredsplan framfört av ”kvartetten” (USA, EU, FN och 

Ryssland). Likud vann 2003 valet, trots korruptions anklagelser, och bildade koalition med 

Shinui, Mafdal och Israel Beitenu, då arbetarpartiet vägrade delta. Det var den första 

Israeliska regeringen någonsin där inget ultraortodoxt parti ingick (Internet 2; Internet 25). 

 

 



Den 29 april utnämndes Mahmoud Abbas till den första palestinska premiärministern 

och dagen därpå lade kvartetten fram ”färdplanen för fred” till de båda parterna. 

Abbas sade sig acceptera den men Sharon krävde att de palestinska grupperna skulle 

avväpnas innan israelerna gjorde några eftergifter. Abbas försökte förhandla fram en hudna, 

ett ensidigt eldupphör, med de militanta grupperna, men dessa vägrade. Israel gick dock 

tillslut med på fredplanen och den antogs i juni 2003. Ett möte hölls i Jordanien mellan 

Sharon, Abbas och George W. Bush den 4:e för att tillkännage det första steget i färdplanen. 

Sharon lovade att lossa på det Israeliska greppet om palestinska områden och Abbas lovade 

sätta stop för attackerna mot Israel. Båda uttryckte sig dock i försiktiga ordalag.  Militanta 

bosättare gav sig dock inte, så våldet fortsatte. Och efter en självmordssprängning ombord på 

en buss den 11 juni, som svar på en ”riktad attack” mot en Hamasledare dagen innan, så gick 

Israel på krigsstigen igen, med USA:s goda minne.  

Hamas utlyste samma månad en 3 månaders eldupphör och till svar drog Israel tillbaka 

trupper från Gaza. Eldupphöret blev dock inte allt för långvarigt. Efter ett utspel kring 

släppande av palestinska fångar dödade Israel två Hamas-anhängare i ett anfall i augusti. 

Hamas svarade med två självmordsattacker och sedan var våldspiralen igång igen. Abbas 

begärde avsked och Arafat lanserade Ahmed Queria som dennes efterträdare. Utbyggandet av 

en försvarsmur mot västbanken fortskred och utvidgades till att till stor del gå in på 

palestinskt område (Internet 2; Internet 25). 

 

I oktober 2003 presenterades den inofficiella fredplanen, Genevéöverenskommelsen, som 

utarbetat i samarbete av en israelisk grupp ledd av f.d. justitieminister Yossi Beilin och en 

palestinsk grupp ledd avYassir Abed Rabbo som sades stå Arafat nära. Förslaget gick ut på att 

palestinierna fick en egen stat omfattandes 98% av västbanken och hela Gazaremsan, 

dessutom skulle de få kontroll över tempelberget, men inte klagomuren. Israel skulle i 

gengäld erkännas som en judisk stat och kravet på återvändande för palestinska flyktingar ges 

upp. Reaktionerna i Israel var blandade men i december tog Arafat avstånd från planen 

(Internet 2; Internet 25). 

 

3.7 Utrymningen av Gaza 
 

I februari 2004 kom Sharon med ett oväntat utspel då han offentliggjorde en plan för ett 

fullständigt uttåg från Gaza, något som välkomnades av arbetarpartiet men mötes med 

 



bestörtning hos bosättarna. Konflikten fortsatte dock, om än mer koncentrerad till Gaza, då 

Hamas ville ge sken av att de var de som körde ut Israel. Planen uppskattades av George W 

Bush och stöddes av en majoritet av Israelerna men försenades en aning av en konflikt inom 

Likud. En aningen modifierade version av planen röstades igenom i knesset. Motståndet från 

höger var dock solidt. Två partier hade redan lämnat regeringen i protest och efter förslaget 

gick igenom uppmanade bosättarorganisationen Yesha-rådet till civil olydnad för att stoppa 

utrymningen (Internet 2; Internet 25). 

 

I början av 2005 vann Mahmud Abbas det palestinska valet med en hårdare ton mot Israel. 

Israel och sin sida fick en ny regeringskoalition bestående av Likud, arbetarpartiet och 

Torahpartiet. Tillsammans utropade Sharon och Abbas ett informellt eldupphör i Sharm el-

Shejk, Egypten. Hamas såg sig dock inte bundna av det avtalet och den militanta delen av 

andra intifadan fortsatte (Internet 2; Internet 25). 

 

I februari bestämdes utrymningen av Gaza definitivt och en ny sträckning av muren, närmare 

1967 års gränser, antogs också. Inför utrymningen rådde dock omständlig konflikt i Gaza. 

Utrymningen inleddes officiellt den 15:e augusti och militär och polis gick in för att vräka 

bosättare vilket tog ungefär en vecka. Den 9:e september lämnas de Israeliska soldaterna Gaza 

och lämnade över kontrollen till de av Egypten tränade palestinska poliserna. Det var tänkt att 

en ceremoni den 11:e skulle markera överlämnandet men palestinierna bojkottade den då 

israelerna inte lämnat över kontrollen över tillfartsvägarna till Gaza (Internet 2; Internet 25). 

 

Nya våldsamheter inleddes den 23:e september då en explosion i Gaza skördade 16 liv. 

Hamas skylde på Israel och besköt staden Sderot med raketer som hämnd. Palestinska källor 

tydde dock på att explosionen var av Hamas självförvållad men Israel gick ändå till 

motangrepp och nya attacker planerades. Israel kritiserades i efterhand av kvartetten för att till 

viss del agerat som att tillbakadragande aldrig skett (Internet 2; Internet 25). 

 

Den 15:e november sade USAs utrikesminister Condoleezza Rice att hon personligen 

övervakat en överenskommelse om Gazas gränsövergångar. Persontrafik mellan Gaza och 

Egypten skulle bevakas av EU observatörer och godstrafiken mellan Gaza och Israel av 

palestinska tulltjänstemän. Konflikter fortsatte dock, så den 25:e december skapade Israel en 

buffertzon i norra Gaza för att förhindra raketanfall från Hizbollah. Under 2005 hade endast 

45 israeler dödats i terroristattacker enlig den Israeliska säkerhetstjänstens uppskattning. Det 

 



var den lägsta siffran sedan 2000 och attribuerades till det informella eldupphör som Hamas 

iakttagit under 2005 (Internet 2; Internet 25). 

