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Hur kan vi förstå och förklara den israelisk-palestinska konflikten som pågått i mer än hundra år och som ofta
beskrivs som djupt rotad och svårlöst? På vilket sätt har konflikten förändrats över tid? Vilken betydelse har
stormaktspolitik, territorium och nationalism för konfliktens dynamik? Vilka diplomatiska medlingsförsök och
fredsbyggande insatser har gjorts av det internationella samfundet under fredsprocessens gång? Vilka är de
största hindren för att skapa en varaktig fred mellan israeler och palestinier? Dessa är några av de frågor som
analyseras i denna bok utifrån tre övergripande perspektiv: konfliktanalys, identitetspolitik och
konfliktlösning. Boken ger en bred översikt av de krig som utspelats sedan staten Israels bildande och hur
parternas identitet och relationer utvecklats. Den diskuterar även de senaste årtiondena av fredsförhandlingar
och fredsbyggande. Författarna avslutar med att blicka framåt och presenterar ett antal konfliktlösningsförslag.
Boken vänder sig till alla som är intresserade av att fördjupa sig kring frågor om krig och fred i den
israelisk-palestinska konflikten, samt till studenter och forskare vid universitet och högskolor.
Israel skapades 1948 genom krig mot palestinierna och angränsande arabländer. dominerade amoriter Golan
fram till andra årtusendet f. Dagens konflikt har sin bakgrund i att europeiska judar, sedan 1880-talet flyttat
till det så kallade historiska Palestina, ett område som utgör dagens Israel och Palestina. Israel skapades 1948
genom krig mot palestinierna och angränsande arabländer. Om hot och risker mot samhällets och individens
säkerhet och om vår beredskap att förebygga och hantera kriser och krig. dominerade amoriter Golan fram till

andra årtusendet f. Allt i nära samverkan med företrädare för skola, universitet samt yrkesverksamma.
Aktuellt Svensk-Kubanska Föreningens sida för nyhetsbevakning av Kuba och Latinamerika
Israel–Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de motsättningar som uppstått
mellan Israel och de palestinska araberna framför allt efter att staten Israel grundades år 1948. dominerade
amoriter Golan fram till andra årtusendet f. då araméer etablerade sig i området. Bakgrund. Dagens konflikt
har sin bakgrund i att europeiska judar, sedan 1880-talet flyttat till det så kallade historiska Palestina, ett
område som utgör dagens Israel och Palestina. Bakgrund. Tidens tecken är en sida som belyser
världshändelser och profetior. Israel kom segrande ut ur kriget, men konflikterna fortsatte och det bröt ut ett
nytt krig mellan Israel och de arabiska grannländerna 1967. Om Säkerhetspolitik. I över 50 år har Amos Oz
varit engagerad för fred mellan palestinier och israeler.

