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Al-NAkbA



Den 29 november 2012 röstade Fn:s generalförsamling om att 
uppgradera Palestinas status till observatör som stat, men inte medlem. 
USA blockerar fullt medlemskap.

Men redan för 65 år sedan, den 29 november 1947, beslutade fn:s 
generalförsamling att Palestina skulle delas i två stater, en judisk och en 
palestinsk. Jerusalem och Betlehem skulle utgöra en särskild internatio-
nell zon. Omedelbart började terrororganisationerna Irgun och Lehy at-
tackera palestinier. när Israel utropades som stat den 14 maj 1948 hade 
redan 400 000 palestinier fördrivits och ett stort antal dödats, deras byar 
jämnats med marken. då det brittiska mandatet upphörde den 15 maj 
gick arabiska trupper in för att skydda palestinierna och hindra en judisk 
stat på områden som befolkades av palestinier. dessa trupper var för svaga 
för att hindra utvecklingen. fn-medlaren, folke Bernadotte, som skulle 
övervaka att fn:s beslut respekterades, mördades av sionistiska terrorister.

TOTaLT fördrevs Mer än 700 000 palestinier i första omgången 
och ett stort antal dödades. fördrivningen har sedan fortsatt med vari-
erande intensitet med en ny topp i samband med kriget 1967, då cirka 300 
000 tvingades bort. Israel ockuperar sedan dess alla palestinska områden. 
2008-2009 genomförde Israel en massaker i Gaza som krävde ca 1400 liv. 



Gaza attackerades igen hösten 2012. det finns ca 5,5 miljoner palestin-
ska flyktingar i utlandet, cirka 5000 palestinier sitter i israeliska fängelser, 
många utan rättegång. Israel konfiskerar ständigt mera palestinsk mark. 
den extrema och olagliga blockaden av Gaza fortsätter. fn har fördömt 
Israel i mer än 60 resolutioner utan att någonting hänt.

varför kan deTTa fOrTsäTTa? Grunden till Israel lades av 
storbritannien 1917, den tidens starkaste kolonialmakt, som tillsam-
mans med frankrike delade upp Mellanöstern för egen vinning. Israel har 
förblivit hårt lierat med väst, nu med Usa som huvudsponsor. Men även 
eU bidrar. I en rapport från diakonia visas att eU importerar 15 gånger 
mer från de olagliga bosättningarna på stulen palestinsk mark än från 
palestinierna, i strid med eU:s regler. Usa ger minst 8 miljoner dollar 
per dag i militärt bistånd till Israel och finansierar den höga muren som 
ringlar fram på palestinsk mark, även sverige har militärt samarbete med 
Israel. n

Förlust av palestinsk mark 1946-2010.



Demonstration 
till minne av al nakba-Dagen 2013 ”katastrofen”

onsDag 15 maj kl 18.00

st knuts torg
 Demonstrationseventet: 
 on.fb.me/ZOKDvo

vad kan vI Göra? fn:s resolution 194 stadgar om de palestinska 
flyktingarna att ”... de flyktingar som önskar återvända till sina hem och 
bo i fredlig samvaro med sina grannar borde tillåtas göra det så snart 
det är praktiskt möjligt, och kompensation borde utbetalas åt dem som 
väljer att inte återvända samt för förlorad eller förstörd egendom...”

HUManITära OcH människorättsorganisationer, liksom ett antal 
solidaritetsrörelser arbetar med Palestinafrågan  internationellt och i 
sverige. det finns flera alternativ för den som vill arbeta för fred och 
rättvisa. det är viktigt att skapa en bred rörelse, vi behöver bli fler för 
att påverka.

Palestinanätverket i malmö
Palestinanätverket i Malmö bildades under Israels terrorbombningar av 
Gaza 2008/2009. nätverket består av organisationer, föreningar, partier 
och enskilda individer och arbetar i Malmöregionen. Genom manifes-
tationer, föreläsningar, aktioner och informationsspridning verkar vi för 
ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Läs mer på natverket.
wordpress.com.


