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Israel växer  

på område 

efter område 
Israel är ett land av in-

vandrare. Allt sedan starten 

1948 har Israels befolkning 

vuxit många, många  gång-

er. Dess 7,8 miljoner invå-

nare utgör en mosaik av 

människor med varierande 

etnisk bakgrund, livsstil, 

religioner, kulturer och tra-

ditioner. Idag utgöt judarna 

c:a 75,4% av landets be-

folkning, medan landets 

icke-judiska medborgare, 

mestadels araber (20,5%), 

är ca 24,6%. Läs mer på 

”Israel ministry of foreign 

affairs” hemsida; här: >> 

 

Israels befolkning ökar 

Israels har idag en befolkning av 7,8 miljo-

ner invånare. På västbanken levde år 2006: 

2 535 927 människor och på Gazaremsan 

1 482 405. 

 

Folkmängden i viktiga Israeliska städer:   

Jerusalem   788 100 invånare  

Tel Aviv   404 300  

Haifa    268 200  

Be'er Sheva  195 400  
 

Ekonomi – Statistiska centralbyrån 2011 

Israels BNP: $ 217 000 000 000  

Per capita: $ 28 500 (c:a 190 000 SEK) 

Export, varor och tjänster $ 58 400 000 000  

Import, varor och tjänster $ 59 200 000 000  
 

Upp och nervända 

världen i Mellanöstern 
 

Israel är en liten kämpande demokrati, ännu 

så länge den enda fungerande i Mellanös-

tern. Ändå är det Israel som ständigt fördöms 

och ifrågasätts. När omgivande arabländer 

och palestinska rörelser angriper Israel, dö-

dar oskyldiga i terrordåd, skickar iväg 

tusentals bombförsedda raketer mot Israel, 

då är det i omvärldens ögon Israels fel. När 

Israel tvingas till motangrepp och oskyldiga 

på den arabiska sidan kommer till skada då 

haglar fördömandena över Israel, skriver 

Stefan Sturesson i tidskriften ”Shalom över  

Israel” på ledarplats i januari 2012. Här >> 

Utstuderad demoniserings taktik 

Det senaste exemplet 

på denna utstuderade 

demoniserings taktik 

är filmen ”Tears of 

Gaza” (Gazas tårar) 

som sänts i SVT 1. 

Här framställs Israels 

försök att slå ut raket-

ramper och vapen-

gömmor som ett brutalt övergrepp på för-

svarslösa människor, mestadels kvinnor och 

barn. Ett ”fredsälskande” folk utsätts för en 

brutal aggression. Så vill man måla bilden. 

Så kan man använda filmkamerorna och den 

moderna redigeringstekniken, för att full-

komligt vända upp och ner på begreppen, 

vända svart till vitt, för att skuldbelägga den 

som söker freda sitt folk och sitt land, skri-

ver Stefan Sturesson.  
 

Enorm invandring av 

judar till Israel sedan 

statsbildningen  1948 
 

Sedan staten Israel utropades, den 14 maj 

1948, har den främjat invandring av judar i 

förskingringen. Poli-

tiken baseras på fri-

het,  rättvisa och 

fred. Immigrationen 

vill garantera full-

ständig jämlikhet 

avseende sociala och 

politiska rättigheter 

för alla invånare 

oavsett religion, ras eller kön. 
 

Israels befolkning hade fördubblats 1951  

1950 infördes lagen om återvändande. Den 

beviljade varje jude till automatisk rätt att in-

vandra till Israel och bli medborgare i staten. 

Med portarna på vid gavel efter statsbild-

ningen startade massinvandring. 687 000 ju-

dar anlände då till Israels kuster. Redan 1951 

hade antalet invandrare mer än fördubblat 

den judiska befolkningen i landet, sedan 

statsbildningen 1948. I invandringen ingick 

överlevande från de nazistiska förintelse-

lägren och fördrivna människor i Tyskland, 

Österrike och Italien. Då kom en majoritet 

av de judiska samfunden i Bulgarien och Po-

len. En tredjedel av judarna i Rumänien och 

nästan alla av den judiska gemenskapen i 

Libyen, Jemen och Irak invandrade. 
 

Massinvandring skedde för 50 år sedan 

Ytterligare massinvandring ägde rum i slutet 

av 1950-talet och början av 1960-talet: Då, 

kom invandrarna från länderna i Nordafrika; 

från Marocko och Tunisien. Ett stort antal 

invandrare kom under dessa år från Polen, 

Ungern och Egypten. 

 

Invandringen från väst började 1967 

Ofta har massinflyttningar till Israel kommit 

från länder som varit i nöd. Invandringen 

från den fria världen drevs av människor 

med idealism. Den här formen av invand-

ring, eller Aliyah, stärktes efter sexdagars-

kriget 1967. Då uppväcktes de judiska iden-

titetskänslorna hos ju-

darna i diasporan. Mos-

he Dayan ledde Israel 

till seger i tre krig mot 

grannstaterna. 1956 

(Suezkrisen), 1967 

(Sexdagarskriget) och 

1973 (Yom Kippur-

kriget). 

 

Invandringen från kommunistländerna 

Mellan 1948 till 1967 var invandringen av 

judar från Sovjetunionen till Israel begrän-

sad. Efter sexdagarskriget har den judiska 

medvetenheten bland de sovjetiska judarna 

vaknat. Sedan dess har allt flera sökt aliyah. 

På 1970-talet började en tid av avspänning 

mellan öst och väst. Då tillät Sovjetunionen 

ett betydande antal judar att invandra till 

Israel. I slutet av 1970-talet hade en kvarts 

miljon judar lämnat Sovjetunionen. 140 000 

av dessa invandrade till Israel. 

 
Michail Gorbatjov startade perestrojkan 

De Sovjetiska judarna til-

läts lämna Sovjetunionen 

i oöverträffat antal i slutet 

av 1980-talet. Det skedde 

när president Gorbatjov 

försökte liberalisera lan-

det. Kollapsen av Sovjet-

unionen i slutet av 1991 

underlättade denna process. År 1990 nådde 

190 000 invandrare Israel och 1991 kom det 

150 000. Från 1989 till slutet av 2003 hade 

mer än 950 000 judar invandrat från det for-

na Sovjet och gjort Israel till nytt hemland. 

 
Invandringen från Etiopien  

Under 1980- och 1990-talen har vi bevittnat 

aliyah av den antika judiska församlingen i 

Etiopien. År 1984 vandrade omkring 7 000 

etiopiska judar till Sudan. Genom en hemlig 

expedition, som kallades ”Operation Moses” 

fördes de till Israel. I 

en annan, ”Operation 

Salomo”, transporte-

rades 15 000 etiopier 

av judisk börd,  via en dramatisk luftbro, i 

maj 1991, till Israel. Inom 30 timmar hade 

41 flygplan transporterat nästan alla judar i 

Etiopien från Addis Abeba till Israel.   

http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Israel+in+Brief/
http://www.shalom.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexdagarskriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexdagarskriget

