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”Det finns ingen 

palestinsk stat 

att erkänna” 
 

Om fallet Palestina 

vore något som föll 

in i den koloniala 

kontexten, som Öst-

timor, så var frågan 

helt klar, nämligen 

att medge FN-med-

lemskap. Men efter-

som de normala kri-

terierna för stats-

bildning inte är 

uppfyllda hjälper 

inte önskefulla tän-

kanden. Det skriver Göran Lysén, professor 

emeritus i folkrätt, i Newsmill: här >>.  
 

Att föreställa sig saker som inte finns och 

samtidigt förneka verkligheten har en sär-

skild term i psykiatrin, eftersom resultatet 

kan bli katastrofalt, om hägringen inte raskt 

materialiserar sig. Om Palestina skulle bildas 

som stat av FN skulle den grunda sig på en 

hägring med förhoppning om att hägringen 

skall materialisera sig någon gång i fram-

tiden.  
 

Israel bryter inte mot FN-resolutioner 

I debatten om Mellanöstern åberopas alla 

FN-resolutioner, helt 

glatt och vilt, samt 

med påståendet om 

att Israel olagligen 

bryter mot alla dessa. 

Något som är rent 

felaktigt.  
 

Generalförsamlingen är ingen lagstiftare 

För alla internationella organisationer gäller 

att en organisations organ såsom FN:s har 

rätt att besluta om sina interna angelägen-

heter enligt det fördrag som grundade orga-

nisation. Vilka maktbefogenheter organisa-

tionen har och i vad mån denna därvidlag 

rättsligt kan binda sina medlemsstater fram-

går av fördraget ifråga. När det gäller FN 

saknar generalförsamlingen makten att kun-

na binda medlemmarna medelst resolutioner 

bortom budgeten. Generalförsamlingen är 

alltså inte någon (internationell) lagstiftare. 
 

Inneboende rätt till självförsvar finns 

Enligt artikel 51 i FN-stadgan finns det en 

inneboende rätt till självförsvar, vilket dock 

skall utövas proportionellt. Den gör faktiskt 

skillnad mellan anfallskrig och försvarskrig. 

Det är uppenbart att olika rättsliga konse-

kvenser rimligen måste följa av de olika situ-

ationerna, särskilt om vissa stater upprepar 

sina aggressionshandlingar som arabstaterna. 
 

Israels ockupation är helt laglig 

Det följer alltså att Israels ockupation är lag-

lig. Det är riktigt att en sådan antas utgöra ett 

övergångsskede till fredliga förhållanden, 

men utsträckningen i tiden gör den inte olag-

lig. Denna tidsutdräkt innebör dock kompli-

kationer för tillämpningen av reglerna för 

ockupation. 
 

Om Palestina skulle upptas i FN, så utgör 

fallet endast ytterligare en anomali (det stri-

der mot en allmänt accepterad teori).   
 

Harvard-professorn Alan Dershowitz:  

”Israel är ett föredöme 

avseende 

mänskliga rättigheter” 
”Varje gång som jag talar 

om Israel vänder jag mig 

till publiken och säger: Jag 

vill att  Du ska nämna  ett 

land i världen som står in-

för den typ av hot som Is-

rael står inför och har ett så 

imponerande register över 

att upprätthålla mänskliga 

rättigheter och rättsstatsprincipen. Inte en en-

da person någonsin har kunnat föreslå ett så-

dant land”, sa professor Alan Dershowitz på 

Harvard Law School, i sitt tal under The 

Globes' Israel Business Conference i novem-

ber 2011. Video här >> (tid 0:49) 
 

Israel har rätt att slå till mot Iran  

Under ett tal som professor Alan Dersho-

witz höll den 11 december 2011 sa han att:  

"Israel har rätt både moraliskt och 

juridiskt att slå till mot Iran, precis som 

de gjorde mot Osirak kärnanläggning i 

Irak 1981." Artikel här >>  
 

Palestinsk barn-TV 

indoktrinerar barn 
På palestinsk barn-TV visas hur Israel har 

”ockuperat palestinskt område” här: >> (tid 

1:02) och här >> (0:58) ”Norska bistånds-

pengar finansierar produktion av palestinsk 

barn-TV” här >> (3:56). 
 

