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Palestine Solidarity Association of Sweden 
a solidarity movement and its concept of the Palestinian people and of  
their political leaders 

Abstract 
This study analyses a Swedish solidarity organisation, The Palestine Solidarity Association of 

Sweden.  In original language Palestinagrupperna i Sverige, abbreviated PGS. Like other solidarity 

groups the PGS was founded in sympathy with liberation movements during the decolonisation era 

in the 1960s. The PGS supports the Palestinian attempt to form an independent state partly on the 

same land as Israel.  

Many of the groups were organised in a different manner than traditional leftist organisations. This 

study tries to apply the theory of Social Contentious Movements to the PSG. The general idea is 

that new social groups mobilise in new ways and apply confrontational tactics towards the state. 

Renowned scholars in this field are Sidney Tarrow and Charles Tilly. Some of these groups were 

formed transnationally and used new ways of communication like the internet. 

The PGS is active in one such transnational organisation called BDS, Boycott, Divestment and 

Sanctions. PGS have put pressure on Swedish businesses to boycott the Israeli factory SodaStream 

that has been producing on occupied Palestinian territory still  labelling  the products Made in 

Israel. 

The study shows support for the fact that the PGS has gradually turned from mainly radical critic to 

an organisation of development aid in Palestine. The main hostile counterpart is the Israeli 

government, which has promised to stop PGS-members entering the country because of its 

engagement in the BDS. 

The results of the study gives support to explanation of its survival where other leftist solidarity 

groups have ceased to exist due to its work with development aid.  

The PGS supports the rights of the Palestinian people. The interest of the people has been 

articulated in different ways of the leadership. The initial wholehearted support seems to have 

changed to a more sceptical one. The support now is more directed towards the civil society. 

Keywords 
Social Contentious Movements, Sidney Tarrow, BDS, Palestine Solidarity Association of Sweden, 

Palestinagrupperna and liberation movements. 
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PALESTINAGRUPPERNA I 
SVERIGE  
Om en solidaritetsrörelses bild av det palestinska folket och 
dess ledarskap 

INLEDNING 
Andra världskrigets slut kom att innebära stora förändringar för människor, inte bara för att man nu 
levde i fred i stora delar av världen. En ytterligare konsekvens var att befolkningar i många 
europeiska kolonier krävde att den kamp för demokrati, som kriget gällde, skulle utsträckas till 
deras områden. Avkoloniseringen, som kom till stånd,  tog sig olika former. De former, som mest 
fruktades av kolonialmakterna och samtidigt kom att bli eldprov för de blivande staternas 
genomgripande självbild, stod väpnade befrielserörelser för. 

Avkoloniseringen under den period då de två stormakterna USA och Sovjetunionen tycktes stå låsta 
emot varandra öppnade paradoxalt nog ett fält för utrikespolitiska initiativ för en del europeiska 
stater, däribland Sverige. Under en tid kom Sverige att profilera sig genom politiskt stöd till 
nationella befrielserörelser och bistånd till nya stater. 

Den unga generationen, som föddes efter andra världskriget, engagerades av rättvisekänslor och 
många radikaliserades av en retorik om Tredje världen. En ansenlig del av den politiskt intresserade 
ungdomen tyckte inte att Sveriges insatser motsvarade de officiella talen. De bildade 
solidaritetsorganisationer med befrielserörelserna och de nyblivna staterna. Den svenska 
regeringens retorik var självfallet inte den enda drivkraften till radikaliseringen. Det fanns också en 
tidigare radikal och kritisk rörelse, fredsrörelsen, som i slutet på 1950-talet hade inlett protester mot 
det etablerade samhället. Sympatier för de tidigare kolonialiserade nationernas befolkning uppstod i 
stora delar av världen. Den mest omfattande och mest omtalade solidaritetsrörelsen var den som 
gällde Vietnam. För första gången kunde en väpnad konflikt med hjälp av TV presenteras i 
vardagsrummen. Det gällde framförallt den krigförande stormakten USA där en stark 
antikrigsrörelse uppstod. De engagerade människorna i Sverige utgjordes dels av de traditionella 
folkrörelserna, som formerades i Svenska Vietnamkommittén, och dels av företrädesvis ungdomar i 
De förenade FNL-grupperna, (DFFG). 

En annan solidaritetsrörelse uppstod kring frågan om Palestinas självständighetskamp. I den frågan 
var situationen komplicerad med två folk, som båda eftertraktade samma landområde. 
Palestinagrupperna   i Sverige, (i fortsättningen förkortat till PGS), agerade i frågor där det 
statsbärande partiet, Socialdemokraterna, först hade starka sympatier med den israeliska sidan och 
sedan till stor del bytte fot och stödde den palestinska sidan. Den palestinska sidan under PLOs 
ledning tillämpade under en period våldsamma, för att inte säga terroristiska, metoder. Senare 
erkände PLO staten Israel som motpart och deltog i förhandlingar där Sveriges regering försökt 
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medla, men aldrig fick uppdraget. Solidaritetsrörelsen agerade genom utomparlamentarisk 
opinionsbildning visavi den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiet. 

Den här uppsatsen avser behandla Palestinagrupperna i Sverige, PGS, och dess egen verksamhet 
kring konflikten Palestina - Israel. Konflikten i sig har behandlats av statsvetenskapare och forskare 
kring internationella relationer. Solidaritetsrörelser i sig, som en del av 68-rörelsen har också, 
behandlats. Palestinagrupperna har dock inte blivit föremål för någon egen behandling. 
Solidariteten med det palestinska folket har överlevt trots många politiska komplikationer på 
internationell nivå. Den breda vietnamrörelsen har däremot upplösts och de aktiva övergått att verka 
i andra former.     

Syfte  
Syftet är att undersöka solidaritetsorganisationen Palestinagrupperna i Sverige, PGS, som uppstod i 
samband med den utomparlamentariska 68-vänstern och den breda solidariteten med Vietnam, och 
dess utveckling över tid. I detta ingår att studera PGS´ bild av det palestinska folket och dess 
ledarskap samt att belysa organisationens relation till den svenska opinionen. 

Frågeställningar 
Har Palestinagrupperna i Sverige genomgått förändringar över tid och i så fall varför? Vilken bild 
har Palestinagrupperna haft av det palestinska folket och dess ledarskap? Har ett förändrat 
förhållningssätt till det palestinska folket och/eller dess ledarskap gjort att PGS överlevt 68-
rörelsens nergång? 

Avgränsning 
En avgränsning av det empiriska materialet, källorna, görs till tryckt material från 
Palestinagrupperna i Sverige, PGS, och dess lokala grupper. Delar av materialet härrör från 
arbetsgrupper, som existerade innan samordningen i PGS skapades 1976. Det kan anses försvarligt 
att ta med något av dessa texter eftersom lokalgrupperna då hade och än i dag har en stor autonomi.  
Materialet täcker därmed tiden 1967 till 2018. Sekundärmaterialet, litteraturen, består av texter om 
68-rörelsen, ickestatliga organisationer, NGOs, texter om icke-våldsaktioner, några om det 
palestinska folkets identitet, om begreppet martyr och även om solidaritetsrörelser i Afrika. 

Uppsatsens disposition 
Den första delen ger en orientering i teoretiska begrepp. 
Den andra delen behandlar Palestinagruppernas organisation och tidsandan.  
Den tredje delen avhandlar det palestinska folket, dess representanter under olika tidsavsnitt, PGS´ 
uppfattning av ledande ideologier och ändringar i förhållningssätt. 
Den fjärde delen uppehåller sig vid PGS´ handlingsrepertoar. 
Den femte delen relaterar svårigheter i opinionsarbetet bl.a. relaterat till en förståelse om 
martyrskap. 
Den sjätte delen sammanfattar och diskuterar i vilken mån teorin om sociala rörelser varit 
tillämplig, hur bilden av folkets representanter varierat och hur PGS kan sägas ha lyckats att 
överleva över tid.  
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TEORI  

Uppsatsens utgångspunkt är präglat av konstruktivismens kunskapsteori - kunskap konstrueras,  den 
är inte en avbildning av verkligheten. Uppsatsen utgår från att befrielserörelsen, liksom den 
israeliska nationens sionistiska ledning, medvetet formar en verklighetsuppfattning, vilken skapar 
en viss identitet hos befolkningen. Bilden av att befolkningen har en essentiell identitet är däremot 
vad som förmedlas av befrielseorganisationen. Det sägs explicit ut i det palestinska nationella 
fördraget.  Folkets inneboende goda egenskaper kommer fram genom medvetandegörandet under 1

en ny verklighet dvs. befrielserörelsens kamp.  

Objektet för undersökningen är en social rörelse och en utveckling i tiden, en kombination av 
sociologi och historia. Många teorier har utvecklats kring det samspelet. Det mest kända är 
förmodligen Karl Marx´ analyser. Peter Burke, Fernand Braudel och Le Roy Ladurie är några 
sentida efterföljare. Då det gäller att beskriva en solidaritetsrörelse förefaller teorier kring social och 
politisk konfrontation vara adekvata. Sociologen Charles Tilly och historikern Sidney Tarrow har 
utvecklat ett synsätt kring sådana fenomen. Det internationella uttrycket för deras studier är 
Contentious Politics Studies eller CPS. Då tidskriften Scandia presenterade ämnet använde man 
uttrycket Forskningsfältet social och politisk konfrontation. Miljörörelsen, människorättsrörelsen 
och Vietnamrörelsen kan förstås med detta synsätt. Även fredsrörelser har agerat i situationer av 
konfrontation. Sådana kan förstås ta sig olika former. Tilly använder begreppet handlingsrepertoar 
om sociala rörelsers olika former av aktivitet. 

Några punkter brukar nämnas när man önskar tydliggöra begreppet social rörelse: 
 De hålls samman av en kollektiv identitet och gemensamma målsättningar […] Sociala     
 rörelser formeras kring politiska, sociala eller kulturella konflikter med målsättningen att     
 genomdriva eller motverka politiska, sociala eller kulturella förändringar.  2

Det är inte självklart i vilken utsträckning en solidaritetsrörelse kan beskrivas utifrån samma teori 
som en militant palestinsk befrielserörelse. Befrielserörelsen har sin kollektiva identitet ständigt 
aktualiserad i konfrontation med israelerna. Solidaritetsrörelsen har sin kollektiva identitet 
aktualiserad i friktionen med den svenska statsapparaten i form av säkerhetspolisens sökande efter 
kopplingar till internationell terrorism. Det gällde åtminstone i slutet av 1960-talet.  Under senare 3

skede befästs bilden då solidaritetsrörelsens bojkottarbete leder till israeliska trakasserier. Det finns 
dock ett centralt element i repertoaren av handlingar, som förenar dem, och det är sättet att beskriva 
åskådliggöra konflikten i andra termer än motståndarens ordval. Moralen, det rättfärdiga i kampen, 
är grundläggande för både befrielse- och solidaritetsrörelsen. I den här teorin används begreppet 
framing (inramning). Det är kanske främst Erving Goffman, som utvecklade begreppet. Ordvalet på 
svenska kunde vara formulera/framställa,eller inrama. Konstruera verkligheten eller konstruera ett 
socialt fenomen är en rimlig översättning av Goffmans mening. (http://prkurs.wikia.com/wiki/
Framing)  

 Palestina : en bakgrund till Mellanösternkonflikten, red. Lars Gösta Hellström, (Stockholm, 1980). sid 301.1

 Magnus Wennerhag, ”Sociala rörelser, protester och politiskt våld - en forskningsöversikt, i Våldsbejakande 2

extremism: en forskarantologi, SOU 2017:67, red. Christoffer Edling och Amir Rostami,(Stockholm, 2017), sid 294.

  Ulf Bjereld, Svensk Mellanösternpolitik : en studie av Sveriges agerande och ställningstaganden gentemot 3

konflikterna i Mellanöstern 1947-1985, (Stockholm,1989).

http://prkurs.wikia.com/wiki/Framing
http://prkurs.wikia.com/wiki/Framing
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Sociologen Sidney Tarrow, en av förgrundsgestalterna inom forskningsfältet CPS, förklarar 
framing: 
 Framing relates to the generalization of a grievance and defines the ”us” and ”them” in a movement’s structure 
 of conflict and alliances. By drawing on inherited collective identities and shaping new ones, challengers   
 delimit the boundaries of their prospective constituencies and define their enemies by their real or imagined  
 attributes and evils. They do this through the images they project of both enemies and allies, as much as   
 through the content of their ideological messages.  4

    
Framing är den analytiska metod som används såväl vid undersökningen av befrielserörelsen som 
dess solidaritetsorganisation. För PGS kan de bilder man ger av israelisk politik och internationella 
medias israelvänlighet sägas skapa en känsla av ett ”vi” och ett ”dom”. Naturligtvis kan även 
svenska media ingå i ett ”dom” då de uppfattas alltför partiska till förmån för Israel.  

Metod och Material 
Uppsatsen fokuserar på texter från PGS för att försöka urskilja solidaritetsgruppens egen identitet.  
Det är därför rimligt att använda kvalitativ innehållsanalys, som bygger på subjektiv tolkning av det 
manifesta och latenta innehållet. Olika artiklar eller avsnitt i organisationens böcker eller tidningar 
utgör delar i en helhet. En utgångspunkt är att helheten består i befrielserörelsens utveckling. En 
annan är att solidaritetsrörelsen ingår i en kontext av inhemsk opinion och utomstående allierade. 

Analys av internt och extern textmaterial har bedömts vara det rimligaste tillvägagångssättet. 
Intervjuer med nuvarande eller tidigare funktionärer skulle sannolikt kräva en erfaren intervjuare för 
att inte ständigt hamna i utsagor om den primära politiska konflikten, Palestina-Israel-konflikten, i 
stället för solidaritetsgruppens egna drivkrafter och resultat. 
Det empiriska materialet utgörs av Palestinsk Front från nr 1/69 och några år framåt, 
verksamhetsberättelser till kongresser från 1982 och framåt , boken Palestina: en bakgrund till 5

Mellanösternkonflikten  från 1980, tidningen Palestina Nu, presentationer på Palestinagruppernas 6

hemsida, Palestinagruppernas blogg, boken För ett demokratiskt Palestina , broschyr om Palestina-7

insamlingen och ungdomsarbetet på de ockuperade områdena. 

Sekundärmaterial är Ulf Bjerelds avhandling om svensk Mellanösternpolitik.  Litteratur i övrigt om 8

biståndsorganisationer är Kim Salomons bok om Vietnamgrupperna  samt Mai Palmbergs bok När 9

södra Afrikas frihet var vår : Afrikagrupperna 1964 - 1994.  För diskussion om martyrskap har 10

använts en artikel av två antropologer, ”Suicide, Violence and Cultural Conceptions of Martyrdom 

 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, (Cambridge, New    4

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi, Tokyo, Mexico City, 2011), s. 31. 

Verksamhetsberättelserna finns endast tillgängliga på PGS´ lokal i Stockholm.5

 Palestina : en bakgrund till Mellanösternkonflikten 1980. 6

 Palestinagruppen i Stockholm (medarbetare), För ett demokratiskt Palestina, (Stockholm, 1973).7

 Bjereld 1989.8

 Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden : FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, (Stockholm, 1996).9

 Mai Palmberg, När södra Afrikas frihet var vår : Afrikagrupperna 1964-1994, (Stockholm, 2007).10
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in Palestine”.  Systematiken med faser för den nationella kampen vilar på en artikel av Helga 11

Baumgarten ”The Three Faces/Phases of Palestinian Nationalism, 1948 - 2005”  12

  

Forskningsläge  
Då det gäller ursprunget till sociala rörelser finns åtskilliga arbeten som beskriver 68-rörelsen. 
Många texter är antologier som utgör vittnesmål om vad som hände. Vissa av inläggen har förbehåll 
till att använda termen -68. Kurt Almqvist har redigerat Betydelsen av revolutionsåret 1968. 
Kårhusockupationen 40 år . Almqvist ser boken som ett inlägg i en minnesprocess. Statsvetaren 13

Lennart Berntsson och idéhistorikern Svante Nordin är redaktörer för Arvet efter 1968 . Även den 14

tar upp betydelse för svensk samhällsdebatt i bred mening. Ulf Bjerelds och Marie Demkers  1968 
När allt började  är ingen antologi och får därför en mer systematisk statsvetenskapligt präglad 15

genomgång av tiden.  