 

3.8 Valet 2006 och framtiden 

 
I det Israeliska valet 2006 vann Sharons nybildade parti Kadima, grundat för att komma från 

högerfalangen inom Likud som motsatt sig hans linje. Det var den första regeringen i Israels 

historia som inte dominerats av antingen arbetarpartiet eller Likud. Arbetarpartiet kom på en 

stark andraplats och ingick i koalition med Kadima.  Likud och Shas delade på tredjeplatsen. 

I det palestinska valet vann Hamas över Fatah partiet, uppfattat av många som en 

protest mot den tidigare regeringens oförmåga att upprätthålla ordning samt 

korruptionsanklagelser. 

Hamas’ seger sågs som något positivt av vissa som förutspådde att de måste avhålla sig 

från våld för att få någon trovärdighet i förhandlingar med Israel. Våldet har dock inte upphört 

än så länge (Internet 2; Internet 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Fakta om Israel 

 
Den Israeliska historian är som synes händelserik, men det behövs mer än så för att få en bra 

bild av Israel och dess minoriteter. I detta avsnitt skall presenterar jag en samling uppgifter 

som jag finner relevanta för arbetets syfte. 

 

4.1 Israel och Medborgarskap 
 

Israel har ingen författning, då partierna aldrig enats om vilken roll religionen skall spela i 

samhället. Vad som kallas grundläggande lagar (Basic Laws) utfärdades dock på 1950-talet, 

hur dessa skiljer sig från vanliga lagar är debatterats men allmänt kan man säga att det inte är 

lika starka som grundlagar (Internet 3, Internet 22). Den Israeliska 

självständighetsförklaringen säger dock att Israel är en judisk stat men att den även skall 

upprätthålla full social och politisk jämlikhet för alla sina medborgare. Detta förhållande 

mellan att staten skall vara judisk och demokratisk upplevs av många som något i grunden 

motsägelsefullt. För att påvisa detta förhållande kan man ta medborgarskapslagarna som 

exempel, och då den mest välkända ”Law of the Return” som ger vilken jude som helst i 

världen Israeliskt medborgarskap på villkor att denne bosätter sig i Israel. För att få 

medborgarskap som ickejude så man måste man i princip vara född inom staten Israel.  

Kraven för att klassificeras som jude har dock skärpts sedan 50-talet då det i princip 

räckte med att man ansåg sig vara jude. Nuförtiden är det inrikes ministeriet som avgör vem 

som är jude (Handelman 2004, s.43-51). 

 

4.2 Folkgrupper i Israel 
 

Israel är definitivt inget exempel på den kulturella smältdegeln, trots att det gått över femtio år 

sedan staten grundades är de olika folkgrupperna fortfarande tämligen distinkta. Av Israels ca: 

7 miljoner invånare är 76,2 % judar, 19,5 % araber och de övriga 4,5 % består i huvudsak av 

druzer, ”circassians” och folk som inte klassificeras efter religion (Internet 4).  

 

Den stora majoriteten av araberna är sunnimuslimer (ca: 1 miljon), sedan kommer beduiner 

(170 000), kristna araber (117 00) och druzer (113 000) (Internet 5). Araberna har officiellt 

samma rättigheter som övriga Israeliska medborgare men i praktiken förekommer omfattande 

 



diskriminering, bland annat i form av rasism (Internet 6). Araberna har därmed kommit att i 

stor utsträckning identifiera sig som nationella minoriteter snarare än Israeliska medborgare, 

något som illustreras tydligt av firandet av den Israelisk självständighetsdagen. Medan 

judarna firar bildandet av staten Israel så sörjer araberna al-Nakba, katastrofen, då Israels 

gränser stängdes för alla de palestinier som flytt 6-dagarskriget och den påföljande rensningen 

av palestinier i gränsområdena för den nya staten. 

Självständighetsdagen och Nakba samanfaller dock inte alltid på samma datum då de 2 

”högtiderna” följer olika kalendrar (Internet 7). Undantaget är druzerna, som aldrig anslutit 

sig till den arabiska nationalismens huvudfåra och därmed varit lojala mot- och fått 

erkännande från den Israeliska staten (Internet 5) 

 

Bland judar talar man främst om tre grupperingar. Efter förstörelsen av den urgamla 

israelitiska riket spriddes judarna och kom att påverkas i del av kulturen och traditionerna i 

länderna där de tog upp residens. De tre grupperna är; 

Ashkenazim (”judar av den tyska riten”), judar vars ättlingar kom från Tyskland, 

Frankrike och Östeuropa (Internet 8). I modern tid används benämningen inom Israel ofta för 

att beskriva ”europeiska” judar, ibland även om de tekniskt sett är sephardim  

Sephardim (”judar av den spanska riten” Sephard = Spanien) är ättlingar till de judar 

som drevs ut ur Spanien och Portugal av Kung Ferdinand och Drottning Isabella 1492. 

Majoriteten av de Sephardim som flyttade till Israel kom från Nordafrika och 

Medelhavsområdet (Internet 9). 

Mizrahim (Mizrch betyder öst på hebreiska) är benämningen på judar vars förfäder 

levde i muslimska, arabiska och asiatiska länder (Internet 10). På grund av att mizrahim och 

sephardim har väldigt snarlika religiösa riter så identifierar dock många Israeler alla icke-

ashkenazim judar som sephardim. 

 

Handelman säger i sin bok (Handelman 2004, s.43-51) att det är en medveten strategi att tona 

ner skillnaderna mellan judegrupperna och uppmuntra identifikation med en enhetlig judisk 

nation. Övriga minoriteter å andra sidan har inte uppmuntras att identifiera sig med sin kultur, 

snarare tvärtom. Minoritet, menar han, är ett uttryck som i judisk retorik indikerar ickejudar, 

medan judarna formellt anses vara likvärdiga med små och obetydliga skillnader kulturellt. 

