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FN-omröstning om palestinsk stat  

kan skjutas upp i veckor 

 

 
 

Den kommande FN-omröstningen om en palestinsk stat förväntas skjutas upp till ett obestämt 

datum, säger källor i New York idag. Fördröjningen väntas för både Generalförsamlingens 

omröstning om att deklarera en självständig palestinsk stat, såväl som omröstningen i FN:s 

Säkerhetsråd om ett fullt palestinsk medlemskap, enligt källorna. 

 

Medan mediekällor har fullt upp med huruvida USA kommer att lyckas i sina försök att få 

med sig en majoritet av nekande röster för att avslå palestiniernas begäran om en stat, säger 

källor att ’en tyst överenskommelse’ existerar mellan västmakterna om att skjuta upp 

omröstningen i Säkerhetsrådet, om palestinske presidenten Mahmoud Abbas skulle 

genomföra sin begäran. 

 

Franske utrikesministern Alain Juppe anspelade på den uppenbara förseningen av 

omröstningen. I en intervju i radio sade Juppe att ’diplomater hoppas fortfarande förhindra en 

kris. Det verkar inte som om en omröstning kommer att ske denna fredag, och det är för att ge 

tid för diplomatik för att förnya fredssamtalen.’ 

 

Juppe tillade att FN har mekanismer på plats ’som hanterar denna typ av begäran, och det kan 

ta dagar eller veckor.’ 

Juppes kommentarer stämmer överens med uppskattningar bland andra källor involverade i 

USA-ledda och väst-stödda försök under de senaste dagarna att fördröja Säkerhetsrådets 

omröstning. 

 

Läs mer här: 



http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/report-un-vote-on-palestinian-statehood-

might-be-delayed-for-weeks-1.385632 

 

Scotts kommentar: 
Det gick just upp för mig, när jag läste denna artikel, exakt vad det är Skriften säger. Jag kan 

ju Sakarja 1:18-19 som baksidan av min hand, som ni väl vet. Jag har ju lagt upp den så 

många gånger. 

Vad är det Skriften säger ska skingra det judiska folket som bor i ’Judéen’, ’Israel’ (Jag ser 

’Israel’ representera det gamla Nordriket, Samarien), och ’Jerusalem’?… 

 

 

Sakarja 1:18-19 
 

”Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn. Jag frågade ängeln som talade 

med mig: "Vad betyder dessa?" Han svarade mig: "Det är dessa horn som har skingrat Juda, 

Israel och Jerusalem."” 

 

De fyra hornen – Mellanösternkvartetten – inte alla nationerna i FN:s Generalförsamling, inte 

alla nationer som i nuläget sitter i Säkerhetsrådet. Kom ihåg vilka som utgör Kvartetten: USA, 

EU, Ryssland och en representant från FN, och i det här fallet, är det Ban Ki Moon. 

 

Nu sitter ju redan USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland i Säkerhetsrådet. 

Men EU, som en enhet, gör det inte, och inte heller FN, som en enhet. Jag funderar över om 

detta scenario, som artikeln för fram, mycket väl kan vara vad som händer just nu.  

 

En omröstning kan fortfarande komma upp i Generalförsamlingen, men utslaget kommer att 

sakna tänder. En omröstning som etablerar en palestinsk stat genom Säkerhetsrådet, skulle 

däremot ha tänder. Det ser ut som om ett veto från USA är på plats, och då skulle Kvartetten 

fortsätta att utföra det verkliga ’smutsiga arbetet’ under de kommande dagar, veckor, eller till 

och med månader. Allt enligt design, en gammal ’pensionärs’ design. Men håll alltid i minne 

att Gud är 100% i kontroll 100% av tiden. Det kommer att hända just så som Han vill, och det 

är i Hans perfekta tid. 

 

 
 

Ja, jag vet, det är fem individer på den här bilden. Tony Blair är ’femte hjulet’. Han är 

Kvartettens ’Specielle Utsände’. Han tog mystiskt jobbet samma dag som han avgick som 

premiärminister av Storbritannien. Säg mig nu, att inget försiggår bakom stängda dörrar. 
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