Sociala rörelser som Vietnamrörelsen och solidaritetsgrupper med Palestina behandlas vetenskapligt  
i Idar Helles, Knut Kjeldstadlis och Jardar Sørvolls Historier om motstånd. Kollektive bevegelser i 
det 20 århundradet vilken rymmer texter från ett norskt forskningsprojekt om kollektiva rörelsers 
historia.  Statsvetaren Sidney Tarrows Power in movement. Social movements and contentious 16

politcs är en viktiga källa då det gäller teoretisk förståelse av sociala rörelser.  Svenska bidrag i 17

nyare studier av sociala rörelser presenteras i Politik underifrån: kollektiva konfrontationer under 
Sveriges 1900-tal . Även Magnus Alkarps Fyra dagar i april. Påskkravallerna i Uppsala 1943 är 18

ett arbete i Tillys och Tarrows anda.  Magnus Wennerhags forskningsöversikt i den statliga 19

utredningen om våldsbejakande extremism är en bra introduktion.  Även om Wennerhags uppdrag 20

gällde att ringa in sociala rörelser och våld så behandlas andra handlingar. Utmanande och 
konfrontativa handlingar som husockupationer och vilda strejker är några delar av 
handlingsrepertoaren, vilket presenteras i antologin Politik underifrån. 

Vad avser nationalism finns naturligtvis mycket forskning att referera till. Eric Hobsbawms Nations 
and Nationalisms Since 1780; Programme, Myth, Reality ger en historisk översikt över 

 Whitehead, Neil L. &  Abufarha, Nasser, ”Suicide, Violence and Cultural Conceptions of Martyrdom in Palestine”, 11

Social Research: An International Quarterly, Volume 75, Number 2, Summer 2008, pp 395 - 416. 

 Helga Baumgarten ”The Three Faces/Phases of Palestinian Nationalism, 1948 - 2005”,  Journal of Palestinian 12

Studies, Vol.34, No. 4 (Summer 2005), pp. 25 - 48.

 13

Kurt Almqvist, Betydelsen av revolutionsåret 1968 : Kårhusockupationen 40 år, (Stockholm, 2008)

 Arvet efter 1968 : studier kring ett problemområde, red. Lennart Berntsson & Svante Nordin (Stockholm, 2013). 14

 Ulf Bjereld & Marie Demker, 1968 : när allt började, (Stockholm, 2018).15

 Historier om motstånd. Kollektive bevegelser i det 20 århundradet, red. Idar Helle, Knut Kjeldstadli & Jardar Sørvoll 16

(Oslo, 2010).

 Sidney Tarrow 2011.17

 Politik underifrån: kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal, red. Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson 18

(Lund, 2016).

Alkarp, Magnus, Fyra dagar i april : påskkravallerna i Uppsala 1943 (Lund, 2013).19

  Wennerhag 2017. 20
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nationalism.  Benedict Andersons Imagined Communities är en annan klassiker i ämnet.  E.P. 21 22

Thompsons bok The Making of the English Working Class beskriver hur den brittiska arbetarklassen 
formerat sin nationella identitet utifrån sin klasskultur.   23

Då huvudinriktningen inte är på PLO utan på PGS utvecklas inte frågan om nationalism djupare. 
Vad gäller forskning om palestinsk nationalism är Helena Lindholm Schulz´avhandling Between 
Revolution and Statehood: Reconstruction of Palestinian Nationalisms dock ett viktigt bidrag.  24

Den visar på hur befrielserörelsens propagandaarbete skapar en nationell palestinsk medvetenhet 
nödvändig för skapandet av den palestinska staten. Den texten kommer bara utnyttjas marginellt. 

För Palestinagrupperna i Sverige, PGS själva, saknas akademiska undersökningar. Den enda text 
som återfunnits är en C-uppsats inom religionsvetenskapen vid Lunds universitet och då som 
jämförelseobjekt för en uppsats om en Israelvänlig organisation.  25

  

Förväntat resultat 
Uppsatsen förväntas belysa frågeställningen om PGS har karaktär av social rörelse med hjälp av 
teorin om social och politisk konfrontation. Likaså förväntas undersökningen genom att använda 
begreppet framing/inramning få en förståelse av hur solidaritetsorganisationens uppfattar det 
palestinska folket. Eller ännu hellre hur solidaritetsorganisationen förhåller sig till ledarskapets 
ideologi över tid. Förhoppningsvis kan ett svar ges om hur PGS som barn av den vänster-
dominerade 68-rörelsen kunnat fortsätta sina ansträngningar trots besvärande motstånd i en 
israelvänlig opinion i mer än femtio år. 

 Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780 : programme, myth, reality, (Cambridge, 1990).21

 Benedict Anderson, Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism, (London, 2016). 22

 E. P. Thompson, The making of the English working class, (London, 2013).23

 Helena Lindholm Schulz, Between Revolution and Statehood: Reconstruction of Palestinian Nationalisms, 24

(Göteborg, 1996). 

 Anders Svensson, ”När kritiken saknar proportioner”: En analys av Svensk Israel-information och dess ramverk, 25

2010, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1858371&fileOId=185837 [hämtad 
2018-08-04].

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1858371&fileOId=185837
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BAKGRUND 

PGS organisation 
Syftet med uppsatsen är att undersöka solidaritetsorganisationen som social rörelse utifrån teorin 
om contentious politics. Något kort bör ändå sägas om mer traditionella uppgifter, kanske främst 
om organisering i tämligen självständiga lokalgrupper och en samordnande förbundsstyrelse. 
Verksamhetsberättelser är det material som förmedlar organisationens prioriteringar bäst. 

Den ursprungliga organisationen var formerad utifrån aktivister i lokalgrupper, varav de i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund tycks ha varit de mest drivande. När lokalgrupperna efter 
ideologiska strider och avhopp etablerade ett förbund, Palestinagrupperna i Sverige, PGS, fick man 
en nationell styrelse och även ett arbetsutskott. Stadgarna kräver inga utskott, förbundsstyrelsen 
konstituerar sig själv. Man har dock haft biståndsutskott, BU, och medicinutskott, MU, för de 
många projekten. Det senaste decennier har organisationen fått ekonomiskt stöd från SIDA för att 
upprätthålla en viss administration kring de många projekten. Dessutom har bidrag utgått till att 
avlöna insatserna för utåtriktad information. 

Medlemsantal  
Antalet registrerade medlemmar har varierat över tid. Några stickprov kan ge en föreställning. 1981 
var antalet 245 personer, 1991 var siffran 437, 2001 noterades 412 och 2012 c:a 1000 personer. En 
aktivistorganisation består normalt sett dessutom av sympatisörer, som inte är medlemmar, men 
syns vid utåtriktade manifestationer. Antalet lokalgrupper har varierat mellan 15 och 20 stycken, 
naturligtvis med skiftande aktivitet. Antalet faddrar som förbundit sig att ge månatliga bidrag till 
organisationen har varierat från 300 år 1982 till 500 år 2012.  
För detaljer se bilaga 1. 

Tidningar 
Under det tidigaste skedet, från 1967, publicerades Palestinsk Front, med en tydlig marxistisk 
inriktning. Kända publicister som Jan Guillou, Göran Palm och Staffan Beckman var aktiva. En 
period utkom tidningen Filastin, vilken var avsedd som internbulletin. Den nu fungerande 
tidningen, Palestina Nu, utkommer normalt med fyra nummer per år. Det mesta av arbetet utförs på 
ideell basis.   26

Verksamhetsberättelser 
Verksamhetsberättelser lämnas vid kongressen. Kongress hålls enligt stadgarna med högst 26 
månaders mellanrum. Därför redovisas två år i taget i verksamhetsberättelserna. Det empiriska 
materialet omfattar 13 verksamhetsberättelser. Den tidigaste är från 1982. (PGS har haft besvär med 
mögel och flera byten av lokal, vilket förklarar att somliga verksamhetsberättelser saknas). 
De tidigare kongresserna, från 1981-1982 till 1986 - 1987 ger en tydligare inblick av förbundets syn 
på händelserna i Palestina och internt än senare verksamhetsberättelser. Det kan gälla interna 
stridigheter inom PLO och svagheter i den egna medlemsaktiviteten. De flesta organisationer har 

 Vid denna tid fanns även andra tidningar av likartad karaktär: Palestina-bulletinen, som utgavs av Arbetsgruppen för 26

Palestina och Folkfronten utgiven av Palestinsk Front i Stockholm och Folkfrontens arbetsgrupp i Malmö. Uppgiften 
förekommer i Henrik Bachner, Återkomsten: antisemitismen i Sverige efter 1945, (Stockholm, 1999), s. 506 f, not 341 
och 347. 
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naturligtvis motsättningar och det är inget självändamål att framhålla svagheter. Däremot är det 
rimligt att diskussioner om huruvida betoningen för organisationen ska ligga på humanitär hjälp 
eller politisk kritik mot Israel eller den svenska regeringen skulle finnas synliga. Kongressen och 
verksamhetsberättelser kunde tänkas visa spår av en ständig kamp för att överleva  då tidigare 
utomparlamentariska vänstergrupper passiviserats. 

Tidsandan i Sverige 
Tidsanda eller samtidskänsla är ett vagt begrepp. Det kan kritiseras, men för idéhistoriker är tankar, 
begrepp och trender i tiden det material man vill precisera och förstå. Tidsanda är kanske en 
fortsättning på kyrkofader Augustinus påpekande om Tiden. ”Vad är tid? Om ingen frågar mig så 
vet jag det, men om jag vill förklara för någon som frågar mig, så vet jag helt enkelt inte.” 
Sociologer, psykologer, statsvetare, ekonomer och historiker kan fånga in väsentliga delar av 
tidsatmosfären. Konsumtionssamhället i Väst brukar framhållas som ett centralt element för 68-
rörelsen. Det både möjliggjorde personlig ökad konsumtion, vilket i breda lager uppfattades som 
frihet. Det skapade dock för radikala idealister ett förakt för att andra, mer bestående värden, sköts 
på framtiden eller helt förnekades. Filosofen Herbert Marcuse är den som kanske tydligast 
förknippas med den konsumtionskritiska strömningen: 
 Bilar och konsumtionsvaror utgjorde lockbeten, men det var enligt Marcuse, till stor del fråga om falska behov. 
 Verkliga behov av frihet, jämlikhet, sensualitet, värme och gemenskap gick enligt Marcuse inte att sälja och  
 kunde därför inte heller skapas i ett kapitalistiskt system.  27

      
Kritiken kom att anammas av många ungdomar. Värdena kom att användas både individuellt, men 
också på gruppnivå då den unga generationen formulerade sitt ointresse för  den närmast föregående 
generationens former av socialt liv. Musiken, klädstilen och sexualiteten bröt mot etablerade 
mönster. Kim Salomon, professor i Historia vid Lunds universitet, har i en artikel om fredsrörelsen  
(dess första organisering täckte perioden 1958 - 1963, alltså före FNL-rörelsen) framhävt rörelsens 
attityd i opposition till etablissemanget.  De värden, som präglat det industriella samhället - 28

produktion, meriter, effektivitet, karriär, makt och status - möttes av andra värden som benämns 
post-materiella. De var solidaritet, delaktighet och självbestämmande. Om man som Salomon 
framhäver att tidsandan kom att präglas av upproret mot elit och överhet går det att se paradoxala 
samband som annars skulle framstå som omöjliga. Här avses då motsättningen mellan fredsrörelse 
och senare sympati för gerillakrig.  

1960 och-70-talet präglades också av reportage från världen utanför Europa. Avkolonisering och 
nationell befrielsekamp hade både attraherande krafter - ikoniska gestalter som Che Guevara, Fidel 
Castro, Yasir Arafat, Samora Machel och José dos Santos för att nämna några - och frånstötande 
bilder av folkmord, terror och tortyr.  

Ungdomars förändrade möjligheter att ta till sig förändringar, och avkoloniseringens intryck på 
ungdomar, gestaltades på det mest påfallande sättet i FNL-rörelsen. FNL-rörelsen kan sägas ha sitt 
ursprung 1965 då de första demonstranterna mötte polisens batonger på Hötorget i Stockholm. 
Bilder från den konfrontationen bidrog till att väcka uppmärksamhet och sympati. En stor del av 
1960 och 70-talens tidsanda kom att präglas av den polariserade bilden för eller emot USAs 
krigföring i Vietnam samt för eller emot den kapitalistiska staten.  

Salomon 1996, s. 74. 27

 Kim Salomon, ”The Peace Movement An Anti-Establishment Movement”, Journal of Peace Research, Vol. 23, No.2,  28

1986, pp.. 115 - 127.  www.jstor.org/stable/423904 [hämtad 2018-09-17].

http://www.jstor.org/stable/423904
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 Ökat intresse för utvecklingen i tredje världen, marxism-leninismens renässans och kampen mot kärnvapen   
 möttes i Vietnamfrågan. I krigets Sydöstasien sammanlöpte epokens stora frågor. Vietnamkriget blev   
 tidsandans kärna. Kommunistiska slagord och engagemang mot förtryck låg i tiden. Varför Vietnamkriget   
 mobiliserade en så stor opinion i västvärlden kan således förklaras med att kriget började vid rätt tid, på rätt  
 plats och med rätta aktörer.  29

Vietnamrörelsen satte bilden av solidaritet med befrielserörelser eller nybildade stater. Andra 
organisationer uppstod: Afrikagrupperna, Latinamerikagruppen, Vänskapsförbundet Sverige-
Nicaragua och Svensk-Kubanska föreningen. Aktiviteterna bestod i att demonstrera mot USAs 
krigföring och för att den nationella befrielserörelsen skulle få politiskt stöd av svenska folket och 
dess regering. Talkörer, bössinsamling, försäljning av tidningar och knappar med texten ”Med FNL 
för Vietnams folk” ingick i repertoaren. Lokalgrupper skapades över stora delar av landet.   30

På liknande sätt uppstod lokala solidaritetsgrupper med den nationella befrielserörelsen för 
Palestina, dvs. PLO. Junikriget 1967 var förmodligen den händelse som fick personer inom den 
vänster, som engagerades i protest mot USAs krigföring i Vietnam och upprörda samlades i 
demonstrationer utanför USAs ambassad, att ta steget till bildandet av Palestinagrupper på flera håll 
i Sverige.  
Ett tal av Göran Palm, återgivit i Palestinsk Front ger något av entusiasmen och förhoppningarna i 
situationen: 
 Vi som har samlats här på Sergels torg är inte bara ett vänstervridet sällskap. Vi är också ett blandat sällskap:  
 svenskar och palestinier, judar och araber, socialister och socialdemokrater, muselmaner och kristna, troende  
 och ateister. Men vi har ett gemensamt: vi vill alla solidarisera oss med Palestinas sak. 
 [- - -] 
 Man talar i Europa om ett flyktingproblem, men i verkligheten är det inte flyktingar det gäller utan ett folk.[…]P 

M Men när flyktingarna börjar resa sig upp i lägren, då är de inte längre tiggare, då ber de inte längre, för de står  
 inte längre på knä. De samlar sig i stället, de organiserar sig till kamp, de tar sin sak i egna händer i stället för  
 att lita till stater som sviker och som alltid har svikit.  31

Ovanstående var ett försök till att formulera något om tidsandan som födde solidariteten med det 
palestinska folket och med befrielserörelsen. Statsvetaren Ulf Bjereld beskrev situationen på plats 
för palestinierna efter junikriget i sin avhandling: 
 Alltsedan situationen stabiliserats efter 1948-49 års krig hade palestinierna som självständig politisk kraft   
 spelat en endast perifer roll i konflikten. Som medborgare i Israel eller geografiskt splittrade i olika   
 flyktingläger under arabiska administrationer hade deras möjligheter att agera politiskt varit små. 1950-talet  
 präglades också av en ny arabisk nationalkänsla där tanken på den arabiska nationen utgjorde en spärr för   
 tanken på palestinierna som ett folk med självständiga nationella aspirationer. Frågan om palestinierna   
 behandlades därför fram till junikriget som ett flyktingproblem och den ovan refererade resolution 242  ger ej  32

 heller palestinierna någon politisk roll i fredsprocessen.  
 Från 1960-talets början förändrades dock situationen successivt. Självständiga palestinska gerillatrupper   
 började i ökad utsträckning genomföra mot Israel riktade aktioner. I ett försök att få kontroll över dessa   
 grupper tog de arabiska staterna initiativ till bildande av PLO 1964. 

 Kim Salomon & Göran Blomqvist, Det röda Lund, (Lund, 1998), s. 12.29

 Kjell Östberg sammanfattar 1960-talets sociala rörelser i sin bok !968: när allting var en rörelse. Han pekar på en 30

gemensam världsbild bestående av internationell solidaritet, egalitärt perspektiv, krav på fördjupad demokrati, socialism 
och revolutionens aktualitet. Östberg citerar instämmande Göran Rosenberg:”Det var en revolt som handlade om 
människans själ, inte hennes pengar.”  
Kjell Östberg, 1968: när allting var en rörelse, (Stockholm, 2002), 120 - 122.