Praktiskt förekommer dock skillnader, förmodligen till stor del då ingenjörerna bakom staten 

var av västeuropeisk härkomst, och de hade också tänkt sig att staten i stor utsträckning skulle 

byggas upp enligt västeuropeiska mått. De grupperna som inledningsvis invandrade till Israel 

 



var dock i stor utsträckning av östeuropeisk härkomst och i sann kulturimperialistisk anda så 

hamnade dessa lägre ner i samhällsstegen än deras västeuropeiska föregångare. 

 

4.3 Det ”Demografiska Hotet” 
 

En av de ursprungliga tankarna vid grundat av staten Israel var att den judiska befolkningen 

skulle växa snabbt (via invandringen) och ”konkurrera ut” palestinierna i området för att på så 

sätt bilda en judisk majoritets stat. Den palestinska befolkningen växte dock snabbare än den 

judiska men kom i samband med sexdagarskriget att starkt beskäras. Idén om ett demografiskt 

hot, att araberna skulle hamna i majoritet, fanns dock kvar. Just dessa tankar fick särskilt 

utrymme då Benjamin Netanyahu, vid Herzliya konferensen år 2003, förklarade att Israels 

arabiska befolkning utgjorde ett hot mot Israel som en judisk och demokratisk stat. 

Palestinierna, förklarade han, hade Israel redan i stor grad ”befriat sig från” men det stora 

hotet kom från de Israeliska araberna. ”Om det finns ett demografiskt problem, och det gör 

det, så är det med de israeliska araber som kommer att förbli israeliska medborgare”. Han 

ansåg vidare att det behövdes en balans mellan integration av araber och folkökning bland 

dessa. Helst såg han som lösning en stark ekonomi som lockade till sig judisk invandring 

(Internet 23). 

Reaktionerna på detta uttalande lät inte vänta på sig och många politiker och 

organisationer uttalade sig skarpt mot Netanyahus utspel och fördömde det som som 

rasistiskt. Budskapet föll dock inte på döva öron hos alla. Särskillt bland Yisrael Beytenus 

väljare verkar ”hotet” tas på allvar, vilket kan understrykas med Liebermans (Yisrael 

Beytenus partiledare) planer på landöverföringar och hårdare medborgarlagar i syfte att bli av 

med de flesta av Israels arabiska befolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Analys av Politiska Partier 
 

Nu när vi har en liten bakgrund om situationen i Israel kan vi gå in på de politiska partierna. 

Deras åsikter får i den här studien vara representativa för hur Israel vill behandla sina 

minoriteter.  

Den Israeliska floran av partier kan te sig en aning komplicerad då det förekommer 

många grupperingar av småpartier som bildat allianser för att ha bättre chanser till mandat. 

Detta beror nog till stor del på att representationsspärren ligger så lågt som 2% (Internet 21). 

Jag går igenom partierna i någorlunda storleksordning (efter valresultat) där jag först ger lite 

allmän information och sedan försöka placera dem i en höger-vänster skala för tillgänglighet. 

Därefter pressenteras, i punktform, deras ställning i frågorna; Palestinsk stat, palestinskt 

självstyre, Jerusalems status, religiöst status quo, och ojämlikheter mellan grupper.  

Slutligen sammanfattas den eller de strategier jag tycker mig se varje parti använda sig 

av och uppdelningen pressenteras i två tabeller, en sorterad efter storlek (baserat på 

valresultat) och en utifrån en vänster-höger skala. 

 

5.1 Partierna 

 
5.1.1 Kadima (22%) 

Kadima är ett relativt nytt parti, bildat 2005 av Ariel Sharon som hoppade av Likud för att 

kunna driva de frågor han ville. Partiet definierar sig själv som en bred populär rörelse för att 

garantera Israels framtid som en judisk, demokratisk stat och kan anses vara centerliberalt.  

 

Syn på staten Israel: Israel skall ha en judisk karaktär men med en demokratisk essens som 

erbjuder lika möjligheter och en känsla av tillhörighet för minoriteterna. ”Det judiska folket 

har en nationell och historisk rätt till Israel i sin helhet”  

Palestinsk stat: Kadima förespråkar två nationer, en judisk och en palestinsk. Israel kommer 

dock att behålla områden viktiga för sin säkerhet, heliga platser och de stora judiska 

samhällsblocken. 

Palestinskt självstyre: Nej, förutsättningen för en palestinsk stat är att palestinierna överger 

alla krav på staten Israel. 

Jerusalems status: Kadima önskar se ett enat Jerusalem som Israels huvudstad. 

 



Religiöst status quo: Vissa justeringar av lagarna önskas för att t.ex., tillåta äktenskap för 

många som i dagsläget inte tillåts det enligt Halcha. Dock vill de inte stöta sig allt för mycket 

med rabiatet. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Förhållanden nämns ej specifikt men av retoriken att 

döma så ser de det judiska folket som en enhet och refererar till ickejudar när de talar om 

minoriteter (Internet 12). 

Sammantaget: En måttlig assimilation verkar vara målet där minoriteter som inte direkt 

omvänds åtminstone känner tillhörighet till statens demokratiska väsen om än inte det 

kulturella. Dominans strategi vill de dock tillämpa på palestinierna, förmodligen i egenskap 

av att dessa är vad Gellner skulle kalla entropi-resistanta.  

 

5.1.2 ha-Avoda (Arbetarpartiet) (15,1%, tillsammans med Meimad) 

Det vanligen kallade arbetarpartiet uppkom 1968 vid en förening av Mapai, Adhut Ha’avodah 

och Rafi, och är det största socialdemokratiska partiet i Israel  
 

Syn på staten Israel: ”En judisk stat, hem för alla judar var de än är.” Avoda önskar en stärkt 

judisk karaktär på staten vilket de ser som något i grunden positivt som skall hjälpa 

relationerna med Diasporan samt stärka grunden för regeringen och lagens auktoritet 

Palestinsk stat: Avoda förespråkar principen om två stater för två nationer, baserat på 

förhandlingar mellan sidorna. Bostadsblocken i Judea och Samarien tillfaller Israel medan 

isolerade bostadsblock kommer rivas, Sasson-rapportens rekommendation om rivandet av 

illegala bosättningar skall efterföljas 

Självstyre: Nej, inom staten Israel verkar assimilation vara det önskvärda så långt som möjligt  

Jerusalems status: Jerusalem omnämns som ”Israels eviga huvudstad” 

Religiöst status quo: I princip ett brott från status quo. Minskad animositet mellan religiösa 

och sekulär önskas men detta skall ske genom ökad förståelse snarare än reformer. 