Pojken som aldrig dog – 

palestinsk propagandabluff 

avslöjades i fransk domstol 
Den 30 september 2000 chockades hela värl-

den över att se den 12-årige palestiniern Mo-

hammad Al Dura dö i sin fars knä, i ett kort 

inslag på franska TV2. Dessa bilder blev en 

ikon för israelisk brutalitet, kända för miljar- 

der människor. Det c:a en minut långa film- 

klippet kablades ut på franska TV2 utan för- 

dröjning. Bilderna framkallade ursinniga 

proteststormar mot den israeliska arméns 

bestialitet i hela västvärlden. liksom i mel-

lanöstern. I en rättegång i Paris 2008 tvinga-

des franska TV2 att visa de råfilmer som de 

hållit gömda i sju år. Det upptäcktes att film-

erna var så grovt manipulerade att det inte 

fanns något som stödde de ursprungliga an-

klagelserna. Ingen av de franska TV2 före-

trädarna hade varit på platsen för filmin-

spelningen, och hela deras rapport hade 

byggt på den enda ögonvittne, en palestinsk 

kameraman. I domen den 21 maj kallas fil-

men "en totalt arrangerad förfalskning", "en 

bluff". I dag vet vi att det hela baserades på 

en lögn. Muhammed Al Dura är sannolikt 

fortfarande i livet. De kulor som bevisligen 

avlossades i hans riktning missade och det är 

för övrigt osannolikt att de sköts av israe-

liska soldater. Hela incidenten var iscensatt 

av bland andra Talal Abu Rahma, den frilan-

sande kameramannen.  Här länkas till olika 

videofilmer ”om pojken som aldrig dog” här 

>>  (13:53), här >> (2:09) artikel här >>,  

här >> och här >>  

 

Analfabetisk palestinsk 

fånge tog doktorsgrad 

under tiden i israeliskt 

fängelse 
– Många har lyckats ta examen i de högsta 

universitetsutbildningarna medan de sitter i 

Israeliska fängelser. Andra arbetar på sina 

huvudämnen och med olika forsknings-

projekt. Någon har publicerat sin forskning i 

media. Den insatte Ayman Al-Ha-moud är 

stolt över sina akademiska resultat i de 

israeliska fängelserna. Han har tagit en mas-

tergrad vid Alhuraa university i den hol-

ländska huvudstaden Haag. Han berättar att 

många fångar är registrerade vid Hebrew 

university i Jerusalem (bilden), skrev Al-

Hayat Al-Jadida. 

 

Det bästa exemplet är fången Fahd Abu Al-

Hajj som fängslades 1978. Då var han anal-

fabet. I dag har han en doktorsgrad.  

 
10 000 fångar inskrivna på universitet 

Sedan år 2000 har fler än 10 000 palestinska 

fångar varit inskrivna medan de satt fängs-

lade. Runt 2 000 fångar var registrerade vid 

olika universitet världen över 2010 skrev Al-

Hayat Al-Jadina, skriver John Solvsik på 

norska Dagen; här >> 

http://www.newsmill.se/node/38391
http://www.youtube.com/watch?v=k9liHtHu5N0
http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/12/22/the-warped-morality-of-a-warmonger-why-alan-dershowitz-is-wrong-on-israels-rights/
http://israelnyheter.blogspot.com/2010/11/palestinsk-barn-tv.html
http://israelnyheter.blogspot.com/2010/03/barn-tv.html
http://www.youtube.com/watch?v=FsDX9P5lVNk
http://www.youtube.com/watch?v=DzsCBFhCsyY&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=DzsCBFhCsyY&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=HpI12vvntnE&feature=player_embedded
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/08/pojken-som-aldrig-dog.html
http://fredimellanostern.wordpress.com/2008/08/01/pojken-som-aldrig-dog-goda-rad-till-journalister/
http://isaskar.wordpress.com/2010/04/04/han-har-ateruppstatt-inte-bara-jesus-alltsa/
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/10/17/Svartmalning-av-israeliska-fangelseforhallanden/