 Palestinsk Front, nr 1 (1969).31

 Resolution 194 från 1948 avser palestiniernas rätt att återvända. Resolution 242 från 1967 avser nödvändigheten av 32

en rättvis fred, att alla länders säkerhet och integritet ska respekteras, dvs. Israels existens erkännas och att ockuperat 
land ska återlämnas. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel [hämtad 
2018-08-10].

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel
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 Efter junikriget tilltog inställningen bland palestinierna att de arabiska staterna var oförmögna att tillvarata   
 deras intressen.  33

Texten fångar de element som kom att bli viktiga för den begynnande solidaritetsrörelsen. I första 
hand kom den palestinska nationalismen att skilja ut sig från en panarabisk nationalkänsla. 
Palestinierna representerades av en organisatorisk enhet, PLO. För yttervärlden kom PLO till stor 
del att framstå som dominerad av en gerillarörelse. Det var den delen radikaliserade grupper i 
Europa solidariserade sig med. Det palestinska folket framstod som offer i politiska och militära 
händelser. Samtidigt visade gerillaaktiviteterna att palestinierna ändå var aktörer i egen sak. 
Gerillaaktiviteten bestod inte i något långvarigt folkkrig som i Vietnam. Stridshandlingarna 
uppfattades som mer effektiva medel att påverka motståndaren till förhandlingar än vad panarabiska 
politikers åtgärder varit. 
  

 Bjereld 1989, s. 31. 33
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DET PALESTINSKA FOLKET OCH FASER I 
BEFRIELSEKAMPEN 
Konflikten mellan israeler och palestinier beskrivs regelmässigt utifrån väpnad konflikt, medling, 
förhandling, stillestånd och sedan ny konflikt. En solidaritetsrörelses medlemmar följer naturligtvis 
med i nyheterna om dessa händelser, men följer rimligtvis en egen dynamik av förhoppningar, 
spänd avvaktan, besvikelser och nytt hopp. Den egna organisationen identifierar sig mer eller 
mindre med de växlande ledarskapen samtidigt som lojaliteten till det palestinska folket består. I det 
följande ges en presentation av folket, den kollektiva identiteten och sedan en grov indelning i faser 
av kampen för självständighet representerat av olika ideologier hos folkets ledare. 
   
Solidaritetsarbetet i PGS sker genom ”att försöka påverka opinionen för att vinna stöd för 
palestiniernas rättfärdiga krav på att bilda en egen stat”.    34

Vilka är folket och vilket landområde bebor de? Det är förstås den centrala frågan i konflikten i 
Mellanöstern. Solidaritetsrörelsen har studerat, delvis tagit ställning och beskrivit i studiematerial 
och reportage de argument som oberoende historiker och palestiniernas ledare fört fram. 
Argumenten används vid inskolning av nya medlemmar och traderas i debatter och agitation. Det är 
en del av att upprätthålla en kollektiv identitet för en social rörelse. 

Uppfattningen om det palestinska folket har dock inte varit entydig.  
Staffan Beckman, författare och aktiv skribent i tidskriften Palestinsk Front gav 1969 ut boken 
Palestina och Israel. Den börjar med en drastisk självbild, som övergår i en bild av offren för 
Västerlandets politik: 
 Vi vita människor är avskyvärda […]  
 Vi hånar dem för att de inte kan ena sig och organisera sig tillräckligt för att bekämpa oss. Vi frånkänner dem  
 deras rättigheter därför att deras samhällen fortfarande är feodala. Vi föraktar dem därför att de inte har   
 nationaliserat våra neokolonialistiska utsugningsprojekt. Vi föraktar dem för att de inte har gjort revolution. Vi  
 förfasar oss över deras våldsmetoder då de gör revolution.  35

1973 publicerades För ett demokratiskt Palestina. Ingen författare är angiven, men utgivare är 
Palestinagruppen i Stockholm. Det ekonomiska systemet i området Palestina beskrivs som feodalt 
under och efter Ottomanska väldet och det politiska systemet ansågs relativt självständigt:  
 I Palestina rådde under 1920-talet, dvs. när den sionistiska kolonisationen satte igång på     
 allvar, feodala produktionsförhållanden. Över hälften av den odlingsbara jorden ägdes av     
 250 familjer […] De  odlades av fattiga palestinska arrendatorer, fellaher  […]  36

Den lokala kalifen sades vara beroende av det turkiska stödet.  De första aktiva politiska grupperna 37

efter att Israel hade bildats uppges ha varit arabnationalistiska. ”Enhet, Frihet , Socialism” var de 
samlande parollerna.  38

 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för perioden 1994 - februari 1996. Verksamhetsberättelsen finns på 34

förbundets kontor i Stockholm.

 Staffan Beckman, Palestina och Israel en analys från vänster, (Stockholm, !969), s. 9f.35

  Palestinagruppen i Stockholm (medarbetare), (Stockholm, 1973),s.19. Fellaher betyder lantabetare eller arrendatorer.36

  Ibid., 7.37

 Palestina 1980, s. 135.38
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1980 publicerades Palestina: en bakgrund till Mellanösternkonflikten av Palestinagrupperna i 
Sverige, ett ambitiöst material på 351 sidor. Även i detta material presenteras den feodala 
jordbruksekonomin och exploatering av böndernas arbetskraft. Flera sociala grupper var missnöjda 
och strävade efter oberoende från osmanska riket dvs. turkarna: 
 De fattiga bönderna var främst intresserade av att överleva. De uppror som företogs var inte nationella, riktade  
 mot det osmanska imperiet. De var präglade av böndernas missnöje med sina feodalherrar eller av    
 motsättningar mellan den jordägande klassen och prästerskapet. Ur floran av motsättningar växte den arabiska  
 nationalismen långsamt fram.  39

För solidaritetsorganisationer som DFFG och Palestinagrupperna var det viktigt att identifiera den 
enhet, som man menade kunde vara mest framgångsrik i den politiska kampen. Enligt den 
traditionella marxistiska teorin skulle den viktigaste sociala omdaningen ske i de högt utvecklade 
industriländerna. Förändringen skulle komma genom den mest exploaterade klassen, arbetarna. I 
Palestina saknades större industrier och även arbetarklass. De mest exploaterade och den största 
andelen av befolkningen levde av jordbruk. Det palestinska folket, bönderna och lantarbetare var 
knutna till jorden och förstods som främsta bärare av den revolutionära identiteten. Den 
vietnamesiska befrielserörelsen bars likaså upp av en bondebefolkning och utgjorde därmed ett 
exempel och ett föredöme för den palestinska nationella självständighetskampen. 

Solidaritetsgrupperna såg redan tidigt PLO (Palestine Liberation Organization) som den legitima 
politiska representanten för det palestinska folket. PLOs grundläggande dokument, Det palestinska 
nationella fördraget från 1964, nämnde inte uttryckligen bönderna eftersom det gällde att framhäva 
nationens enhet. I texten nämndes dock en annan identitetsmarkör: 
 Artikel 1. Palestina är det arabiska palestinska folkets fosterland. Det är en oskiljbar del av det stora arabiska  
 fosterlandet och det palestinska folket är en del av den arabiska modernationen.    40

Palestinier är araber, en del av den arabiska kulturen. Idag är det allmängods att förstå arabiska 
länder som olika nationer och statsbildningar, trots att de har språket gemensamt. En del av 
Palestinagruppernas försök att sätta sin bild och palestiniernas bild av verkligheten har bestått i att 
just framhäva palestinsk särart och egna öde. Framförallt tillbakavisas det uttryck som den 
sionistiska ideologin myntat ”Ett land utan folk till ett folk utan land” . Uttrycket baseras på 41

föreställningen att Palestina skulle vara folktomt tills judar kom från Europa och etablerade staten 
Israel. Riktigt så har inte alla sionistiska politiker sett det. Om det inte var folktomt så var dock alla 
bosatta där araber, menade man. Under perioden med brittiskt FN-mandat över Palestina indelades 
befolkningen i araber och judar. Golda Meir sade i en intervju att hon var palestinier. I den typ av 
pass hon bar, palestinskt pass utfärdat av mandatmakten Storbritannien, identifierades innehavaren 
som antingen arab eller jude. Det var det som Golda Meir använde som grund för sitt famösa 
uttalande: 
 There were no such things as Palestinians. When was there an independent Palestinian people with a   
 Palestinian state? It was either southern Syria before the First World War, and then it was Palestine including  

 Palestina 1980, s. 19-21.39

 Ibid., 301.40

 Uttrycket brukar tillskrivas sionisten Israeli Zangwill. Den hänvisningen finns i Edward W Saids The Question of 41

Palestine, (New York, 1992), s. 9. Flera uppgifter om vem upphovet kunde vara finns i en Wikipediaartikel, https://
en.wikipedia.org/wiki/A_land_without_a_people_for_a_people_without_a_land [hämtad 2018-07-29].

https://en.wikipedia.org/wiki/A_land_without_a_people_for_a_people_without_a_land
https://en.wikipedia.org/wiki/A_land_without_a_people_for_a_people_without_a_land
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 Jordan. It was not as though there was a Palestinian people in Palestine considering itself as a Palestinian   
 people and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist”.  42

I det fullständiga citatet var det naturligtvis riktigt. Det fanns ingen palestinsk stat då. Men i andra 
sammanhang förekommer bara den kortare varianten:”They did not exist”. I den kontexten är det 
förståeligt att solidaritetsorganisationen betonade den palestinska identiteten och den palestinska 
nationaliteten skild från t.ex. den egyptiska eller jordanska. Staffan Beckman formulerade i ironiska 
ordalag vad som kunde ses som en etablerad europeisk hållning 
 Genom skenmanövrer har vi försökt urskulda oss och israelerna, genom att förklara att det aldrig har existerat  
 en självständig stat vid namn Palestina och därför aldrig ett palestinskt folk. Och om det inte existerar ett   
 palestinskt folk - varför ska dessa flyktingar bo just i Palestina? De är ju araber som alla andra araber, och de  
 arabiska staterna har ju hur mycket utrymme som helst. Förresten kom araberna till Palestina först på 600-talet  
 och judarna bodde där redan för flera tusen år sedan. Dessutom hade araberna misskött landet - och se vad det  
 grönskar nu!  43

För en solidaritetsorganisation är det väsentligt att nyttja en användbar beskrivning av identiteten på 
den rörelse , som den solidariserar sig med. Folket kan presenteras i form av befolkning från en 
idyllisk förtid, som det gäller att bevara eller återupprätta. Alltså en essentialistisk beskrivning. 
Folket kan också anses representeras av den viktigaste ekonomiska klassen, som bär upprättelsen i 
framtiden med sig. Befolkningen kan även bestå av de grupper, som bäst förverkligar nationens 
strävan och i nutid lyckas konstituera en representation i en stat. Det finns också en möjlighet att 
behålla en lojalitet till det palestinska folket utan att binda sig i en ideologisk position. Det är då 
rimligt att i olika faser av den nationella frigörelsen säga vem som just då bäst representerar folket. 
Det dokument som oftast används för att beskriva den palestinska självuppfattningen är Palestinian 
National Charter. I det framgår den romantiska uppfattningen om något genuint: 
 Article 4: The Palestinian identity is a genuine, essential, and inherent characteristic; it is  transmitted from   
 parents to children. The Zionist occupation and the dispersal of the Palestinian Arab people, through the   
 disasters which befell them, do not make them lose their Palestinian identity and their membership in the   
 Palestinian community, nor do they negate them.  44

Faser i solidaritetsrörelsens uppfattning är avhängiga faser i 
befrielsekampen  
Oavsett om det palestinska folkets kollektiva identitet bör förstås som konstant eller föränderlig 
som svar på yttre nya omständigheter, så kan olika ideologiska riktningar i befolkningen komma till 
uttryck i de politiska organen under olika perioder. Det är något som den tyska statsvetaren Helga 
Baumgarten  tagit fasta på. Hon har i en artikel beskrivit de tongivande riktningarna i historien om 45

palestinsk självständighetssträvan - den panarabiska ideologin, den specifikt palestinska Fatah-
linjen och den religiösa islamismens modell.   46

De uppgifter om PGS, som presenteras för respektive fas återfinns inte i Baumgartens artikel. 

 Orden i textform finns på Wikiquote, https://en.wikiquote.org/wiki/Golda_Meir, [hämtad 2018-08-04]. 42

Originalintervjun finns tillgänglig https://www.youtube.com/watch?v=I9M91iwP994&t=44s [hämtad 2018-08-04] 
orden uttalas 6:50 minuter in i videon.

 Beckman (1969), s. 20.43

 Palestinian National Charter, https://israelipalestinian.procon.org/files/plo_Charter.pdf  [hämtat 2018-05-19]. Obs, 44

dokumentet har senare givits några andra formuleringar. Det innebär inte nödvändigtvis att det är förfalskningar, utan 
det handlar om vissa tillägg eller detaljändringar efter nya politiska situationer.

 Professor Baumgarten är/har varit verksam vid Bir Zeit-universitetet på Västbanken. Hon har skrivit fler böcker om 45

den politiska kampen bl.a. Kampf um Palestina - was Wollen Hamas und Fatah?, (Freiburg, 2013) och Hamas: Der 
politische Islam in Palästina, (München, 2006).

 Baumgarten 2005, s. 25 - 48.46

https://israelipalestinian.procon.org/files/plo_Charter.pdf
https://en.wikiquote.org/wiki/Golda_Meir
https://www.youtube.com/watch?v=I9M91iwP994&t=44s
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Arabnationalism (början av 50-talet - 1967) 
Panarabismen, eller arabnationalismen, dominerade de nationella strävandena bland palestinierna 
från 1950-talet, menar Baumgarten. Den bärande idén var att alla araber har gemensamma intressen. 
De var, så framställdes det, som en enda nation. Organisatoriskt formades den i palestinsk politik 
genom Movement of Arab Nationalists.  Den grundades av George Habash, senare PFPLs ledare, 47

och eftersträvade en arabisk revolution där palestinierna, främst i Libanons och Jordaniens 
flyktingläger, utgjorde avantgardet. MANs ledning kom att bestå av studenter, som knappast nådde 
ut till flyktingarna i tillräcklig utsträckning. Baumgarten menar att rörelsen kom att stödja Nassers 
politiska linje. Nasser var initiativtagare till att PLO bildades, men också den som främst bar 
ansvaret för misslyckandet i kriget 1967 mot Israel. Baumgarten menar att rörelsen inte hade 
förmådde ena araberna politiskt mot reaktionära regimer och förespråkade militär aktion mot Israel 
genom arabiska reguljära arméer, inte genom gerillaaktioner.  Rörelsen hade spelat ut sin roll i 
samband med kriget 1967. 