Ojämlikheter mellan olika grupper: Vad gäller olika grupper av judar så nämns endast 

förhållanden mellan religiösa och sekulära. Ett stärkande av en judisk identitet via 

utbildningssystemet föreställer de sig minska klyftorna dessa klyftor. Exakt vilken kulturell 

inriktning de eftersträvar nämns dock ej. Arbetarpartiet talar dock även mycket om att minska 

klyftorna mellan judar och araber genom att förbättra utbildning, infrastruktur, hälsovård och 

välfärd.  De eftersträvar ”ett samhälle som är karaktäriserat av inklusion; av förbättring av 

jämlikhet; av fostrande av mångfald, uppmuntrande och försvarande av de kulturella och 

kommunala livet för alla sociala grupper; och sist men inte minst av en kamp att minska 

 



social antagonism och socialt våld särskilt bland de unga”. Hur detta skulle passa ihop med en 

stärkt judisk karaktär framgår ej (Internet 11).. 

Sammantaget: Assimilation verkar vara den överordnade strategin. Önskan att se palestinierna 

i sin egen stat kan dock ses som ett inslag av dominans. De judiska värdenas och det judiska 

arvets vikt påpekas till den grad att lika rättigheter för alla medborgare inte är mer en svag 

tendens till multikulturalism. En känsla av tillhörighet för minoriteterna i den önskade judiska 

staten blir svår att tänka sig på något annat sätt än att de åtminstone till viss del assimileras. 

 

5.1.3 Meimad (stödparti till avoda) 

Partiet Meimad grundades 1999 baserad på Meimad rörelsens ideologi (vars syfte var att 

ändra uppfattningen om religiös zionism som hade blivit synonymt med religiös och politisk 

extremism) som i sin tur skapades av rabin Yehuda Amital 1988. Partiet, som kan sägas vara 

ett religiöst, zionistisk parti till vänster, är i sig litet men har fungerat som stödpartier för 

andra partier. 

 

Syn på Israel: Partiets bildades för att företräda åsikten att Israel borde förbli en judisk stat och 

att den agendan inte var i konflikt med idealet om en demokratisk stat. Studier av judiska 

kultur, tradition och lag bör bli obligatorisk i skolan och en återupplivning av judisk kulturell 

kreativitet inom litteratur, film, teater etc. skall uppmuntras av staten. 

Palestinsk stat: Meimad har inte någon definitiv uppfattning om en palestinsk stat men är 

öppna för dialog. De stora bostadsblocken i Judea och Samarien kräver de dock för israelisk 

räkning. 

Palestinskt självstyre: Se ovan. 

Jerusalems status: Jerusalem kräver de skall ligga under israelisk överhöghet. 

Religiöst status quo: Meimad motsätter sig politiseringen av religion, till skillnad från övriga 

religiösa partier. Sekulär lagstiftning anser de bör vara oberoende av halcha. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Partiet ser alienation inom det israeliska samhället 

baserat på etnicitet och motverka detta genom utbildning och dialog (Internet 20). 

Sammantaget: Meimed verkar förespråka en assimilations strategi. De vill att Israel skall ha 

en judisk prägel men att alla invånare skall känna en tillhörighet till staten, i vilket syfte de är 

beredda att gå med på vissa kompromisser. 

 

 

 

 



5.1.4 Shas (9,5%) 

Shas är ett ultra-ortodoxt sephardi-parti grundat 1984 av rabin Ovadia Yosef genom 

sammanslagning av diverse regionala listor. Partiet söker förbättra förhållanden för sephardim 

som de anser diskrimineras socialt och ekonomiskt av ashkenazim.  

 

Syn på Israel: Israel som en judisk stat, baserad på demokratiska principer i enighet med 

torahn. 

Palestinsk stat: Emot en palestinsk stat 

Palestinskt självstyre: För palestinskt självstyre 

Jerusalems status: De motsätter sig all uppdelning av Jerusalem och kräver att staden skall 

tillhöra Israel. 

Religiöst status quo: Shas önskar fortsatta särrättigheter för ortodoxa men vill dessutom 

omformulera många lagar för att stämma bättre överens med Halcha. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Shas fokuserar så gott som uteslutande på Israels judiska 

befolkning. De ser ett förtryck från de dominerande Ashkenazim, särskilt mot spehardim, och 

vill motverka detta. Paritet ser även med ogillande på invandring av folk som de anser på 

tveksamma grunder kallar sig judar (Internet 17,18). 

Sammantaget: Självstyre för palestinier i kombination med ökad judisk prägel på staten tyder 

på dominans. Med informationen jag har tillgång till är det dock lite svårt att avgöra om det är 

en svag multikulturell strömming (omfattandes de olika judiska grupperna) eller ett fall av en 

assimilation via allmän underordning Torahn. Det beror i stor utsträckning på vem som tolkar 

den och hur det appliceras på samhället. 

 

5.1.5 Likud (9%) 

Partiet Likud kan sägas ha funnits sedan 1973 då det uppstod som en koalition bestående av 

La’am och Gashal, två andra grupperingar som i sin tur bestod av mindre organisationer. 

1988 så gick fraktionerna formellt ihop i det enhetliga politiska partiet Likud. Deras ideologi 

kan anses vara center-höger, national konservatism. 

 

Syn på Israel: Israel som en zionistisk och judisk stat. Ökad närvaro av judiska, zionistiska 

och nationalistiska element eftersträvas inom skolväsendet. Allt detta som ett led i målet, en 

säker och välmående zionistisk och judisk stat. 

Palestinsk stat: Emot en palestinsk stat av militärstrategiska anledningar, de anser att de 

ockuperade territorierna behövs som en buffert mot framtida angrepp från grannstaterna. 

 



Palestinskt självstyre: Partiet förespråkar begränsat palestinskt självstyre vilket de uppfattar 

som tillräckligt för att tillgodose palestiniernas livsstil. 

