
Palestinernes løgnkart

KORREKSJON
Det har aldri 
eksistert noen 
palestinsk stat.
Jerusalem har 
aldri vært hoved-
stad i noen lokal 
arabisk stat.
Området på  
kartet var styrt 
fra London fra 
1917-1948, hele 
tiden med den 
hensikt å legge 
til rette for et  
nasjonalt hjem-
land for jøder. 
Bare en mindre 
andel av det 
britiske mandat-
området var pri-
vateid av arabere 
(som siden kalte 
seg palestinere), 
det meste var 
statsjord.
Les mer på
miff.no/lognkart

KORREKSJON
Disse grensene 
eksisterte aldri, 
fordi araberne 
avviste  
forslaget og 
startet krig.
Etterhvert  
kastet også ara-
biske naboland 
seg inn i krigen 
mot den jødiske 
staten. 1 pro-
sent av jødene 
i området ble 
drept, og alle  
jøder fordrevet 
fra Vestbredden 
og Øst-Jerusa-
lem. Hadde ikke 
jødiske forsvars-
styrker vunnet, 
ville det aldri 
blitt noe Israel.

KORREKSJON
Vestbredden 
var annektert av 
Jordan, og Gaza 
var under tøff 
militær okkupa-
sjon av Egypt.  
I sitt første  
charter aner-
kjente PLO de 
arabiske sta-
tenes kontroll 
over disse  
områdene  
(artikkel 24).
Våpenhvile-
avtalen fra 1949 
understreker 
at «den grønne 
linje» ikke er en 
grense. Den må 
avklares i for-
handlinger.

KORREKSJON
De grønne  
flekkene viser 
hvor palestinerne 
for første gang 
i historien har 
hatt selvstyre i 
over 20 år. I 2005 
trakk Israel seg 
helt ut av Gaza, 
men det har 
dessverre ført til 
flere angrep fra 
palestinerne der, 
ikke færre. De 
hvite områdene 
av Vestbredden 
er omstridt,  
israelske boset-
ninger dekker 
kun 3 prosent av 
arealet.

FAKTA
Til tross for hva de 
fire kartene vil lure 
deg til å tro, har 
palestinerne ikke 
blitt borte fra områ-
det. Nei, de har økt i 
antall med en faktor 
på ti de siste hun-
dre årene. I deler 
av Israel er palesti-
nerne/ araberne i 
flertall (grønt) eller 
stor minoritet (gul). 
Ettersom  jødisk 
privateiendom vises 
i hvit farge på kart 
nr. 1 fra venstre, 
burde privateid ara-
bisk eiendom vises 
i grønt på alle de 
andre kartene. 

- med korreksjon

FAKTA
I forhandlinger både i 
2001, 2008 og 2014 har 
Israel åpnet for en om-
fattende tilbaketrek-
ning fra Vestbredden.
Etter nesten 70 år  
med staten Israel og 
nesten 50 år med  
(lovlig!) israelsk okku-
pasjon, er palestinerne 
nærmere enn noen 
gang å få sin egen stat.
Men palestinerne kan 
bare få sitt «Palestina» 
dersom de aksepterer 
å være naboer til en 
jødisk stat og ikke  
bruker landområder 
Israel forlater til å  
fortsette krig og terror. 
Hittil har de sagt NEI.

Israels tilbud i 2008

Palestinsk stat

Israel ville beholde

Israel ville avgi 
til palestinsk stat.