Tidigare har nämnts hur PLO:s grundläggande dokument presenterade Palestina och palestinierna. 
Det är värt att citera på nytt:  
 […]det palestinska folket är en del av den arabiska modernationen.   48

I boken Palestina poängteras hur det arabiska nederlaget i Palestina 1948, då Israel etablerade sin 
stat, ledde till ideologiska omprövningar bland araber. Bitterhet mot kolonialmakter och strävan 
efter ekonomisk frigörelse gav en grogrund för nationalistisk impulser. De arabnationalistiska 
politikerna exploaterade de tankar om rättvisa och jämlikhet som islam rymmer.  
I Palestina: en bakgrund till Mellanösternkonflikten presenteras arabnationalismens föreställningar 
om hur Palestina skulle kunna frigöras: 
 Organisationens medlemmar var vid denna tid hängivna anhängare av arabisk enighet under Egyptens   
 president Nassers ledning. Enligt ANM skulle en sådan enighet leda till att arabstaterna i ett konventionellt krig 
 besegrade Israel. ANM försökte bl.a. bygga upp militära celler i Israel.  49

I Palestina omnämns en strömning, Muslimska brödraskapet,  som då boken skrevs,1980, enbart 
betraktades negativt. Långt senare skulle organisationen bli en kraft att räkna med i Palestina: 
 En mer konservativ samhällssyn präglade sammanslutningen Muslimska brödraskapet i Egypten. Den hade   
 växt fram under mellankrigstiden och fick ett ganska omfattande stöd i flera arabländer. Brödraskapet var   
 mycket välorganiserat och drog sig inte för att tillgripa rena terrormetoder. Det hade bl.a. vunnit sympati   
 genom att delta i försvaret av Palestina.  50

Palestinagrupperna bildades långt senare än den fas som Baumgarten beskriver kring 
arabnationalismen. I historiens backspegel är det lättare att vara kritisk än under ett pågående skede. 
Den efterkommande fasens ledning, Fatahs ledning, byggde sin strategi på analys av 
arabnationalismens misstag, framförallt bristen på politisk mobilisering. Palestinagrupperna 
förefaller acceptera den historieskrivningen utan reservationer. I boken Palestina: en bakgrund till 
Mellanösternkonflikten formuleras det: 

 Baumgarten använder förkortningen MAN, Movement of Arab Nationalists. I andra texter förekommer 47

organisationen under förkortningen ANM, Arab Nationalist Movement. (På arabiska حركة القومیین العرب, Harakat al-
Qawmiyyin al-Arab)

 Palestina 1980, s. 301.48

 Ibid., s. 137.49

 Ibid., s. 217.50
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 Den nya Nasser-regeringen i Egypten tränade gerillastyrkor vars attacker utgick från den av Egypten   
 administrerade Gazaremsan. Deras effektivitet och styrka växte under 1955-56. Men palestiniernas   
 som tränade och genomförde aktionerna kontrollerades av egyptierna och saknade politisk    
 självständighet. 
 Någon allmän politisk aktivering av de palestinska flyktingarna förekom inte.  51

Fatahlinjen (1967 -  1987) 
Organisationen al Fatah, eller enligt svenskt språkbruk bara Fatah, bildades 1959 av bl.a. Yasir 
Arafat.  Dess första verkligt symboliska framträdande ägde rum 1968 då en väpnad Fatah-grupp 52

attackerade en israelisk arméstyrka vid en jordansk by med palestinsk flyktingförläggning, 
Karameh, med förluster i liv och material för israelerna.  Även om en jordansk arméenhet deltog i 
försvaret så framstod det som att en palestinsk gerilla gjorde mer för palestinsk självständighet än 
flera reguljära arabiska arméer gjorde 1967. Fatahs tidiga medlemmar kom från Gaza och hade 
studerat vid universitetet i Kairo. Betoningen låg för Fatah på att palestinska flyktingar skulle 
kämpa för sin egen självständighet. Baumgarten påpekar att palestinierna inte bara förödmjukats 
tidigare av israelerna. De föraktades av andra araber såsom varande enbart flyktingar och inte 
medborgare i en riktig nation.  Förebilderna för Fatahs ideologi var frigörelsekampen i Algeriet, 53

Kuba, Vietnam och Kina. Baumgarten pekar på att tiden präglades internationellt av gerillaromantik 
och en upptagenhet av den Tredje världen.   54

Fatahs strategi byggde på att finnas i grannländer och därifrån utföra gerillaoperationer in i Israel, 
vilket följdes av israeliska hämndaktioner. Gästlandets politiska ledning ställdes inför valet att 
stödja palestinierna eller kontrollera dem för att skydda sin egen befolkning. Fatah sökte med 
varierande framgång stöd för sin sak hos befolkningen i Libanon, Jordanien eller Egypten.  55

Gerillaräderna besvarades med hämndaktioner in i palestiniernas skyddsland. Ändå hävdade PLO 
att man inte intervenerade i gästlandets politik. 
Den väpnade kampen var länge den enda metoden för nationell befrielse. Diplomatiska 
förhandlingar förblev länge hemliga varför befolkningen inte konsekvent mobiliserades för politisk 
kamp. Baumgarten menar att den första intifadan 1987 möjliggjorde en omsvängning mot andra 
medel. Arafat tillkännagav att Fatah skulle avstå från väpnad kamp 1987. 

 Palestina 1980, s. 134.51

 Namnets betydelse enligt Wikipedia är ”Fatah (arabiska: فتح, en omvänd akronym bildat av det fullständiga arabiska 52

namnet Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, "Palestinas nationella befrielserörelse") ”,  https://sv.wikipedia.org/
wiki/Fatah [hämtad 2018-07-12]. 

 Baumgarten, 2005, s. 32.53

 Ibid., s. 33.54

 Den palestinska befolkningen som flyktingar i andra länder, en roll som Helena Lindholm Schulz beskriver i sin 55

doktorsavhandling, Between revolution and statehood : reconstruction of Palestinian nationalisms, (Göteborg, 1996), s. 
85f.:”To have the status of ´refugee´, implies a specific identity dilemma. Socially, refugees are often downgraded in 
host societies. Being a refugee becomes a social stigma […] However, the loss of land was also the prime factor giving 
rise to and ever promoting national identity of ´struggling´ and ´suffering´. […] Suffering was not only the result of 
passive submission, but of the active role of resistance. […]  al-Fatah´s achievement was a major one, virtually forming 
a new content of Palestinian identity out of the disasters. Palestinian nationalism became a mass movement for the first 
time.”   
Det långa citatet illustrerar hur den ursprungliga essentiella beskrivningen av befolkningen kan förenas med skapandet 
av ny mening (producerad av det politiska ledarskapet) och en identitet genom förändrad social praktik.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatah
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatah
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PGS och Fatah-linjen 
Den för arabländerna katastrofala utgången av Sexdagarskriget (eller Junikriget) 1967 
kontrasterades av Fatahs spektakulära inträde på den politiska scenen. Det väckte sympati i 
vänsterkretsar i många länder.  Det gav impulsen till ett organiserat politiskt stöd till palestinierna i 56

flera städer i Sverige. Några av aktivisterna var journalister och författare. De startade en tidning, 
Palestinsk Front, med intervjuer, reportage och proklamationer om aktioner från den palestinska 
gerillan. Göran Palm och Staffan Beckman var redan etablerade författare. Jan Guillou och Göran 
Rosenberg, vilka senare blivit mer uppmärksammade journalister, var engagerade debattörer. 
Första numret av tidningen kom 1969 i Stockholm. Palestinagrupper startade först i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Lund.  Parollerna vid utåtriktade demonstrationer följde liknande 57

formuleringar som  DFFG hade använt: ”Stöd det palestinska folkets befrielsekamp”,”Bekämpa 
USA-imperialismen” och det mer specifika för Mellanöstern, ”Bekämpa sionismen”.   58

Palestinsk Front återgav officiella uttalanden från PLO, Fatah, PFLP och DFLP, alltså dåtidens 
palestinska ledarskap. Men tidningen hade också en ledarsida. Där återgavs skribentens/
skribenternas osignerade åsikter, förmodligen också organisationens. Ledaren från nummer 3 för 
1975 visar en långtgående lojalitet med Fatah-linjen om den väpnade kampen under rubriken 
”Rätten till hela Palestina”: 
 Kravet på nationella rättigheter för palestinierna har som obönhörlig konsekvens att staten    
 Israel måste upplösas och ge plats för en sekulär statsbildning för både judar, kristna och muslimer så som   
 fallet var före den sionistiska invasionen.[…]Ingen utomstående kan bestämma var gränsen för palestiniernas  
 nationella frigörelse går, hur stor del av Palestina de ska ha eller hur kampen ska föras. Och stormakterna har  
 vare sig de uppträder som vänner eller fiender till det palestinska folket någon rätt att tvinga fram orättfärdiga  
 fredslösningar som tjänar deras intressen. 
 INGEN GARANTI ÅT STATEN ISRAELS EXISTENS! 
 FÖR ETT DEMOKRATISKT PALESTINA!  59

Andra företrädare var mer känsliga för ”hur kampen ska föras”. Delar av organisationen uppfattade 
vissa väpnade aktioner som skadliga och splittrande för solidaritetsarbetet. I synnerhet Svarta 
Septembers kidnappning och mördande av israeliska idrottsmän vid OS i München 1972. Lars 
Gösta Hellström, långvarig medlem, skrev: 
 Terrorn har gjort en del för att ge palestinierna ett ansikte. Och smutsat ned det ansiktet. […] Och bara för att  
 man är för ett samhälle där palestinierna får sina rättigheter, måste man inte försvara allt palestinierna gör, inte  
 ens om det är deras officiella representanter.  60

Solidaritetsrörelsen höll huvudsakligen en enad front utåt, men man hade internt olika bedömningar 
kring PLO och de militanta väpnade grupperna. Organisationen delades: 
 Majoriteten stödde PLO, men vissa grupperingar betraktade Fatah som småborgerliga och föredrog 
 ”broderpartiet” PFLP. En annan schism gällde den tvåstatslösning som det i början av 70-talet var uppenbart att 
 PLO hade börjat arbeta för. Många sympatiserade med den palestinska Vägrarfronten som inte ville nöja sig  
 med ett ”minipalestina”. […] Med tiden blev det dock alltmer uppenbart att det inte gick att fortsätta med en så 
 splittrad organisation. Det behövdes en gemensam plattform och ett gemensamt program som de tio grupperna  

 Uppgiften om Karameh finns i en artikel i uppslagsverket Encyclopedia Britannicas internetversion: 56

www.brittanica.com/topic/Fatah, [hämtad 2018-05-01]. (Obs, sök först ”fatah” och sedan länken ”Fatah  (Palestinian 
political organization)”.

  Palestina Nu, nr. 2 (2006), s. 4. Det numret var ett historiskt tillbakablickande nummer av Palestina Nu eftersom 57

man det året hade fungerat som enhetligt förbund 30 år efter 1976. 

 Palestinsk Front, nr 6 (1970), s 5.58

  Palestinsk Front, nr 3 (1975), s. 2. Kursiveringen är från originalet. (PLO erkände staten Israels rätt att existera först 59

1993.

 Palestina Nu, nr 2 (2006), s. 6. 60

http://www.brittanica.com/topic/Fatah
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 ute i landet kunde enas omkring. I februari 1976 bildades Palestinagrupperna i Sverige. Initiativet kom från   
 den största gruppen i Stockholm.  61

Fatah-linjen, med betoning på väpnad kamp, medförde svårigheter för opinionsarbetet i Sverige. 
Det gällde i synnerhet under det libanesiska inbördeskriget 1975 - 1990. Olika väpnade palestinska 
grupper deltog. Allianser slöts och bröts upp. Verksamhetsberättelsen för PGS 1984 - 1985 ger en 
viss inblick i hur det påverkade PGS: 
 Utvecklingen i Mellanöster och inom PLO har varit svår att förklara och hålla sig informerad om. PLO har   
 sedan striderna i Tripoli (dvs Tripoli i norra Libanon inte Libyen, min kommentar, K.S.) 1983 utvecklat svåra  
 politiska motsättningar. Svenska massmedier har ytterligare förvirrat synen på händelserna i Libanon. Detta är  
 några av de yttre faktorer som gjort att vissa grupper utan kontinuerlig verksamhet har passiviserats.  62

Trots de svårigheter med opinionsarbetet, som uppkommit i sambands med palestinska väpnade 
styrkors aktivitet i Libanon, gjorde PGS andra insatser. Redan 1976 startade organisationen ett 
sjukvårdsprojekt i flyktingläger.  63

 Redan två dagar efter att PLO-styrkorna evakuerat från Tripoli, återupptog våra volontärer arbetet i Bedawi.  
 Vi har här stått inför en ny uppgift - att arbeta i ett läger där PLO inte har den politiska makten. Våra volontärer 
 har lyckats manövrera i denna knepiga situation på ett föredömligt sätt. Vi har hela tiden haft 3 - 4    
 sjukvårdsarbetare på plats, som fr.a. arbetat på kliniken i Bedawi.  64

Uppgiften antyder dels ett nära samarbete med personal från PLO, dels det viktiga solidaritetsarbete 
som traditionellt humanitärt arbete, såsom sjukvård, fyller för PSG.  

För att bestämma om och på vilket sätt Palestinagrupperna har förändrats lämnar vi här den 
tematiska beskrivningen av Fatahlinjen. Den ideologiska förändringen över tid hos 
solidaritetsorganisationen framgår rimligen genom kraven för medlemsskap och det officiella 
utåtriktade programmet. I de tidiga tillgängliga texterna efter att Palestinagrupper uppstått framgår 
inga krav. I realiteten förefaller tidningen Palestinsk Front ha varit vad man samlats kring. Utgivare 
av tidningen heter Aktionsgruppen Palestinsk Front. På tidningens ledarsidor har paroller 
formulerats som får uppfattas som underförstådda överenskommelser mellan tidningen och 
lokalgrupperna. Så formuleras 1970 dessa paroller ”Stöd det palestinska folkets befrielsekamp-
Bekämpa sionismen-Bekämpa USA-imperialismen”.  1975 finns en informationsruta med titeln 65

Vad är en Palestinagrupp?  
 En Palestinagrupp är en antiimperialistisk enhetsfront med syfte att skapa medvetenhet och stöd bland det   
 svenska folket för det palestinska folkets kamp. Medlem i en Palestinagrupp kan man bli om man ansluter sig  
 till de tre parollerna  
 Stöd det palestinska folkets befrielsekamp! 
 Stöd kampen för ett demokratiskt Palestina! 
 Bekämpa USA-imperialismen, sionismen och de reaktionära arabiska krafterna som står i vägen för den   
 palestinska befrielsekampen!   66

Det framgår sedan att man som aktivist förväntas samla in pengar och sälja Palestinsk Front. 
Parollerna formuleras ibland något skiftande, men alltid utifrån marxistiskt språkbruk. Den enda 

 Palestina Nu, nr 2 (2006), s. 4f.61

 Verksamhetsberättelsen  från Palestinagruppernas sjunde kongress 2-3/11 1985, under avsnittet Lokalgrupperna. 62

 Palestina Nu nr 1 (2016), s. 9.63

 Verksamhetsberättelsen från Palestinagruppernas sjunde kongress 2-3/11 1985, under avsnittet Medicinska utskottet.  64

Bedawi, som nämns i verksamhetsberättelsen är ett flyktingläger med palestinska flyktingar i norra Libanon.

 Palestinsk Front nr 6 (1970), s.5.65

 Palestinsk Front nr 4 (1975).66
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uppmaning som förefaller nytt är från 1976: ”Nej till alla stormaktslösningar i Mellanöstern”.  67

Kanske det är en osäkerhet inför PLOs nya linje. 1974 hade Arafat hållit sitt berömda tal om 
pistolen och olivkvisten.  Det är naturligt att fråga sig om han ville ha stormakternas stöd? 68

1976 kommer ett principuttalande, en första formulering av en målsättningsparagraf: 
 Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt obunden, antiimperialistisk enhetsfrontsorganisation som ser  
 sin främsta uppgift att stödja det palestinska folkets befrielsekamp”.   69

1980 informeras dels om en ny ordförande, Carl-Ejnar Blesser, som är kristen socialdemokrat, dels 
om ett nytt program. Där tas frågan om fred upp: 
 Förutsättningen för att en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern skall kunna uppnås är att Palestinafrågan får  
 en lösning. En sådan lösning måste utgå från att det palestinska folkets nationella rättigheter, såsom de   
 preciserats i FN:s generalförsamlings resolution 3236, erkänns och respekteras.  70

Det måste tolkas som att stormaktslösningar i Mellanöstern ändå accepteras. Om det berodde på att 
den nye amerikanske presidenten, Jimmy Carter, talade om ett palestinskt ”hemland”, eller den nye 
ordförandens inflytande i PGS eller något annat är svårt att bedöma.   71

Islamismen (1987 -  ) 
I samband med den första intifadan, 1987-1991, skapades den palestinska varianten av islamism, 
tydligast företrädd av organisationen Hamas.  Det betyder inte att islamistiska Hamas skapade 72

intifadan, men däremot välkomnade den, stödde den och växte med den. År 1987 utgör därmed 
vattendelaren mellan Fatah- och islamistlinjen för Baumgarten. Hon följer det ideologiska skiftet 
och inte åren för krig med Israel eller försöken till fredsförhandlingar.  
Palestinska Islamiska Jihad och Hizbollah är andra företrädare för islamismen som ideologi. 
Hizbollah är verksamt i Libanon där många palestinier befinner sig i flyktingläger. 

Först en grov definition av islamism, eftersom Baumgarten inte anger någon: 
 Islamism is a concept whose meaning has been debated in both public and academic     
 contexts. The term can refer to diverse forms of social and political activism advocating     
 that public and political life should be guided by Islamic principles or more specifically to    
 movements which call for full implementation of sharia. It is commonly used      
 interchangeably with the terms political Islam or Islamic fundamentalism.  73

Ursprungligen var Hamas en del av den Muslimska Brödraskapet, vilken var inriktad på 
reformering av muslimska samhällen genom icke-militär, social och ekonomisk utveckling. I takt 
med erfarenheterna av ockupationen av Gaza radikaliserades rörelsen och Hamas bildades 1987 ur 

 Palestinsk Front nr 1 (1976).67

 Jag kommer med en olivkvist i ena handen och en frihetskämpes pistol i den andra. Låt inte olivkvisten falla ur min 68

hand. Citerat från Wikiquote: https://sv.wikiquote.org/wiki/Yassir_Arafat [hämtat 2018-09-17].