Jerusalems status: ”Jerusalem är den eviga och enhetliga huvudstaden för Israel, och bara 

Israel” 

Religiöst status quo: I princip. Dialog och kompromisser önskas för att minska spänningar, 

men inga förändringar i lagen föreslås. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Enda distinktionen som nämns är den mellan sekulära 

och religiösa judar (Internet 17,18,19). 

Sammantaget: Dominans tycks vara den strategi Likud förespråkar. Israel är judiskt, och 

verkar anses vara enhetligt. Palestinierna ges möjlighet att i vis mån styra sig själva men 

kommer fortfarande att vara underställda staten 

 

5.1.6 Yisrael Beytenu (Israel, Vårat hem) (9%) 

Yisrael Beytenu grundades 1999 av Avigdor Lieberman som en nationell rörelse för att i Zev 

Jabotisnkys anda uppfylla zionismens tre kardinalpunkter: Immigration, bosättning och 

försvar av hemlandet. Partiet  befinner sig ute på högerkanten av den politiska skalan. 

 

Syn på Israel: ”Yisrael Beytenu är hemmet för ett säkert och judiskt Israel” 

Palestinsk stat: ”Israel är vårt hem, Palestina är deras” Partiet står för en separation av judar 

och palestinier där palestinierna får arabdominerade områden som Umm Al-fahm och 

”triangeln” medan Israel officiellt annekterar judiskt täta områden i Judea och Samarien. 

Palestinskt självstyre: Nej, partiet föreslår en ny medborgarlag baserad på svuren lydnad till 

staten. Vidare föreslår de en ny värdebaserad utbildningsplan, fokuserad på utblomning av 

judisk och Israelisk kultur samt stärkandet av zionistiska värden och patriotism. 

Jerusalems status: Jerusalem ser de som det judiska folkets huvudstad och motsätter sig alla 

försök att dela staden igen. 

Religiöst status quo: Yisrael Beytenu är för ett bibehållande av det rådande status quo. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Det judiska folket omnämns genomgående som en enhet 

och övriga skall antigen visa sin lojalitet till Israel eller nekas medborgarskap (Internet 13). 

Sammantaget: Stärkt judisk karaktär plus Svuren lydnad till staten antyder att dominans 

strategin skulle vara det önskvärda. Oliktänkande trycks ut ur staten och lika rättigheter 

nämns inte annat än att det kräver en motprestation av skyldigheter. 

 

 

 



5.1.7 Ichud Leumi (the national union) (7,1%, tillsammans med Mafdal) 

Grundades 1999 inför valet det året som en allians mellan tre mindre partier (Moledet, Tkuma 

och förnyade religiösa nationella zionist-partiet). Partiet är i stor utsträckning ett bosättarparti, 

och det i kombination med att de högt värderar zionismen (som de anser alltid ha varit en 

bosättarrörelse) och den traditionella Judaismen gör att man kan betrakta dem som ett 

konservativt högerparti. 

 

Syn på Israel: Partiet anser att Israel tillhör enbart det judiska folket och det är deras rätt och 

skyldighet att kolonisera det. De vill även så långt som möjligt ingjuta judisk identitet och 

karaktär i landet. 

Palestinsk stat: En palestinsk stat är utesluten. Som en förutsättning för en fredlig samexistens 

ser de fullständig avväpning av den arabiska befolkningen. 

Palestinskt självstyre: Angående araber och andra minoriteter tror de på samexistens via 

regionala lösningar för återinvandring av palestinska flyktingar och ökat samarbete med icke-

judiska medborgare i ekonomiska, infrastrukturella och miljöfrågor. Aningen oklart hur deras 

regionala lösningar kan se ut i praktiken med det låter som att de öppnar för visst självstyre. 

Jerusalems status: Oklart vad de tycker i frågan, De har dock varit allierade med ett parti som 

förespråkar ett Jerusalem enbart för Israel. 

Religiöst status quo: Överlag verkar de stå för ett bevarande av status quo. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Partiet ser sig som en företrädare för alla judar men 

nämner inget särskilt om förhållandena mellan de olika grupperna annat än de tror på ett enat 

judiskt folk (Internet 14). 

Sammantaget: Partiets val av strategi är inte helt klart, överlag dristar jag mig att säga att det 

skulle vara en fråga om en kombination av dominans och assimilation. I fråga om deras 

mission att ingjuta judisk karaktär i landet i kombination med ett Israel för alla grupper av 

judar kan det ses som multikulturalism eller assimilation beroende på hur de går tillväga. Vad 

gäller palestinierna så tyder deras formulering på att det önskar praktiskt samarbete snarare än 

kulturellt, alltså dominans snarare än assimilation eller multikulturalism. Dominans elementen 

tycks mig dock vara överskuggande. 

 

5.1.8 Mafdal (national religious party) (7,1%, tillsammans med Ichud Leumi) 

Mafdal bildades officielt 1956 genom sammanslagningen av Mizrachi, Ha-poel Mizrachi och 

andra religiösa zionistiska anhängare. Partiet anses vanligen tillhöra högern. 

 

 



Syn på Israel: ”Staten Israel skapades så att vi, det judiska folket, kunde leva ett fullvärdigt 

judiskt liv”, ”Det finns inget judiskt liv utan Torahn”. Partiet anser vidare att det är det judiska 

folkets skyldighet att befolka hela landet. 

Palestinsk stat: ”Det skall finnas en stat mellan Jordanfloden och Medelhavet, staten Israel” 

De motsätter sig en palestinsk stat på religiösa, ideologiska och praktiska grunder och 

motsätter sig utrymningar av bosättningar och alla uppdelningar av Jerusalem. 

 

Palestinskt självstyre: De kan tänka sig ett begränsat självstyre för palestinier i vissa 

palestiniertäta områden förutsatt att det kombineras med judisk invandring till staten för att 

väga upp. 

Jerusalems status: Jerusalem anser de vara Israels andliga och politiska huvudstad. De 

motsätter sig all delning av staden. 

