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Sju viktiga 

historiska 

sanningar om 

Palestina 
 

Här kommer en lista med sju viktiga histori-

ska sanningar om Palestina: 

 

1. Nationernas förbund namngav 

”Palestina” som ett särskilt definierat, 

geografiskt område 
 

"Den första gången som "Palestina" blev 

officiellt namngivet som ett särskilt, defi-

nierat geografiskt område kom med ett be-

slut från Nationernas Förbund, som handlar 

om delar av det forna ottomanska imperiet, 

för att skapa ett mandat för Palestina." 
Källa: Palestinians: Invented People by Prof. 
Michael Curtis, BESA Center Perspectives Paper 

No. 157, December 20, 2011 

 

2. Namnet Palestina användes aldrig 

av araberna själva, bara av judarna 
 

"Ironiskt nog, användes aldrig namnet [pa-

lestinier] av araberna, utan endast av judarna 

i området, som t ex i Palestine Post (numera 

Jerusalem Post) och Palestinska Filharmo-

niska (numera Israels Filharmoniska) orkes-

ter. Först efter att staten Israel bildades i maj 

1948 användes ordet "palestinier" uteslu-

tande för att hänvisa till araber i området."  
Källa: Ibid 

 

3. San Remo-konferensen 1920 

erkände det judiska folkets 

historiska rättigheter 

 

San Remo-konferensen 1920, där både judar 

och araber var representerade, samlades för 

att avgöra framtiden för det ottomanska riket 

efter första världskriget. Denna konferens 

"erkände det judiska folkets historiska rättig-

heter att återskapa deras nationella hem" i 

Palestina. Lägg noga märke till orda-

lydelsen! De uppfann inga nya rättigheter 

utan enbart erkände det judiska folkets redan 

existerande historiska rättigheter till ett nati-

onalhem i Palestina. Detta beslut på uppdrag 

av Nationernas Förbund gjorde Balfour-de-

klarationen bindande enligt internationell 

lag. San Remo-fördraget tillsammans med 

artikel 22 i Nationernas Förbunds konven-

tion och i artikel 80 i Förenta Nationernas 

stadga, gäller fortfarande i dag. Att tvinga Is-

rael att gå tillbaka till 1967 års gränser och 

dela Jerusalem är därför ett allvarligt brott 

mot internationell rätt. 
Källa: http://givepeaceachance.info/video  

 

4. Det har aldrig funnits någon 

självständig palestinsk stat 
 

"Ingen självständig palestinsk stat har nå-

gonsin funnits, inte heller har det funnits en 

enda administrativ eller kulturell enhet för 

palestinier. Araberna i området var aldrig på 

något sätt annorlunda från andra araber i 

Mellanöstern." 
Källa: Palestinians: Invented People by Prof. 

Michael Curtis, BESA Center Perspectives Paper 
No. 157, December 20, 2011  

 
5. Före 1964 finns det inga dokument 

som hänvisade till araber  

som palestinier  
 

"Man kan läsa tusentals arabiska böcker och 

tidningar skrivna innan 1964 utan att hitta 

någonting om en arabisk/muslimsk pale-

stinsk stat, eller en hänvisning till araber som 

palestinier." 
Källa: http://www.israelnationalnews.com/Articles   

 
6. Det har aldrig funnits någon 

palestinsk kund, sultan eller monark 

ej heller någon palestinsk huvudstad 
 

Det har aldrig i hela mänsklighetens his-

toria, innan den judiska invandringen bör-

jade, funnits någon palestinsk kung, sultan 

eller monark, ingen palestinsk huvudstad i 

Jerusalem, ingen palestinsk poet, författare 

eller intellektuell som främjat en specifik 

palestinsk kultur. Och det har naturligtvis al-

drig funnits något palestinskt språk. 

 

7. Det judisks folket tog över landet 

från turkarna, inte från araberna  
 

Det judiska folket tog inte över landet från 

araber (eller palestinier) utan från turkarna. 

Araberna ägde inte området, det gjorde tur-

karna. 

 

Sammanfattning:  

Det har aldrig funnits något spår av en 

arabisk palestinsk nationell identitet i his-

torien innan de judiska nationella strävan-

dena började på 1900-talet. Först efter bil-

dandet av staten Israel 1948 och speciellt 

efter återföreningen av Jerusalem år 1967, 

har de palestinska araberna med hjälp av me-

dia framgångsrikt uppfunnit den nuvarande 

palestinska identiteten. Det är på  grund av 

detta som den republikanske presidentkandi-

daten i USA Newt Gingrich har sagt;  

"Faktum är, att de palestinska anspråken 

på att få återvända bygger på en falsk 

historiebeskrivning. Någon borde ha 

mod att gå hela vägen tillbaka till 1921 

och Nationernas Förbunds mandat för ett 

judiskt hemland, och visa på samman-

hang som ledde fram till Israels tillbli-

velse. ’Palestinier’ blev inte en vanlig 

term förrän efter 

1977. Detta är ett 

propagandakrig där 

vår sida vägrar att en-

gagera sig. Och vi 

vägrar att tala san-

ning när den andra 

sidan ljuger. Och du 

kommer inte att vinna 

på lång sikt om du är 

rädd för att stå fast 

och stå för sanning-

en", har den republi- 

kanske presidentkandidaten i USA Newt  

Gingrich sagt.  
Källa: http://www.israelnationalnews.com/Articles  

 
 

 

 

 

 

 

 

KGB grundade PLO år 1964 
Propagandakriget har dock framgångsrikt 

förts av palestinska befrielseorganisationen   

(PLO) sedan den grundandes av KGB 1964. 

1948 betydde Palestina judarnas hemland. 

2011 är ordet Palestina synonymt med en 

förtryckt, ockuperad, hemlös arabisk flyk-

tingbefolkning underkuvad av samma judar. 

Vilket lysande marknadsföringstrick. Och 

när du sedan kopplar samman denna image 

med andra kraftfulla slagord som apartheid, 

nazistisk, missbruk, misshandel, förföljelse, 

erövra, etc. skapas en kraftig motivation för 

oförtjänt medlidande. 
Källa: http://www.israelnationalnews.com/Articles  
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