 Palestinsk Front nr 4 (1976), s. 13.69

 Palestinsk Front nr 2 (1980), s. 14.70

 Sune Persson, Palestinakonflikten, (Lund, 2012), s. 170.71

Hamas (arabiska: Ḥamās, حماس; "iver, entusiasm”), akronym för Ḥarakat al-Muqāwamat al-Islāmiyyah (72 حركة المقاومة

.med betydelsen "Islamiska Motståndsrörelsen”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hamas [hämtad 2018-07-29] (االسالمیة

 Definitionen är tagen från engelska Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Islamism  [hämtad 2018-07-12]. 73

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hamas
https://sv.wikiquote.org/wiki/Yassir_Arafat
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamism
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Muslimska Brödraskapet. Baumgarten menar att Hamas fokuserade på militärt och politiskt 
motstånd mot Israel, snarare än befrielse.   74

Ledarskapet kom huvudsakligen från 1948 års flyktingar från kusttrakterna, några tillhörde den 
ursprungliga befolkningen i Gaza, andra rekryterades från flyktinglägren och från universiteten. 
Man konkurrerade i stort sett om samma medlemmar som Fatah. Hamas satsade på folkets 
omedelbara sociala behov. Baumgarten menar att Hamas var pragmatisk och drev en mycket mindre 
sofistikerad politisk och teologisk linje än den tidigare organisationen som de var sprungna ur, 
Muslimska Brödraskapet. Hamas övertog institutioner som byggts upp av Brödraskapet, oftast inom 
moskéerna. Det handlade om institutioner för utbildning, socialt stöd, välgörenhet, hälsovård, sport 
och medling.   75

Baumgarten påpekar att Hamas inte har kritiserat kringliggande arabstater och heller inte utfört 
militära aktioner utanför det historiska Palestina. Till skillnad från Fatah och Palestinska 
Myndigheten är Hamas inte beroende av ekonomiskt stöd från de många NGO:s som etablerat sig i 
de ockuperade områdena efter Osloavtalet, 1993. Även PFLP och DFLP har gjort sina aktivister till 
medarbetare i de många projekten. I stället finansieras Hamas av den muslimska skatten, zakat, för 
sin verksamhet. Baumgarten menar att Hamas därmed blir ansvarig till givarna, vilka dels kommer 
utifrån men också till stor del från den inhemska befolkningen. Detta skulle innebära mer av 
demokratisk kontroll och en närmare relation till den folkliga basen än Fatahs organisationssätt, 
menar författaren.   76

PGS och den islamistiska modellen 
PGS uppger att två tredjedelar av palestinier är sunnimuslimer.  För perioden, som dominerades av 77

Fatahlinjen, gällde visionen för det framtida Palestina dock en sekulär stat. I materialet ur Palestinsk 
Front visas bilder av kvinnor i slöja, vilket över huvud taget inte problematiseras så som görs i 
dagens (2018) Sverige. Arabnationalismen använde sig av religionen som medel att engagera folket, 
men i huvudsak var det en föreställd arabisk identitet som sågs som ett enande kitt. Det samhälle 
som främst rymde en välorganiserad organisation byggd på islam var Egypten. Det Muslimska 
Brödraskapet uppstod också i Egypten.  78

Den organisation, som vi nu känner under namnet Hamas, uppstod ur en gren av Muslimska 
Brödraskapet på Gaza-området. Brödraskapet var något mer än en politisk organisering av 
muslimer. Den typ av ideologi som Brödraskapet arbetade för var politisk islam eller islamism.  

Palestina Nu skriver över huvud taget inte mycket om Hamas. Solidaritetsrörelsen har naturligtvis 
mer insyn i hur organisationen fungerar än de flesta journalister i Sverige. PGS har en traditionell 
bindning till PLO, som Hamas står utanför. Dessutom har solidaritetsorganisationen sett 

 Baumgarten 2005, s. 37.74

 Glenn E. Robinson, ”Hamas as Social Movement”, i Islamic Activism : A Social Movement Theory Approach, red.       75

Quintan Wiktorowicz, (Bloomington, 2003), s. 127. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/
umeaub-ebooks/detail.action?docID=238838 [hämtad 2018-08-30].
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förhandlingar som rätt väg i en konflikt. Förhoppningar om framgångar i FN för ett bredare 
erkännande i internationell opinion ligger bakom det. 
Det finns dock ett uttalande från 1993 då Palestinagrupperna i samband med att ett antal 
Hamasmedlemmar deporterades som terrorister till Libanon vilket visar litet om inställningen. 
Hamas får inte stöd och kritiseras inte heller speciellt tydligt. Varför? Därför att de är motståndare 
till Israel. Frågan om huruvida Hamas´ kampmetoder är produktiva diskuteras inte i texten. 
 Den fundamentalistiska rörelsen Hamas älskas inte av Väst. Dock menade den israeliska regeringen för inte  
 alltför länge sedan att Hamas fyllde en funktion - som motvikt till PLO. Men sedan Hamas växt sig starkare,  
 politiskt tagit avstånd från förhandlingar, och inlett en serie attentat mot israeliska medborgare, har Israel slagit 
 till mot dem.  
 Hamas har med sin politik - som inte bara består av våld, utan också av moralisk, social och materiell ordning  
 och reda kombinerat med en anti-västerländsk attityd - attraherar alltfler palestinier som inte sett att att   
 fredsförhandlingar gjort något för dem.  79

  
Hur Hamas har agerat under sin tid som styrande i Gaza finns analyserat i en svensk 
doktorsavhandling. Även om PGS inte på något sätt är apostroferad i avhandlingen kan ett citat ur 
sammanfattningen vara värt att ta del av för att förstå Palestinagruppernas hållning dvs avvaktande, 
inte dömande. Björn Brenner, som skrivit avhandlingen, menar att Hamas inte omformat styret över 
Gaza till något fundamentalistiskt islamistiskt skräckvälde, som man kunde befara. 
 Medan avhandlingen visar att Hamasregeringen har prioriterat den egna maktkonsolideringen framför   
 medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter, har Hamas inte sökt att direkt förändra     
 samhällsordningen och upprätta någon islamistisk stat med sharialagar. Tvärtom har Hamasregeringen   
 behållit den sekulära ordningen […] religiösa auktoriteter […] har i perioder fått inflytande över hur   
 Gaza har styrts, särskilt över den informellas rättsskipningen som ersatt det formella rättsväsendet när   
 detta rättsväsende inte räckt till.  80

I PGS´ eget material är det svårt att, under fasen som präglats av den islamistiska modellen för 
frigörelse, finna någon inträngande analys av Hamas. Möjligen var det beroende av att man 
hoppades på att det efter interna skottlossningar och skarpa åsiktsskillnader ändå skulle gå att uppnå 
ett enande mellan Fatah och Hamas. PGS´ kongress 2014 riktade en uppmaning till Sveriges 
regering att erkänna den först då bildade ”Palestinas nya enhetsregering”: 
 Denna enhetsregering är en frukt av försoningssträvanden mellan Fatah och Hamas och ett välkommet svar på  
 det palestinska folkets önskan om enighet i kampen för en varaktig lösning på Israel/Palestinakonflikten.  
 Den nya regeringen är en teknokratregering, bestående av oberoende ministrar och samtidigt som den   
 presenterade i Ramallah utlovades demokratiska val inom sex månader, vilket måste ses som ytterst positivt.  81

  
Baumgarten menade i sin artikel att de tre faserna var och en byggt på tidigare ideologiska 
lösningars misstag och att de var och en prövats i ungefär tjugo år. Baumgartens framställning är 
naturligtvis inte fullt så schematisk som den presenteras här. Organisationerna förekommer förstås 
parallellt i samhället. Fatah med minskande stöd någonstans. Hamas bara som en spirande 
organisation på annat håll. Som en bred överblick över hur det palestinska folkets representation har 
sett ut, och fortfarande ser ut, fyller artikeln dock sin uppgift. Dessa förändringar har synliggjorts av 
PGS i samband med valen. En solidaritet med det palestinska folket kan bli problematisk för 
solidaritetsrörelsen om dess politiska ledarskap under olika perioder företräder radikalt skilda 
åskådningar. Det har ju också förekommit väpnade strider om ledarskapet. En 
solidaritetsorganisation sprider inte gärna en bild av splittring utåt, men har förmodligen ingående 
kunskap om vad som pågår.   

 Palestina Nu nr 1 (1993), s. 2.79

 Björn Brenner, Islamist governance Hamas style : readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy, 80
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 Uttalande från PGS,  http://www.palestinagrupperna.se/content/erkänn-palestinas-nya-enhetsregering [hämtat 81

2018-07-11]. 

http://www.palestinagrupperna.se/content/erk%C3%A4nn-palestinas-nya-enhetsregering


�  av �26 58

Möjligen beror frånvaron av analys, som presenteras utåt, på att PGS naturligt accepterar det 
palestinska folkets val av ledning, oavsett vilken ideologi de än företräder. För PGS är Israels 
ockupation den mest centrala delen av dess stöd till palestiniernas rättigheter. Så länge ockupationen 
bekämpas av organisationerna avstår man från diskussion om den politiska ledningens eventuella 
svagheter. Frånvaron av mer synlig diskussion eller kritik av Hamas betyder inte att dess position 
som officiell företrädare  inte skulle accepteras. Per Gahrton, som var PGS ordförande mellan 2004 
och 2011, krävde i ett tal att EU skulle ha en dialog med Hamas.  Hamas karakteriserades av EU 82

som en terroristorganisation 2003.  83

Målsättningsparagrafen i stadgarna skiljer sig från den som anges i principuttalandet från 1976 (se 
ovan s. 23). Från kongresshandlingarna 1998 finns lydelsen: 
 Palestinagrupperna i Sverige (PGS) har målsättningen att samla en bred opinion för det palestinska folkets   
 rättigheter, så som de preciseras i det av PGS kongress fastställda programmet. 
 PGS är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. 

Lydelsen i stadgarna är oförändrad i nuvarande stadgar. Programmet för PGS uppvisar dock 
skiftande skrivningar under perioden. Det allmänna stödet ter sig tämligen likt genom åren, men 
frågan om vem som ska ses som det palestinska folkets representant problematiseras inte trots 
Hamas ökade betydelse. Hamas stod utanför PLO. 1991 formuleras det på traditionellt vis:”PGS 
betraktar PLO som det palestinska folkets enda legitima representant.”  Det var efter att den första 84

intifadan hade inletts, efter att Hamas hade bildats, och efter att staten Palestina hade utropats, men 
före Osloavtalet. 1998 ingick en ny skrivelse i programmet: 
 -verka för att de palestinska myndigheterna respekterar mänskliga rättigheter 
 -PGS betraktar det palestinska parlamentet och presidentämbetet som legitima representanterna för   
 palestinierna i de områden där val hållits, och PLO som det palestinska folkets legitima representanter utanför  
 dessa områden  85

Hamas ingår inte i PLO och presidenten var en representant från Fatah varför skrivningen får ses 
som att PGS lojalt håller fast vid Fatahs linje. PGS´ kongress 2002 hade formulering som ovan om 
parlament och president, men också en formulering som möjligen pekade fram emot satsning på 
civilsamhället: 
 PGS medverkar för en demokratisk utveckling i de av palestinierna förvaltade områdena bland annat genom  
 svensk-palestinskt utbyte och samarbete med folkrörelser som främjar en sådan utveckling.  86

Kongressen 2004 tog ett beslut, som rimligen får ses riktat mot Hamas  under den andra intifadan: 87

 PGS stödjer på intet sätt palestinska attacker mot civila mål i Israel. Attackerna leder enbart till    
 mer våld från den israeliska sidan mot palestinierna.   88

 Talet finns tillgängligt http://www.svenskatal.se/20090110-per-gahrton-tal-vid-demonstration-mot-gazakriget [hämtat 82

2018-07-12]. 

 Uppgiften tillgänglig https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A92003E002774 [hämtad 83

2018-07-12]. 
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Det fanns mer kritik, nu riktat mot fler grupper i Palestina och diskriminering från Israels sida: 
 PGS ska tydligt kritisera alla brister på, eller avsaknad av, demokrati bland stater och grupper i området […]  
 liksom den utbredda korruptionen på de palestinska områdena.  89

Varken Fatah eller Hamas 
Redan före parlamentsvalet 2006 publicerade PGS en intervju i Palestina Nu som pekade på flera 
alternativ än mellan de dominerande partierna - det byråkratiserade och korruptionsanklagade Fatah 
och det radikala islamistiska Hamas. Det var PNI, det Palestinska Nationella Initiativet eller 
Mubadara, som presenterades av dess ledare Mustafa Barghouthi: 
 Det finns en tyst majoritet palestinier som är i opposition till Fatah men inte stöder Hamas. Dessa saknar   
 politisk representation och genom att representera dessa utgör vi den tredje kraften i palestinsk politik. Så   
 förklarar Barghouthi initiativets framgångar och lägger till: 
 Vi har tydligt skiljt ut oss från Fatah och den palestinska myndigheten genom en fokusering på vardagsfrågor  
 som är viktiga för människor vare sig man lever på de ockuperade områdena eller någon annan stans i   
 världen.      90

PNI, grundat 2002, omnämndes inte i första hand som ett politiskt parti utan en möjlighet att 
aktivera befolkningen själv. I synnerhet gällde detta den första gången Palestina Nu skrev om PNI: 
  Initiativet utgår från tron på folkets förmåga och på styrkan hos landets mänskliga resurser. Utmaningen består  
 i att skapa de rätta förhållandena, som medger ett fullständigt och konstruktivt utnyttjande av denna kollektiva  
 energi och folkets medverkan i tillskapandet av nationella strukturer.[…]  91

Mustafa Barghouthi, PNIs ledare, är läkare från Ramallah och ledare för UPMRC, Union of 
Palestinian Medical Relief Committees. Det är en av PGS tidigaste samarbetsorganisationer. 
Palestina Nu sammanfattar PNI:s uppgifter: 
 Ett ickevåldsligt motstånd, byggandet av en stark internationell solidaritetsrörelse  och framförallt en   92

 ekonomisk politik som gör att människorna inte lämnar sitt land samt en medveten satsning på att involvera de  
 miljoner palestinier som lever i diasporan och är marginaliserade i kampen.  93

UPMRC, Barghoutius andra engagemang, omnämns redan kongressperioden 1996 - 1997 som   
PGS´ största projekt. Det innehöll drift av hälso- och tandkliniker och särskilt program för kvinnors 
hälsa. Projektet hade betydelse för civilsamhället i stort: 
 Stödet till UPMRC är, förutom dess betydelse för hälsovården i området och befolkningens hälsa, en viktig del 
 i stödet till en demokratisk utveckling i de av palestinierna förvaltade områdena.   94

En definitiv utveckling bort från de hittillsvarande alternativen Fatah och Hamas är inte lätt att 
fastställa, än mindre fastställa som ett tydligt brott i tiden. (Det är uppenbart att Hamas har en stark 
ställning på Gazaremsan). PNI existerar samtidigt som de två välkända ideologierna är aktiva, men 
arbetar mer för att utveckla civilsamhället. Det är ett förhållningssätt som också kännetecknar PGS. 
I en artikel i Palestina Nu redovisas arbetet med CHW (Community Health Workers). Tidningen har 

  Verksamhetsberättelse för Palestinagrupperna i Sverige 2004 - 2005, s. 1.89

 Palestina Nu, nr 3-4 (2005), s. 9.90

 Palestina Nu, nr 2 (2003), s. 10 f.91
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besökt en av sina äldsta samarbetspartners, PMRS (Palestinian Medical Relief Society) i en by 
utanför Ramallah. En ansvarig säger: 
 Men syftet med CHW-programmet är inte bara att ge den eftersatta landsbygden tillgång till hälsovård utan   
 också att sprida värderingar som bottnar i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att stärka   
 kvinnor stärker PMRS-byarna och hela det palestinska samhället.  95

PGS har inte tydligt utvecklat huruvida de följer någon konsekvent ideologi omkring civilsamhället. 
Två statsvetare från George Washington University i USA, Nathan J. Brown och Daniel Nerenberg, 
har i en artikel presenterat en syn på hur gräsrotsaktivister i allmänhet arbetar i civilsamhället.  En 96

genomgång av några årgångar av Palestina Nu från 2002 och framåt presenterar en likartad bild.                     
Författarnas tes går ut på att Osloöverenskommelsen inte ledde till framgång för en egen 
självständig stat. Ledarna i Palestinska Myndigheten, PM, klarade inte av att föra 
överenskommelsen om vidare förhandlingar till en fungerande lösning. En mängd västliga NGO:s, 
ickestatliga hjälporganisationer, kom in i Palestina som en följd av de förhoppningar som hade 
väckts.  