Religiöst status quo: Partiet är emot en uppdelning av stat och religion och jobbar för att den 

sekulära statens lagar bättre skall stämma överens med halcha (judisk lag). 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Ickejudiska medborgare nämns inte, men de vill ena alla 

de judiska grupperna genom att bygga upp en nation som bygger på ursprungliga judiska 

värderingar baserade på de grundläggande punkterna i torahn (Internet 17,18,19). 

Sammantaget: Mafdal tycks använda sig av en dominans/assimilations strategi. En 

assimilation av alla grupper av judar till en enhet och dominans av övriga grupper. 

 

5.1.9 Gil (Pensionärs partiet) (5,9%) 

Gil som uppkom inför valet 2006 är så gott som ett enfrågeparti för pensionärer. Jag har dock 

ej funnit någon för syftet lämplig information kring partiet. 

 

5.1.10 United Torah Judaism (”Torahpartiet”) (4,7%) 

United Torah Judaism är en koalition av de två ultra-ortodoxa partierna Degel haTorah och 

Agudat Israel. Partiet är utpräglat religiöst och kan på grund av sina åsikter vad gäller Israel 

och området där ikring inte anses vara annat än höger. 

 

Syn på Israel: De menar att landet Israel gavs till det judiska folket av gud och att regeringens 

policies borde baseras på halcha. 

Palestinsk stat: Som en följd av deras grunduppfattning om Israel motsätter de sig en 

palestinsk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden. 

Palestinskt självstyre: Okänt exakt vad de tycker i frågan. 

 



Jerusalems status: Tillgång till de heliga platserna för alla judar är nödvändig, mer nämns inte. 

Religiöst status quo: Partiet önskar starkare religiös prägel på staten via fortsatta särrittigheter 

för de ortodoxa plus ökad efterlevnad av judiska traditioner i samhället i stort. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Inget specifikt nämns (Internet 18). 

Sammantaget: Underlaget är lite väl klent för att fälla några större utlåtanden, det känns dock 

som om de skulle förespråka en hårt dragen assimilation då den heliga skriften säger dem vad 

som är rätt och riktigt. 

 

5.1.11 Meretz-Yachad (3,8%) 

Meretz-Yachad (ej att förväxlas med partiet Yachad) är ett judisktarabiskt socialdemokratiskt 

parti skapat via sammanslagningen av partierna Meretz och Shahar. 

 

Syn på Israel: ”Staten Israel är det judiska folkets och alla dess medborgares stat”. De 

förespråkar samexistens mellan judar och araber via lika rättigheter och krafttag mot 

diskriminering samt ett tillbakadragande från de ockuperade territorierna 

Palestinsk stat: Partiet ser förhandlingar om territorier som ett led i uppkomsten av en 

palestinsk stat och varande fred i regionen. 

Palestinskt självstyre: Hur Israel tillslut kommer se ut är upp till förhandlingar. 

Jerusalems status: Jerusalems slutgiltiga status är uppe för diskussion så länge det tar hänsyn 

till alla gruppers religiösa meningar. 

Religiöst status quo: Meretz kämpar för att bryta det religiösa status quo. De eftersträvar en 

frihet för religion och en frihet från religion, en situation präglad av tolerans. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Säger sig kämpa mot all diskriminering och önskar lika 

rättigheter för alla, så det borde omfatta alla grupper, judiska såväl som ickejudiska (Internet 

15). 

Sammantaget: Meretz tycks förespråka ett multikulturellt samhälle där alla medborgare av 

Israel åtnjuter samma rättigheter och friheter. Judisk kultur anser de vara ett av de utmärkande 

dragen för Israel men de vill inte tvinga den på någon. 

 

5.1.12 United arab list – arab renewal (3%) 

En union mellan tre arabiska partier; Ra’am (United arab party), Mada (arab national party) 

och Islamic movement. Verkar tillhöra vänsterblocket. 

 

 



Syn på Israel: Partiet vill se ett Israel för alla dess invånare, utan allt för tydlig judisk prägel. 

Detta förutsätter att Israel erkänner sina minoriteter och ger dem föreskrivna rättigheter. 

Palestinsk stat: Förespråkar en palestinsk stat med östra Jerusalem som sin huvudstad. 

Palestinskt självstyre: Partiet pratar om att Israel måste erkänna sina minoriteter och ge dem 

rättigheter därefter, självstyre nämns dock inte. 

Jerusalems status: Östra Jerusalem som ett framtida Palestinas huvudstad. 

 

Religiöst status quo: Inget särskilt nämns men emedan de vill ha en stat med en mindre 

uttryckt judisk prägel är det rimligt att anta att de vill bryta status quo. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Önskar erkännande av alla minoriteter (Internet 18). 

Sammantaget: Strategin tycks så gott som uteslutande vara multikulturell. Även om ett 

skapande av en palestinsk stat skulle skilja en stor del av den palestinska befolkningen fysiskt 

från Israel är det något palestinierna själva eftersträvar snarare än något som den Israeliska 

staten önskar göra mot dem. 

 

5.1.13 Hadash (2,7%) 

Hadash består i grunden av det Israeliska kommunistpartiet, grundat 1919, som stöds av 

diverse vänsterorienterade judiska och arabiska grupper. 

 

Syn på Israel: Hadash vill se Israel som en stat för alla sina medborgare snarare än en judisk 

stat. 

Palestinsk stat: För en självständig palestinsk stat i de av Israel ockuperade territorierna. 

Palestinskt självstyre: Självstyre inom Israel nämns ej, troligen uppfattas det som överflödigt 

om en palestinsk stat upprättas. 

Jerusalems status: Partiet föreslår östra Jerusalem som Palestinas huvudstad, västra som 

Israels, öppna sinsemellan för fritt tillträde. 

Religiöst status quo: Men en stat för alla dess medborgare och mindre tydlig judisk prägel 

bryts status quo. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Hadesh vill gärna se Israel som en stat för alla sina 

medborgare men ser helst att araberna får en egen stat (Internet 17, 18). 

Sammantaget: Multikulturell strategi. Likheterna med United arab list är många 

 

 

 

 



5.1.14 Balad (National democratic assembly, NDA) (2,3%) 

Balad grundades 1996 av en palestinska araber från en samling politiska rörelser som ett 

demokratiskt progressivt nationalparti och kan anses tillhöra vänstern. 

 

Syn på Israel: Balad vill: ”…omvandla staten Israel till en demokrati för alla dess 

medborgare, oberoende av nationell eller etnisk identitet.” 

 

Palestinsk stat: Stöder ett fullt tillbakadragande från territorierna ockuperade 1967 och 

upprättandet av en självständig palestinsk stat på västbanken och Gaza med östra Jerusalem 

som sin huvudstad, och implementeringen av FN resolution 194 angående rätten för 

palestinska flyktingar att återvända. 

Palestinskt självstyre: I enighet med FN stadgan, kräver de att staten Israel erkänner 

palestinska araber som en nationell minoritet som stannade i sitt hemland efter grundandet av 

Israel, och har därmed rätt till alla rättigheter som den statusen medför (särskilt rätten till 

självständighet i de områdena som skiljer minoriteten från majoriteten dvs. utbildning, kultur 

och media). 

Jerusalems status: Balad önskar se östra Jerusalem som den palestinska statens huvudstad. 

Religiöst status quo: Balad är för ett uppbrytande av status quo i syfte att ge araber kulturell 

självständighet. 

Ojämnlikheter mellan olika grupper: Partiet jobbar för att etablera och utveckla arabiska 

institutioner i Israel, för att främja ekonomiska, kulturella och politiska rättigheter. Att Kämpa 

mot konfiskeringen av arabisk mark och att jobba för erkännandet av icke-erkända arabiska 

byar. Fokus ligger på diskriminering gentemot araber, inbördes diskriminering mellan judar 

nämns ej (Internet 16). 

Sammantaget: Multikulturell strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Resultat 
 

För att få en bättre bild av partifördelningen fördelningen med avseende på vilka strategier så 

summeras här resultaten i två figurer, den första efter storlek, den andra efter grov politisk 

inriktning. Partierna ordnas där från uppifrån och ner efter relativ position på en vänster-höger 

skala. Det är möjligt att invändningar kan resas mot vissa individuella placeringar, men i stort 

sett borde det stämma. Stora kryss representerar den tyngre strategin ifall jag tycker mig se ett 

parti använda sig av mer än en strategi. 
Figur 1:  Strategi efter storlek 
 Assimilation Dominans Multikulturalism 
Kadima (22%) X         x       
Avoda (15%) X         x     
Meimad (stödparti) X         
Shas (9,5%) X      
Likud (9%) X      
Yisrael Beytenu (9%) X     
Ichud Leumi (7,1%*) x        X      
Mafdal (7,1%*) x        X      
Gil (5,9%) 
"Torahpartiet" (4,7%) X       
Meretz-Yachad (3,8%)    X       
U.Arab List (3%)    X           
Hadash (2,7%)    X           
Balad (2,3%)    X           

*Ichud Leumi och Mafdal fick gemensamt 7,1% av rösterna 

 
Figur 2: Strategi efter inriktning 
 Assimilation Dominans Multikulturalism 
Hadesh       X 
Balad       X 
Meretz-Yachad       X 
U.Arab List       X 
Meimad           X          
Avoda X                  x          
Kadima X                  x       
Likud          X        
Ichud Leumi x                  X          
Mafdal           x                X        
Shas          X        
Yisrael Beitenu          X          
Torahpartiet          X          

 

Med detta avslutar jag analys delen. I det kommande sista avsnittet diskuteras alla resultat och 

syftesfrågorna försöks besvaras. 

 



6. Slutsatser och Diskussion  
 

För att knyta tillbaka till syftet, och påminna om vad jag ville utreda så repeterar jag frågorna 

som ställdes up inledningsvis. 

 

• Hur har Israels särpräglade historia påverkat dess partiers syn på minoriteter? 

• Hur vill de politiska partierna i Israel ”möta utmaningen” med minoriteterna? 

• Behandlas olika grupper av minoriteter olika och i så fall, varför? 

• Kan en förändring komma till stånd? 

 

Om vi börjar med den första frågan kan man konstatera att historien har påverkat olika partier 

i olika riktningar men grovt kan de delas upp i tre grupperingar. 

De som är fast beslutna om att se en judisk stat och blivit präglade av landets 

konfliktfyllda historia så att de är beredda och benägna att föra en hård linje, exempelvis 

Mafdal, Ichud-leumi, Likud och Shas. De kräver mycket men inte är beredda att göra särskilt 

många eftergifter (om några alls) då sådana antingen är emot deras grundläggande 

övertygelser eller på grund av att de är av den uppfattningen om att en hård hand behövs för 

att skydda Israel och dess folk från meningsmotståndare som inte nöjer sig med mindre än den 

Israeliska statens fall. Det kan dock argumenteras att vissa av dem inte blivit hårda av 

historien utan snarare alltid varit det, t.ex. de som har mycket fasta religiösa övertygelser om 

judarnas rätt till Israel. Det är dock troligt att många av dessa till viss det blivit påverkade av 

det hårda klimatet då det finns troende som inte fullt lika oeftergivliga. 

De som önskar se Israel som en judisk stat men är beredda att göra vissa eftergifter för 

palestinierna och övriga minoriteter, troligen för att de anser att det behövs överenskommelser 

med övriga grupper om man vill uppnå stabilitet och en varaktig fred som inte förutsätter 

fullständig dominans eller utrotning av dessa andra. Exempel på denna grupp är Avoda och 

Kadima.  

Både vad gäller denna grupp och föregående grupp så är just Israel som en judisk stat av 

mycket stor vikt. Det går tillbaka till drömmar och visioner från judar i diasporan vilket 

slutligen ledde till grundandet av staten Israel. Israel är därmed speciellt för det judiska folket 

emedan statens idé är så pass hårt knuten till den judiska ethnien (för att låna Smiths uttryck). 

Minoriteter är därmed för dessa två grupper mest ivägen för deras visioner, men som synes 

skiljer sig deras val av strategi för att bemöta dem. En fråga man dock kan ställa sig är om 

 



partier så som Mafdal, och Torahpartiet överhuvudtaget tar hänsyn till Israels ickejudiska 

minoriteter i sina planer eller helt enkelt ignorerar dessas existens. 