Både Fatah och Hamas sitter kvar i Palestinska Myndigheten, men har ingen strategi som leder 
framåt, menar författarna. Civilsamhället fick utbildning och stöd för sina organisationer och 
medlemmar, men de fjärmades från de vanliga palestinska medborgarna. Brown och Nerenberg 
menar att det finns ett moraliskt avantgarde, som i detta läge inte kämpar för nationell befrielse utan 
det begränsade målet att göra motstånd och kämpa för grundläggande rättigheter inom utbildning, 
arbetsliv och rörelsefrihet. De nämner BSD, International Solidarity Movement (ISM), the 
Palestinian Grassroots Committee, Anti-Apartheid Wall Campaign och Popular Struggle 
Coordination Committee (PSCC). De representerar en ny generation av rörelser i civilsamhället. 
Dessa nämns också i Palestina Nu i olika artiklar. Bojkottrörelsen framstår för författarna som en av 
de viktigaste organen i civilsamhället. Men så sent som 2014 var den inte känd i breda lager i 
Palestina. BSD-kampanjen var då alltför inriktad på internationellt arbete. Men ju mer Israel 
angriper BDS´ arbete i media, desto mer blir dess arbete uppskattat i den allmänna opinionen i 
Palestina.  

Samma författare har i en annan artikel ytterligare beskrivit civilsamhällets nya karaktär: 
 […] there has been a shift in Palestinian attention from national strategy and ends to shorter-terms tactics. […]  
 A new generation of Palestinians that is now cowed by memories of the tribulations of the last uprising is   
 stepping forward. It is already having deep political effects but seems uninterested or unable - at least for now -  
 in leading Palestinians toward any particular strategic goal. […] the new forms of politics seem to avoid   
 institutions, at least the ones that exist. Activists have been careful to avoid linking with the PA, PLO, or any of 
 the factions for the preservation of their own autonomy, but they pay a price: with a set of movements that   
 operate outside of official structures, Palestinians will find it difficult to develop strategies, make decisions that 
 bind skeptics or negotiate authoritatively. Like other activists in the Arab world, Palestine´s vanguard seems  
 adept at challenging official structures, but incapable of supplanting them.  97
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Vid kongressen 2014 formulerades under rubriken ”Värdering” något som anger inriktning på 
civilsamhället snarare än de stora palestinska organisationerna: 
 De projekt som söker och får projektstöd eller gåvor från PGS via Palestinainsamligen, via Sida/Forum Syd  
 eller andra givare ska vara framtagna av lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala   
 samhället och ett stöd till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället.[…]  98

 Strategisk plan 2014-2015, s. 6. Materialet finns på förbundets kontor i Stockholm.98
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PALESTINAGRUPPERNAS HANDLINGSREPERTOAR 
I det föregående har målet för PGS´ verksamhet beskrivits som en funktion av det palestinska 
folkets identitet och relationer till folkets ledarskap under olika faser. Uppmärksamheten på 
civilsamhället fordrar en beskrivning av handlingsrepertoar i relation till motståndare och allierade. 
Först en precisering av begreppet handlingsrepertoar. 

För att formulera kollektiva normförändrande handlingars karaktär och sociala rörelsers karaktär är 
det rimligt att söka en övergång från sociologiska formationer, som är produkter av materiella 
förhållanden, till självständigt handlande aktörer, vilka beskrivs i psykologiska eller 
socialpsykologiska teorier. Klassiker som Karl Marx har studerat produktionsförhållanden och 
angivit faktorer, vilka skulle bestämma sociala klassers medvetande och handlingar. Historikers 
ansatser att forma begrepp för att åskådliggöra individers och gruppers kollektiva agerande har 
funnit den marxistiska, och likartade, otillräckliga. Struktur och aktör har varit svårförenliga 
storheter. Studier av kultur - exempelvis E.P.Thompsons undersökning av den engelska 
arbetarklassen - och konflikt har setts som mer fruktbart . Thompson betonar den identitet 99

kollektivet självt skapar:  
 Nothing was automatic about the rise of the working class, he argued: 19th-century workers    
 had courageously forged their own collective identity through a difficult and precarious     
 process in which the initiative, moral conviction, and imaginative efforts of individual     
 activists had made a crucial difference.  100

Magnus Wennerhag, sociolog vid Södertörns högskola, anger ett antal punkter som är utmärkande 
för sociala rörelser . Några av dessa är användbara för studiet av Palestinarörelsen: 101

 * Sociala rörelser formeras kring politiska, sociala eller kulturella konflikter med     
 målsättningen att genomdriva eller motverka politiska, sociala eller kulturella förändringar. 
 * De aktörer som ingår i sociala rörelser riktar i huvudsak krav mot institutionaliserad     
 politik och offentliga institutioner, men även till andra inflytelserika samhällsaktörer.  
 * De aktörer som ingår i sociala rörelser använder i huvudsak icke-institutionella former av    
 politiskt handlande. 

Alberto Melucci tillfogar ytterligare en viktig faktor: ”emotionella investeringar som gör att 
individerna kan känna igen sig i varandra”. Det gör sammantaget att den kollektiva identiteten är 
central för sociala rörelser.  102

Icke- institutionella metoder 
De icke-institutionella metoder, som används, kan vara demonstrationer med plakat och banderoller, 
husockupation, sittstrejker framför grävskopor, trädkramande (dvs. man kedjar fast sig vid ett träd 
eller sitter uppe i kronan), ropande av slagord, sånger, gatuteater, bränna dockor eller flaggor, bygga 
barrikader, bränna bildäck, hungerstrejk, gratisåkning på spårvagn eller ockupera oanvänd mark. 

Det är väsentligt att skilja på nya sociala rörelser i mer utvecklade samhällen i Västerlandet där PGS  
är aktivt och den palestinska nationella befrielserörelsen, som agerar både i Mellanöstern och i Väst.  

 Andrés Brink Pinto, Martin Ericsson & Stefan Nyzell, ”Contentious Political Studies: Forskningsfältet social och 99

politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”,  Scandia, Vol. 81 Nr 1 2015.

 Collective identity https://www.britannica.com/biography/E-P-Thompson [hämtad 2018-05-03].100
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50. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/collective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/initiative
https://www.merriam-webster.com/dictionary/moral
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conviction
https://www.britannica.com/biography/E-P-Thompson


�  av �31 58

Alberto Melucci, som studerat de nya sociala rörelserna, utgår från fenomen i det han kallar ”det 
komplexa samhället”.  Med det avser han ibland det postindustriella samhället, det 103

senkapitalistiska eller informationssamhället . Oavsett terminologi är det svårt att föreställa sig att 104

de nya sociala rörelserna är direkt tillämpliga i Palestina, däremot i den internationella miljön. 

De nya sociala rörelserna agerar genom nyskapade aktionsformer. Ibland är handlingen detsamma 
som budskapet. Oftast upptar dock budskapet i medierad form en väsentlig del riktad mot 
motståndare och allmän opinion. Flygblad, tidningar, bloggar, videofilmer på youtube och egna 
radioprogram i poddens form används. Motståndarens historieskrivning och begrepp ifrågasätts. 
I det följande kommer metoden med att analysera inramningen av några aktioner att göras. Några 
mot staten utmanande aktioner kommer att presenteras. De former som används bör ställa 
motståndaren inför en ny svårhanterlig situation och mobilisera den egna gruppen. Även en formellt 
traditionell verksamhet som sjuk - och hälsovård kan fungera utmanande. Den egna gruppens 
kapacitet manifesteras som exempel på folklig förmåga till organisering och uthållighet. Det är 
egenskaper som frånkänts det palestinska folket. Den egna värdigheten symboliserar det alternativa 
samhället eller den alternativa inriktningen på en hittills förnekad del av det existerande samhället. 
Se vidare avsnittet Humanitära projekt nedan. 

En utmanande aktion/contentious action, ett exempel  
Ett exempel på en utmanande aktion hos en social rörelse är organisationen The Peace Cycles 
”fredscykling” . Organisationen bildades i Storbritannien 2003 med syfte att cykla från Europa till 105

Palestina. Den första fredscyklingen ägde rum 2004 med 25 personer från olika länder. PGS hade 
två deltagare med och de rapporterade i Palestina Nu i nr 4/2004 och 1/2005 samt i Dala 
Demokraten. Syftet var att påvisa: 

 -Israel’s illegal occupation of internationally recognised Palestinian land, and the illegal confiscation of land  
 and demolition of Palestinian homes to make way for unlawful settlement building and development; 
 - The apartheid system of separation reinforced by the illegal barrier wall/fence, roadblocks, checkpoints, and  
 the closure of roads and population centres 
  -Israel’s policy of collective punishment of the Palestinian people, of extra-judicial assassinations, and by   

 unlawfully holding elected representatives and political prisoners, including women and children; 
  -Israel’s continuing defiance of international law, UN resolutions and the Geneva Convention.  106

En av de svenska deltagarna rapporterar att hade förberett sig i två månader, cyklade sedan och åkte 
färja Stockholm - Göteborg - Newcastle - London - Paris - Schweiz - Italien - Grekland -Jordanien - 
Israel -Västbanken. Totalt blev det en resa på 4500 kilometer. I gruppen ingick kristna, judar och 
muslimer. Avsikten var förstås att under vägen medvetandegöra människor om situationen under 
israelisk ockupation och att informera om FN:s ställningstagande i resolution 242.  I Palestina 107

ville man visa sin solidaritet med det palestinska folket. Under vägen hade man den palestinska 
flaggan väl synlig för att väcka uppmärksamhet. Under resan i Europa mötte cyklisterna positiv 
uppmärksamhet.  

 Melucci 1991, s. 12. 103

 Ibid., s. 13.104

 Avsnittet bygger på artiklar i två nummer av Palestina Nu nr 4 (2004) och nr 1 (2005).105

 Fredscykling https://www.thepeacecycle.com/tpc.htm, [hämtade 2018-05-20]. 106

 Se not 28.107

https://www.thepeacecycle.com/tpc.htm
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I Israel var situationen delvis den motsatta. Militären agerade fientligt. I Nablus hejdade armén 
tillträdet till staden för både cyklarna och en ambulans. Vid övernattningar i palestinska byar blev 
de informerade om bosättarnas godtycke, misshandel och förtryck. Flyktinglägret i Jenin uppgavs 
uppvisa tecken på hopplöshet och arbetslöshet. Fredscyklisterna kom nära den palestinska 
verkligheten med avspärrade och  demolerade vägar. De cyklade bitvis alldeles intill muren.  

En annan rapport, skriven av en aktivist från ISM (International Solidarity Movement), berättar om 
byar som är helt omringade av muren och dit de nekades tillträde. Som européer har de en 
privilegierad situation och kunde ta sig fram på vägar avsedda endast för bosättare och förbjudna 
för palestinierna. Slutmålet för ISM:s resa var en by norr om Nablus. Där lämnade fredscyklisterna 
sina cyklar till en man, som förmedlade dem till bybor, vilka arbetar i Nablus och har stora 
svårigheter att komma till sina arbeten där.   108

Sammanfattningsvis kan man säga att resan var organiserad av medvetna medlemmar ur 
internationella solidaritetsrörelser med det palestinska folket. Den var inte helt ofarlig eftersom man 
inte visste vilka fientligheter bosättare och israeliska soldater kunde möta dem med. För bosättarna 
torde solidaritetsrörelsens deltagare framstå som svårplacerade - i så fall en eftersträvad effekt - 
européer, vilka borde känna skuld för judars behandling, som ändå tar motståndarnas parti. Det 
inskränkte sig dock till obefogade avslag på att resa in staden Nablus, långvarig väntan och 
byråkratiskt krångel på att få passera på andra ställen. Deltagarna stärktes i sin uppfattning om 
ockupationens villkor. Det är ett exempel på det som Melucci kallade ”emotionell investering” i en 
gemensam identitet. De fick med egna ögon se demolerade hus och förstörda vägar. Samtidigt 
vittnar de om människors beslutsamhet:”Att stanna här är en kamp i sig”. Det positiva samarbetet 
med befolkningen i olivskörden, på något ställe, gav inblick i den känsla för platsen, som tas upp i 
diskussionen om martyrskapet (se nedan under avsnitt Palestinagrupperna och opinionen): 
 Plötsligt gör han en gest med armen, längre bort i olivlunden. 
 -Det är också min mark. Men en stor del av träden har ryckts upp med rötterna för att göra plats åt muren. På  
 vissa ställen har de nöjt sig med att förstöra träden - bara kapar dem rakt av.  
 Vi går och tittar på förödelsen. På dessa tusenåriga släktkrönikor, träd som gett liv i generationer. Nu är de   
 degraderade, avhuggna, stympade.   
 -Träden är mer än bara vår inkomstkällas, säger en av kvinnorna och jag förstår vad hon menar. 
 -I grenarna och rötterna ligger vår historia.  109

BDS - exempel på utmanande aktion    
Redan tidigt i Palestinagruppernas  arbete förekom uppmaningar till bojkottaktioner. Det gällde då 
främst uppmaning till att bojkotta turistresor till landet, men lokalgrupper uppmanade också 
konsumenter att inte inhandla frukt och andra livsmedel från Israel.  
I samband med den andra intifadan, eller al Aqsa-intifadan , rapporterade Palestina Nu om en 110

starkt växande palestinaopinion i Sverige. Palestinagrupper i Europa och vissa EU-parlamentariker 
hade analyserat handeln mellan EU och Israel. Kritiken gällde exploateringen av palestinsk 
arbetskraft, israelisk export av produkter från illegala bosättningar, vapenexport till Israel och 
köpmotstånd från konsumenter. Även den tidigare diplomaten Sverker Åström lämnade traditionell 

 Avsnittet bygger på artiklar i två nummer av Palestina Nu nr 4 (2004) och nr 1 (2005).108

 Palestina Nu nr 1 (2005), s. 14.109

 al Aqsa-intifadan inleddes i september 2000 som ett svar på Ariel Sharons, dåvarande statsminister i Israel, 110

provokativa vandring på Tempelberget.
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etikett och yttrade:”Att icke köpa israeliska varor är väl nu en självklarhet för varje anständig 
människa”.  111

2005 uppmanade det palestinska civilsamhället till bojkott, att avstå från att investera i och inrätta 
sanktioner (BDS, Boycott Divestment Sanctions) mot Israel till dess landet följer internationell lag 
och principerna för de Mänskliga Rättigheterna.  
Uppmaningen kom ett år efter att Haagtribunalen funnit att den mur som byggdes på ockuperat 
område var olaglig. 
Förhoppningen var att Israel skulle upphöra med sin ockupation av arabiskt land och riva muren, 
erkänner de arabisk-palestinska medborgarna i Israels jämställdhet och respektera  de palestinska 
flyktingarnas rätt att återvända till sina hem och sina egendomar så som det uttryckts i FN-
resolution 194.  112

En sådan bred enighet i det palestinska civilsamhället fick självfallet stort gehör bland olika 
solidaritetsrörelser världen över. PGS beslöt att delta. Rapporter från olika länders initiativ på 
webbsidor skapade en modern, digitalt förmedlad identitet, en del av en gemensam social rörelse. 
Den internationella rörelsen samordnade av palestinier i BDS National Committee.  113

PGS producerade genast en bok om ämnet, Bojkott Desinvestering Sanktioner.  PGS såg aktionen 114

som lämplig därför att den bygger på ickevåld. Det finns det historiska exemplet med Sydafrika där 
bojkott påverkade ekonomin i landet, och att den internationella isoleringen, inte minst i sportsliga 
sammanhang, ledde de vita till mer obehag och småningom till förändringsvilja. Analogin med 
Sydafrika geav möjligheter till diskussion om apartheid, en form av kolonialism i settler-stater. 
Sveriges Radio avslöjade IKEA som leverantör av möbler till illegala bosättningar. PGS har skrivit 
till IKEA-ledningen och lokalgrupper har delat ut flygblad utanför varuhusen. Hennes & Mauritz 
etablerade sig 2010 i Israel. PGS skrev brev till ledningen och fick in en artikel i Aftonbladet om   
att H&M indirekt stöttar olaglig ockupation. Vid några affärer kombinerade man flygbladsutdelning 
med en egen modevisning där modellerna var klädda i militärkläder.   115

Företaget Sodastream, som tillverkar kolsyremaskiner för läsk, har kritiserats internationellt av den 
BDS-rörelse PGS är aktiv i för att tillverkningen placerats i en bosättning på ockuperad palestinsk 
mark. COOP och ICA uppmärksammades på det israeliska företagets metoder och utövade 
påtryckning på Sodastream. Småningom flyttades tillverkningen till israelisk mark.  Numera säljs 116

Sodastreams produkter på ICA och COOP. Det var biståndsorganisationen Diakonia, vilken PGS 
samarbetar med, som hade kännedom om företaget och meddelade detta till Sveriges Radio 2008, 
vilket ledde till information i Ekosändningar.  
Säkerhetsföretaget G4S, som även finns i Sverige, har dragit sig ur sitt engagemang i Israel pga. 
bojkottaktionerna, meddelade PGS ordförande Anna Wester i mars 2016.  10 år efter inledningen 117

av BDS uttalade sig författarna till PGS´ bok om BDS: 

 Palestina Nu nr 2 (2002).111

 Uppmaningen till BDS finns tillgänglig: https://bdsmovement.net/call [hämtad 2018-05-10]. 112

 Styrgruppens medlemmar och samorganisationens uppgifter presenteras på webbsidan: https://bdsmovement.net/bnc  113

[hämtad 2018-05-10]. 

 Johanna Wallin & Jonatan Stanczak, Bojkott Desinvestering Sanktioner, (Stockholm, 2010).114

 Palestina Nu nr 4 (2010), 10-12.115

 Bojkotten uppmärksammades bl.a. av tidningen ETC, som kommenterade på ledarplats https://www.etc.se/ledare/116

bojkotten-fungerade-sodastream-flyttar-fabrik [hämtad 2018-05-10]. 

 Anna Westers blogg https://annawester.se/2016/03/18/en-stor-bds-seger-g4s-lamnar-israel/ [hämtad 2018-05-10]. 117

https://annawester.se/2016/03/18/en-stor-bds-seger-g4s-lamnar-israel/
https://www.etc.se/ledare/bojkotten-fungerade-sodastream-flyttar-fabrik
https://www.etc.se/ledare/bojkotten-fungerade-sodastream-flyttar-fabrik
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 Det var viktigt att kampanjerna var tydliga och enkelt kunde kopplas till folkrättsbrott eller oetiskt företagande.  
 Vår huvudpoäng i nästan alla kampanjer var att Israel åtnjuter osedvanligt ekonomiskt, kulturellt och politiskt  
 stöd, trots sina folkrättsbrott, och att det därmed i första hand inte handlade om bojkott utan att mäta Israel med 
 samma måttstock som andra länder. På det sättet såg vi också att kampanjerna skulle kunna engagera grupper  
 som stod utanför de pro-palestinska solidaritetsgrupperna, för att få ett större genomslag bland de inte ”redan  
 frälsta”.  118

Ett utmanande presentationssätt - Israel som apartheidstat 
Palestinagruppernas kamp för palestiniernas sak har delvis förmedlat antikapitalistiska paroller som 
uppfattats utmanande. Ett inslag, som möjligen upplevts som mer djupt stötande, är beskyllningen 
att Israel är rasistiskt och för en apartheidpolitik som i Sydafrika. Själva tanken att judar, som flytt 
undan förintelsen i Tyskland, skulle kunna diskriminera upprör de flesta. Motargumenten har ofta 
blivit att under en kritik av israelisk politik ligger egentligen antisemitism. PGS har i flera nummer 
av Palestina Nu försökt beskriva de faktiska verkningarna av separation av folkgrupper. I ett 
specialnummer, Kolonialism och apartheid, har man lyft fram apartheids tre pelare: 
 I Sydafrika under apartheid syftade den första pelaren till att avgränsa den sydafrikanska befolkningen i   
 grupper definierade utifrån rastillhörighet, samt att ge utökade rättigheter och privilegier till gruppen vita   
 sydafrikaner. Den andra pelaren syftade till att segregera befolkningen i olika geografiska bostadsområden  
 som enligt lag tilldelades de olika rasmässigt definierade grupperna samt begränsade möjligheten att ta sig i i  
 områdena som avgränsats för andra grupper än den egna. Den tredje pelaren var slutligen ett system av   
 säkerhetslagar och policys som tillämpades för att undertrycka all form av opposition mot regimen och för att  
 förstärka systemet av rasmässig dominans genom administrativa hinder, tortyr, förbud och avrättningar. 
 I Israels fall utgörs den första pelaren av lagar och regler som ger judar en fördelaktig status, liksom   
 materiella fördelar på bekostnad av icke-judars rättigheter. Den andra pelaren finns i Israels övergripande mål 
 att dela upp de ockuperade områdena i fragment, och se till att palestinierna håller sig i sina avgränsade   
 enklaver. 
 Den tredje pelaren är Israels åberopande av säkerhet för att rättfärdiga omfattande inskränkningar i   
 palestiniernas rättigheter. Det kan handla om allt ifrån yttrande- till rörelsefrihet, men avsikten är att behålla  
 kontrollen över dem som grupp.  119

Motargumenten är ändå värda att ta på allvar. Idéhistorikern Henrik Bachner visar att om judarna 
underkänns som folk med starka band till landet så kunde Israels legitimitet undermineras.  Om 120

judendomen enbart var ett trossamfund som alla andra kunde legitimiteten inte upprätthållas. 
Bachner åberopar det palestinska nationella fördraget, artikel 20. Det finns även tillgängligt i 
Palestina: en bakgrund till Mellanösternkonflikten, som skiljer sig marginellt från Bachners text, 
vilken är hämtat från en annan dokumentsamling:  121

 Balfourdeklarationen, mandatet över Palestina och allt som grundats på dessa är av noll och  
 intet värde. Åberopande av judarnas historiska och religiösa band med Palestina, är   
 oförenligt med historiska fakta och principerna för vad som konstituerar en statsbildning.   
 Judendomen är en religion och inte en nationalitet som äger oberoende existens.    

 Palestina Nu nr3-4 (2015), s. 10.118

 Citatet är taget ur specialnumret Kolonialism och apartheid. PGS har använt Human Sciences Resource Council som 119

källa. HSRC är en forskningsorganisation under Sydafrikas ministerium för vetenskap och teknologi.

 Henriuk Bachner, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, (Stockholm, 1999), s 211.120

 Bachners text lyder”Påståendet om historiska eller andliga band mellan judarna och Palestina står varken i 121

överensstämmelse med historiska fakta eller uppfyller kraven för statsbildning. Judendomen är en uppenbarad religion; 
den är inte en särskild nationalitet, inte heller är judarna ett enda folk med särskild identitet; de är medborgare i sina 
respektive länder.” Bachners dokument är hämtat från Rabinovich, Itamar & Jehuda Reinharz, eds, Israel in the Middle 
East. Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, 1948 - Present, (New York/Oxford, 1984). 
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 Följdaktligen är judarna inte ett folk med egen nationell identitet, utan de är medborgare i de 
 stater de tillhör.  122

  
Likheten med Golda Meirs argument om palestinierna är rätt slående. Meir sade i intervjun:”When 
was there an independent Palestinian people with a Palestinian state?”  

En kritik som kan riktas mot användningen av begreppet apartheid är att det sydafrikanska 
rasåtskillnadssystemet var unikt i sin grymhet. Alla analogier skulle då vara orättfärdiga. På samma 
sätt var Förintelsen unik och det är orättfärdigt att trivialisera den genom analogier. Då PGS ändå 
använder uttrycket apartheid bryter man mot ett socialt tabu.  
En genomgång av Palestina Nu visar dock att artiklar belägger alla tre pelarna med berättelser om 
hur säkerhetsargument användes förtryckande, hur vägsystem reserveras för enbart judiska 
bosättare och hur identitetshandlingar för olika folkgrupper förhindrar rörelsefriheten.  
Den sydafrikanske biskopen Desmond Tutu och den sydafrikanske juristen John Dugard anförs 
också som stöd för det berättigade i att använda apartheidbegreppet.  123

Inramningen av apartheidinslag i det israeliska rättssystemet och användandet av uttrycket apartheid 
skapade även en konflikt med en tidigare svensk biståndsminister. Se nedan under avsnitt 
”Palestinagruppernas motståndare i svensk opinionen”. 

PGS och inställningen till svenska staten 
Under slutet av 1960-talet, då de första Palestinagrupperna framträdde, präglades deras inställning 
av motstånd mot kolonialism och imperialism. Parollerna gällde inte enbart ett demokratiskt 
Palestina. I Palestinsk Front skrevs mer omfattande slagord som Bekämpa USA-imperialismen och 
de reaktionära krafter som står i vägen för den palestinska befrielsekampen.  Sverige som ett land 124

med många multinationella företag kritiserades också. För vänstersympatisörer var det naturligt att 
avkräva en socialdemokratisk regering stöd till Palestina och inskränkningar i kapitalismens 
yttringar.  

Förutom den allmänt hållna kritiken fanns det mer konkretas invändningar mot hur regeringen och 
dess myndigheter agerade visavi solidaritetsrörelsen. I samband med den israeliska 
säkerhetstjänstens mord på en palestinier i Lillehammer, Norge, uttalade sig den svenske 
försvarsministern om ”ungdomar som leker med elden”. De åsyftade ungdomarna var aktivisterna i 
Palestinagrupperna. Säkerhetspolisen hade formulerat sig i ett material som nådde offentligheten. 
Palestinsk Front svarade med en motskrift: 
 Säpo publicerade 38 uppdiktade anklagelsepunkter mot Palestinarörelsen som skulle ha planerat mord,   
 mordbränder och sabotage mot judiska mål i Sverige. Det var inte svårt att avslöja lögnhistorierna  och det   
 gjorde vi i en vitbok tillsammans med DFFG och SKP som utsattes för liknande kampanjer. Men    
 hetskampanjen mot Palestinaaktivister som terroranhängare och potentiella terrorister i Sverige bidrog   
 säkerligen till svårigheterna att rekrytera nya medlemmar till Palestinagrupperna.  125

 Palestina 1980, s. 303. 122

 John Dugard har rapporterat om situationen för de mänskliga rättigheterna i det ockuperade palestinska området åt 123

FN:s råd för mänskliga rättigheter mellan 2001 och 2008. 

 Palestinsk Front nr 2 (1972).124

 Palestinsk Front nr 3 (1973).125
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Inte bara säkerhetspolisens agerande ledde till en politisk konfrontation med regeringens och dess 
myndigheters hållning. Även biståndsorganet SIDA kom att spela en för Palestinagrupperna negativ 
roll genom att stoppa en planerad utställning: 
 När SIDA stoppade utställningen om den palestinska kvinnans kamp och hennes broderikultur skedde det bl.a.  
 med hänvisning till regeringens linje i Palestinafrågan.  126

Vilken var då regeringens linje? Det gällde två FN-resolutioner: 
 Under denna höst har den svenska regeringens stolta ord om stöd åt nationella befrielserörelser och stöd åt det  
 palestinska folkets nationella rättigheter visat sig vara falsk retorik. I två omröstningar i FN-organ har man gått 
 emot resolutioner som uppmanat till stöd för väpnad kamp för nationell befrielse och som stämplat sionismen  
 som en form av rasism.  127

I andra frågor, som att erkänna PLO som palestiniernas legitima representant och erkänna  Palestina 
som stat, har Palestinagrupperna uppmanat regeringen att följa andra länders exempel. I dessa 
frågor har solidaritetsorganisationen varit mer av vänlig pådrivare än konfrontativ motståndare till 
regeringen.  128

Från PGS verksamhetsberättelse för 1996 - 1997 framgår att man ”deltagit på möten med UD, Sida 
och politiker - för att ge PGS syn på utvecklingen i Palestina”. I verksamhetsberättelsen för 2000 - 
2001 informeras om ytterligare samarbete med SIDA. Fem ungdomar med en vuxen reseledare 
besökte Gaza genom SIDA-bidrag och höll efteråt information i svenska skolor. Studenter från 
Stockholm och Uppsala universitet gjorde en tio dagars studieresa genom bidrag från Forum Syd. 
Resan resulterade i föredrag och artiklar. Fyra personer från Lärarförbundet och en journalist gjorde 
en resa medelst bidrag från SIDA. PGS bidrog med reseledare. Forum Syd och SIDA bidrog med 
medel till ”factfinding resa” till Västbanken och Israel.  129

Kontakterna med svenska myndigheter har alltså utökat och får förstås som präglade av ömsesidigt 
förtroende. Dessutom fick PGS under denna period medel för att projektanställa en person på deltid, 
två dagar i veckan för samordning av projekt och informationsarbete.  
Regeringens biståndsorgan SIDA ger nu stöd, även om projektbidragen sedan administreras genom 
Forum Syd. Som framgår sammanfaller SIDA:s allmänna målsättning med PGS´: 
 Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina har som mål att landet ska bli ett demokratiskt, självständigt,   
 sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och med Jerusalem  
 som en huvudstad för två stater. Det största hindret för utveckling är den israeliska ockupationen som pågått i  
 över 50 år.  130

PGS identitet och inramning av fiender och vänner  
Varje social rörelse har ett behov av att definiera sin egen identitet, sina allierade och sina fiender.  
Materialet visar att PGS´ förhållande till hemlandets statsapparat ändrat karaktär. Normalt sett är det 
den viktigaste motståndaren för en social rörelse som bedriver konfrontativ politik. Beskrivningen 

 Palestinsk Front nr 5 (1975).126

  Palestinsk Front nr 5 (1975).127

 1974 erkändes PLO av FN som enda legitima representant. I Palestinsk Front nr 1 (1978) uppmanades regeringen av 128

PGS att erkänna PLO som enda legitima representant. 1988 utropade Arafat staten Palestina som självständig stat. 2014 
erkände Sveriges regering Palestina som självständig stat.

 Uppgifterna finns i verksamhetsberättelserna för 1996-1997 och 2000-2001.129

 Citatet är från SIDAs egen presentation på sin webbplats  https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/130

palestina/vart-arbete-i-palestina/ [hämtat 2018-05-09]. 

https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/palestina/vart-arbete-i-palestina/
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/palestina/vart-arbete-i-palestina/
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av PGS´ relation till den svenska staten och dess myndigheter visar dock att den motsättningen 
knappast är fundamental eller präglad av absolut misstro.  

Den grundläggande motsättningen handlar huvudsakligen om en avsky mot kolonialt förtryck eller 
moderna former av ekonomiskt exploatering på det internationella planet. Israels politik uppfattas 
av PGS som präglat av båda dessa former. Men PGS för ingen egen politisk konfrontation mot 
staten Israel. Det är den huvudkonflikt som förs av Fatah och Hamas m.fl. Däremot så känner 
gruppens medlemmar av den repressiva hållning Israel utövar mot dess kritiker. 
Solidaritetsorganisationens medlemmar får känna av att arbetet med BDS drabbar dem. Israel har i 
januari 2018 offentliggjort att PGS inte kommer att släppas in  i landet pga sin bojkottverk-
samhet .   131

BDS-aktioner har en tydlig påverkan på Israel och dess sympatisörer utomlands. I Sverige finns det 
en webbsida, Stoppa bojkott mot Israel, som ägnas åt kritik av BDS och förmedling av kritik mot 
aktiviteter som stöder det palestinska folket.  BDS kallas av webbsidan för ”den antisemitiska 132

bojkottarrörelsen BDS”.  
Den israeliska organisationen NGO-monitor följer solidaritetsorganisationen som en motståndare 
till staten Israel. NGO-Monitor  följer PGS´ projekt, kartlägger finansiering och antyder samröre 133

med terrorister: 
 The Swedish government funds numerous Israeli, Palestinian, and international non-governmental   
 organizations (NGOs) through the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), the   
 Ministry of Foreign Affairs (MFA), the Embassy in Tel Aviv,  
 the Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (Secretariat), and indirectly by outsourcing  
 to Swedish church groups and aid organizations such as Diakonia. 
• In 2016, Sweden provided at least $14.8 million to NGOs involved in the Arab-Israeli conflict. Many of these 

NGOs and church aid organizations or are involved in anti-peace activities such as incitement, BDS (boycott, 
divestment, and sanctions), and legal attacks (“lawfare”) against Israel. 

• Some of these groups also have alleged ties to terrorist organizations.  134

Vad PGS´ medlemmar konkret upplever in på kroppen och vittnar om gäller bl.a. separationsmuren, 
administrativa krångel eller trakasserier med projekten, förstörelsen av hus, BDS-arbetet och 
upplevelsen av apartheid genom de skilda rättssystem som gäller för palestinier och israeler. 
Påståendet om ett apartheidsystem i Israel är en framställning av staten Israel som utgör en 
symbolisk konfrontation, som säkerligen skiljer vän från fiende. Två forskare från Göteborgs 
universitet har pekat på hur aktivisters erfarenheter och tolkningar av händelser skapar en kollektiv 
identitet. I detta fallet en tillhörighet genom att ha samma fiende. 
 Our thesis follows Polletta and Jasper’s (2001) definition of collective identity, and defines it as 
 an individual’s cognitive, moral, and emotional connection with a broader community. It is a perceived status  
 or relation, which may be imagined or experienced directly, and it is differentiated from personal identities   
 although it may be a part of a personal identity. Collective identities are expressed through cultural materials,  

 20 internationella organisationer kommer att förvägras inresa i Israel, enligt tidningenHaaretz´webbsida https://131

www.haaretz.com/israel-news/israel-publishes-bds-blacklist-these-20-groups-will-be-denied-entry-1.5729880  [hämtad 
2018-05-09]. 