Slutligen har vi den gruppen av partier som eftersträvar ett mer multikulturellt Israel och 

en mjuk strategi för att uppnå harmoni i regionen. De flesta av dessa, som Balad och Hadesh, 

har själva fått uppleva segregationen vilket förmodligen ligger till grunds för deras 

övertygelser. Många av dessa är dock arabiska, eller delvis arabiska partier, vilket kan 

förklara varför de inte fäster samma vikt vid den judiska kulturens särställning inom Israel 

utan istället ser på Israel som en stat inte helt olik andra stater. 

 

Vad gäller den andra frågan så framgår av sammanställningarna att alla strategier är 

representerade i någorlunda lika grad. Dock är assimilations- och assimilation/dominans 

strategierna vanligare bland de stora partierna medan de medelstora förespråkar dominans och 

de minsta företräder multikulturella strategier. 

De multikulturella strategierna förespråkas främst av de arabiska eller delvis arabiska 

partierna. Detta kan förmodligen ses som ett strategiskt val då de har större chans att få 

igenom större frihet om de förespråkar ett mer multikulturellt Israel än om de kräver en fri 

palestinsk stat vars grundande kompliceras av en mängd faktorer. Dessutom har de som ett 

litet parti en större potentiell bas av väljare om de bedriver multikulturella snarare än 

arabiska/palestinska frågor.  

De som förespråkar dominans kan delas in i dem som har en religiös eller ideologisk 

övertygelse om att hela området bör tillhöra Israel och de som motsätter sig en självständig 

palestinsk stat av militärstrategiska anledningar, baserade på en hotbild mot staten Israel. 

Båda grupperna vill dock se ett judiskt Israel och ickejudar måste därmed uteslutas från 

gemenskapen på något sätt, vanligen via begränsat regionalt självstyre under den Israeliska 

statens överhöghet.  

Att de största partierna förespråkar assimilation är förmodligen ett tecken på att det 

finns ett starkt stöd för Israel som en judisk stat bland befolkningen, men att många hellre ser 

en mindre konfliktfylld väg för att uppnå det målet. 

 Tittar man på valet av strategier utifrån politisk övertygelse så syns även där ett 

mönster. Partierna längre till vänster förespråkar multikulturalism, de till höger dominans och 

de som ligger närmare mittfältet från de båda sidorna lutar mer åt assimilation. Denna 

uppdelning känns logisk då strategierna själva tycks karaktäriserade enligt en skala med 

”mjuka” och ”hårda” metoder, vilket vanligen attribueras även till vänster/höger skalan. 

 

 



Angående den tredje frågan verkar skillnad göras mellan judar, palestinier och övriga 

minoriteter. 

Bland förespråkarna av en tydligen judisk stat finns genomgående en föreställning om 

ett enhetligt judisk folk. Huruvida detta skulle bero på att det judiska folket verkligen upplevs 

som enhetligt eller om skillnader tonas ner för att inte alienera väljare av vissa grupper kan 

inte utrönas med materialet jag har haft tillgång till. Överlag verkar inte grupperingar av judar 

benämnas som minoriteter, likt vad Handelman påstod. Palestinierna å andra sidan, i egenskap 

av att vara den största icke-judiska gruppen i regionen, får stort utrymme i debatten. Övriga 

minoriteter, såsom kristna och druzer, så nämns inte specifikt, bara under föräldrauttryck som 

”alla medborgare” eller ”minoriteter”. 

 

Den sista frågan, om en förändring kan komma till stånd, känns tämligen spekulativ utifrån 

mitt material men jag har svårt att tänka mig att någon förbättring av situationen skulle kunna 

ske. 

Att visionen om Israel som en judisk stat är så stark beror till stor del på att det har varit 

en gammal dröm för det judiska folket i diasporan, att ha en egen stat, och vilket även var 

grundmotivet vid bildandet av staten. Det är en plan de flesta inte är beredda att göra särskilt 

stora kompromisser om. Via detta fokus så kommer Israel inte bara i konflikt med 

palestinierna, utan även inhemska arabiska minoriteter som inte känner sig representerade av 

staten utan istället identifierar sig med palestinierna eller den arabiska folket i stort.  

Sedan så finns det ju personer som känner mycket starkt för frågor kring Israel och dess 

hantering av andra grupper inom staten och områden ockuperade av staten. Grupper som, 

även om en majoritet från båda sidor skulle önska fred och harmoni, inte skulle nöja sig med 

överenskommelser och kompromisser utan endast fullständig seger. Sådana skulle via 

våldsamma aktioner kunna ställa med omfattande skada mot alla fredsförsök. Historien har 

visat hur små gruppers agerande lett till omfattande konsekvenser vilket eldat upp folk från 

båda sidor, flammor som är nog så enkla att tända igen. Detta leder till misstänksamhet som 

inte är lätt att bli av med. 

 

Efter att ha gjort arbetet så ställer jag mig aningen frågande om Hyllands tre strategier 

verkligen är tillräckliga för att beskriva fallet Israel. Är frågan om att låta palestinierna få en 

egen stat, till skillnad från självständighet inom Israel, en fråga om multikulturell- eller 

dominant strategi? Beror det helt på sammanhanget eller skulle det vara en fjärde strategi som 

Hylland ansåg vara för ovanlig för att räknas upp? Kanske man skulle kunna kalla det 

 



Separation, en strategi som karaktäriseras av två eller fler sidor som alla vill skilja sin grupp 

från de övriga för att behålla sin egen kulturs distinktion och prominens inom deras samhälle. 

Annars hade arbetet överlag kunnat bli bättre om man kunnat hebreiska. Det skulle lett 

till ett större djup då man kunde gå igenom partiernas sidor i sin helhet, plus att man hade 

kunnat utläsa mer om man läser partiernas egna ord snarare än en genomgång av deras 

plattform från en andrahandskälla. 

En annan infallsvinkel som hade varit intressant hade varit att välja ut några av de större 

partierna, förslagsvis sådana som varit i regeringsställning, och jämföra vad de har genomfört 

och föreslagit med vad de anger vara sin agenda för att se vad som väger tyngst, de judiska 

eller de demokratiska aspirationerna. Kanske något för ett framtida arbete. 
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