 Webbsidan är tillgänglig på http://www.stoppabojkott.se/om-oss/  [hämtad 2018-07-23].132

 ”NGO Monitor's mission is to provide information and analysis, promote accountability, and support discussion on 133

the reports and activities of NGOs claiming to advance human rights and humanitarian agendas.”  https://www.ngo-
monitor.org/about/about-us/  [hämtad 2018-05-09].   

 Uppgiften finns på organisationens hemsida https://www.ngo-monitor.org/funder/sweden/ [hämtad 2018-07-23]. 134

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-publishes-bds-blacklist-these-20-groups-will-be-denied-entry-1.5729880
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-publishes-bds-blacklist-these-20-groups-will-be-denied-entry-1.5729880
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-publishes-bds-blacklist-these-20-groups-will-be-denied-entry-1.5729880
http://www.ngo-monitor.org/funder/sweden/
http://www.ngo-monitor.org/funder/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0/
https://www.ngo-monitor.org/funder/sweden/
https://www.ngo-monitor.org/about/about-us/
https://www.ngo-monitor.org/about/about-us/
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 such as names, narratives and clothing. Unlike ideology, collective identity involves positive feelings for other  
 social actors of the group.  135

Den citerade uppsatsens diskussion utifrån främst digitala gräsrotsrörelser kan antas tillämplig. 
BDS-bojkotten följer den intresserade lättast via digitala media på webbsidor såsom electronic 
intifadas  och BDS-freedom-justice-equality.  Det finns ett flertal andra organisationer, som kan 136 137

räknas som allierade i solidariteten med det palestinska folkets självständighetssträvan. Flera av 
dem för en icke-våldspräglad politik av konfrontation med den sionistiska staten. 

Ship to Gaza, eller internationellt kallat Freedom Flotilla Coalition, är kanske den mest kända 
exemplet på en konfrontativ, men fredlig aktion för att avslöja ett förtryck. Förtrycket består bl.a. av 
att Gaza är avskuret från omvärlden utom via de gränser Israel kontrollerar. Via de båtar svenska 
deltagare funnits på har man försökt föra in medicinsk utrustning. Det har dock hittills stoppats av 
israelisk militär. PGS ger projektet uppmärksamhet och har dessutom haft någon deltagare  med 138

på båten.   139

 Palestinagrupperna samarbetar med flera israeliska organisationer. Settlement Watch är en sådan 
organisation som rapporterar om de israeliska bosättarnas övergrepp på palestiniernas rättigheter. 
Målsättningen är att stoppa illegala bosättningar. ICAHD (Israeli Committee Against House 140

Demolition) kartlägger och rapporterar hur den israeliska staten har rivit ungefär 50.000 hus på de 
ockuperade områdena sedan 1967. Ibland har man med sina kroppar stoppat bulldozerns arbete. 
Kanske än mer utmanande är att man har hjälpt till att bygga 500 hus under 20 år.  Stop the Wall, 141

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign ((PGAAWC)), är till skillnad från de tidigare 
rörelserna en samordning av enbart palestinska gräsrotsaktivister. Man syftar till att bryta 
isoleringen av palestinska byar från varandra och av byar från dess åkrar. Sverige har medverkat 
genom att bidra ekonomiskt till att den palestinska bondeorganisationen kunnat föra sin talan 
gällande israeliska hinder till Internationella domstolen i Haag, ICJ.  142143

 Lisa Engkvist & Björn Winnergård, Collective Identity Framing in a Digital Grassroots Movement, https://135

core.ac.uk/download/pdf/43560702.pdf [hämtad 2018-07-23].  

 Hemsidan finns tillgänglig: https://electronicintifada.net/tags/bds [hämtad 2018-07-23]. 136

 

 Hemsidan finns tillgänglig:https://bdsmovement.net [hämtad 2018-07-23]. 137

 Palestina Nu nr 4 (2010), s. 22 ff.138

 Hemsidan finns tillgänglig: https://shiptogaza.se/sv/om-ship-gaza/plattform-och-mal [hämtad 2018-07-24]. 139

 

 Informationen hämtad från Peace Nows hemsida http://peacenow.org.il/en/about-us/who-are-we  [hämtad 140

2018-07-23]. 
 

 Hemsidan finns tillgänglig: https://icahd.org/our-mission-and-vision/ [hämtad 2018-07-24].141

 Uppgiften hämtad från israeliska NGO-Monitor: https://www.ngo-monitor.org/ngos/142

stop_the_wall_palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc_/ [hämtad 2018-07-24]. 

 Hemsidan finns tillgänglig: https://stopthewall.org/about-us [hämtad 2018-07-24]. 143
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Humanitära projekt 
Palestinagrupperna bildades under den tid då gerillakampen framstod som den enda möjliga vägen 
till nationell befrielse i många länder. Solidaritetsrörelsen i Sverige spred kunskap om vad som 
pågick i den väpnade kampen för allmänheten. Därutöver inledde man mer handfast hjälp i form av 
sjukvård till den drabbade palestinska befolkningen. Den svenska sjukvårdspersonalen utsattes för 
risker, men den medicinska insatsen behövdes och har med åren utökats. Från akuthjälp har PGS 
kommit att stötta projekt över lång tid. Den medicinska insatsen har också varit ett motiv att driva 
Palestinainsamlingen. Insamling av pengar på gator och torg ger möjlighet till agitation om det 
palestinska folkets situation. I likhet med FNL-rörelsen tidigare fungerar bössinsamling och 
tidningsförsäljning som en inskolning av nya medlemmar och ett sätt att forma aktivisternas vi-
känsla. PGS använder sig även av månadsgivare, vilket troligen ger ett mer stabilt stöd.  144

Syftet för insamlingen är:  
 ”Inkomna medel ska användas till bistånd som stöder det palestinska folkets strävan efter nationellt oberoende  
 och demokrati.”  

De projekt PGS byggt upp tillsammans med Forum Syd har varit i samverkan med    
lokalbefolkning och inhemska specialister. De har där med fått en funktion utöver den rent 
humanitära, ett stöd till civilsamhället . Medlen går till egeninsatsen i projekt i Palestina. Den 145

större delen av projektpengarna kommer från SIDA och hanteras av Forum Syd, en av SIDAs 
ramorganisationer.  

En översikt över organisationens 40-åriga verksamhet inom sjukvården gjordes 2016. 
 Redan hösten 1976 åkte ett första team av sjukvårdsarbetare ner till flyktinglägren i Libanon för att se vad som  
 kan göras. Det är starten på ett nu 40-årigt samarbete med det palestinska civilsamhället, först i Libanon och  
 sedan också i de ockuperade områdena. Genom åren har hundratals volontärer delat palestinsk vardag för   
 kortare och längre perioder. PGS är sannolikt den organisation i Sverige som idag rymmer den största praktiska 
 kunskapen om Palestinafrågan.  146

Två av de humanitära och medicinska projekten bör nämnas, PMRS och GCMHP. 
Palestinian Medical Relief Society, PMRS, startades 1979 av läkare som tog sig in i ett 
flyktingläger trots utegångsförbud. De gav akutvård till behövande. Verksamheten byggde på att 
mobila kliniker sökte upp avlägsna orter utan tillgång till sjukvård. Vården utförs genom 
volontärers bidrag och ett antal anställda läkare. Från 1983 etablerades även fasta kliniker. Sedan 
1986 har PGS stöttat verksamheten med egna medel och ekonomiskt stöd från SIDA. Man kan se 
detta som en medverkan i palestiniernas uppbygge av ett alternativt samhälle. Distriktsläkaren Lars 
Jerdén, som ansvarat för hälsoprojektet: 
 Vi har alltid velat ha ett demokratiskt Palestina, inte ett byråkratiskt eller diktatoriskt. Därför har vi valt att ge  
 stöd till en organisation som arbetar efter demokratisk modell, med medlemmar som beslutar och med en   
 ledning som väljs av medlemmarna. 
 Vi blev tidigt imponerade av ”Medical Reliefs” sätt att arbeta. Att de inte bara delade ut mediciner som är så  
 vanligt i utvecklingsländerna, utan arbetade aktivt med förebyggande vård, med att ge kunskap vidare till dem  
 som har rätt till den.  147

 Ett insamlingskonto har funnits sedan 70-talet. PGS är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) 144

som är en branschorganisation för insamlingsorganisationer. FRII verkar för etisk och professionell insamling och 
Palestinagrupperna följer FRIIs kvalitetskod och riktlinjer. Kontot är numera 90 11 57 – 8 dvs ett 90-konto. PGS har ett 
annat konto för stöd till organisationens egen verksamhet.

 Forum Syds arbetssätt presenteras här: http://www.forumsyd.org/Sa-arbetar-vi/ [hämtad 2018-05-09].145

 Palestina Nu nr 1 (2016), s. 9.146

 Anne Sörman, ”Kampanjer, kunskap & kliniker”,  Palestina: Palestinagruppernas bistånd på Västbanken, 147

Gazaremsan och i Libanon (Stockholm, 1995), s. 14f.
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PMRS är en av de samarbetspartners Palestinagrupperna först samarbetade med. Sedan 2012 stöder 
SIDA organisationen direkt utan att gå via PGS. Den finns både på Västbanken och i Gaza. 
Hälsovårdsarbetet riktas till barn, kvinnor, funktionshindrade, förståndshandikappade och folk i 
avlägsna områden.  Förebyggande hälsovård är en viktig del. Man kontrollerar skolmatsalar, 
toaletter och vattnets kvalitet. En särskild tvåårig utbildning, CHW (Community Health Workers) 
har skapats för att kunna vara verksam på platser där mur och vägspärrar försvårar för hjälp 
utifrån.  Särskild vikt är lagd på kvinnors behov - gynekologkontroller, familjeplanering, 148

uppfostran samt våld i familjen. Kvinnokommittéer har bildats för att ge ett särskilt perspektiv på 
frågor om jämställdhet inom familjen.  149

Gaza Community Mental Health Programme (GCMPH) 
Projektet etablerades 1990. Gaza är ett tätbebyggt samhälle där befolkningen vid flera tillfällen 
upplevt påfrestningar med bombning och artilleribeskjutning. Civilbefolkningens psykiska hälsa har 
påverkats starkt.  
 -Gaza är ett stort fängelse, konstaterar Ahmed Abu Tawahina. 
 -Föreställ dig att du sitter fast! Du kan inte röra dig. Det är en fruktansvärd upplevelse. Eller föreställ dig att du 
 bara har en nära anhörig som skulle behöva vård någon annanstans som är döende, och du kan inte göra   
 någonting. Det är klart att det påverkar den mentala hälsan.  150

        
Trots stora yttre svårigheter har projektet utvecklats till en mer avancerad nivå: 
 Under 2005 påbörjade GCMPH sitt arbete med att gå från en servicebaserad till en mer kunskapsbaserad   
 organisation för att på detta sätt kunna sprida sitt unika kunnande till bredare grupper i samhället. Detta arbete  
 genomför de i nära samarbete med de palestinska myndigheterna och andra NGO:s som arbetar inom   
 hälsosektorn, skolor m.fl.   151

De berättelser, som civilbefolkningens i Gaza och solidaritetsarbetares, bidrar med skiftar fokus 
från politisk kamp till fundamentala livsvillkor - från förtvivlan till hopp och individers växande 
genom utbildning till en sjukvård för skadade medmänniskor. Från att vara en berättelse rätt och 
slätt kan innehållet ramas in i en förståelse av existentiell belägenhet. Enbart att finnas till och 
finnas kvar trots förödmjukelser och avhumanisering utgör paradoxalt nog en del av kampen.  
I boken Popular Protest in Palestine, som handlar om folkligt motstånd utan att använda vapen, har 
författarna lyft fram beduinernas strategi: ”To exist is to resist”.  Att stanna kvar på sin mark är i 152

deras fall en kamp. Bokens författare och solidaritetsrörelsens aktivister lyfter fram det arabiska 
begreppet sumud vilket på svenska blir motstånd eller motståndskraft. Uppfattat på det sättet blir 
den humanitära hjälpen ett bidrag till en värdefull form av folklig kamp kanske i paritet med den 
tidigare väpnade kampen.  

Ekonomiskt stöd till humanitära projekt  153

PGS bidrar ekonomiskt till de olika projekt de medverkar i. För en liten organisation som PGS är 
biståndet viktigt. Det svårt att utläsa betydelsen för mottagarna eftersom medel kan komma från 

 Palestina Nu nr 4 (2010), s. 5ff.148

 Palestina Nu nr 2 (2005), s. 24.149

 Palestina Nu nr 4/ (2007), s. 10f.150

 Verksamhetsberättelsen 2012-2013, s. 19.151

 Marwan Darweish & Andrew Rigby, Popular Protest in Palestine, (London, 2015), 91. Rigby har även skrivit boken 152

Living the intifada, (London, 1991), vilken finns tillgänglig kostnadsfritt på internet i pdf-format: https://
civilresistance.info/rigby1991 [2018-08-27]. 

 Verksamhetsberättelserna för 2002-2003, 2006-2007 och 2008-2009. 153
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flera håll. En liten antydan om betydelsen kan utläsas av uppgifter om de största projekten. 
Egenavgiften kan förefalla blygsam i jämförelse med SIDA:s insats, men bör naturligtvis jämföras 
med insamlingens storlek. 2006 fick man in 1.063.469:- och 2007 totalt 1.617.481:- Insamlingens 
medel fördelas på åtskilliga andra projekt utöver de stora projekten. 

PGS noterar att egeninsatsen på 75000 egentligen går till tre projekt för PMRS 2008 och 2009. 
samtidigt har man givit extra bidrag från insamlingen med 250.000 för 2008 och 200.000 för 2009. 

År för bistånd PMRS Egen insats PGS SIDA

2006 50000 14707000

2007 75000 15042500

2008 75000 14105000

2009 75000 14105000

ÅR för bistånd GCMPH Egen insats PGS SIDA

2002 25000 3500000

2003 25000 3500000

2006 30000 4930000

2007 25000 2955000

2008 75000 3250000

2009 45000 3250000
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PALESTINAGRUPPERNA OCH OPINIONEN 
Tidigare avsnitt har berört relationen mellan ideologiska faser i kampen för palestinsk befrielse,  
solidaritetsrörelsens handlingsrepertoar och allierade. Har Palestinagruppernas informationsarbete 
påverkat den svenska allmänheten? Det ska nu övervägas. Först görs en jämförelse, bakåt i tiden, 
med Vietnamrörelsen, en av den utomparlamentariska vänsterns största framgångar, därefter ett 
nutida troligt hinder, islamismens aktioner vid gränsen Gaza-Israel 2018. 

Ledningen för PGS framstår som ytterst medveten om organisationens svårigheter att bryta sig ur 
sin begränsade roll i inflytande på opinionen. Åren efter Yassir Arafats besök i Sverige och 
framträdandet i Storkyrkan, 1983, tecknades bilden mörk:  
 Massmedialt var det likadant under Vietnam-tiden, när ett krig för första gången kom in i allas vardagsrum.   
 Den konflikten var dock lättare att förstå, och FNL-grupperna var också mycket framgångsrika i att föra ut sin  
 uppfattning och vinna anhängare. Det fanns en gång förhoppning om att PGS skulle uppnå samma framgång  
 som för FNL-grupperna, men idag kan vi konstatera att PGS inte samlar fler medlemmar än vad FNL-  
 grupperna gjorde i en större stad.  154

Palestinagruppernas lokalgrupper och medlemmar är medvetna om sin svaga ställning i den 
allmänna opinionen i Sverige. Det framgår  i en del verksamhetsberättelser. Svårigheten handlar 
inte bara om att nå ut med rätt information om en rättvis sak i rätt medium vid rätt tillfälle. De har 
även att förhålla sig till hur det palestinska folkets kamp uppfattas i en västerländsk kontext. 
Befrielserörelsen omprövade tidigare sin inställning till väpnade gerillaattacker och Israels rätt till 
sin existens. Den nuvarande strategin, som Hamas följer, med demonstrerande människor som 
tillåts eller uppmuntras att gå mot dödande kulor ifrågasätts av utomstående bedömare. Det, som 
kallas ”självmordsaktioner” av västerländsk media, skulle kunna problematiseras av 
solidaritetsorganisationen. Frågor, som lämnas obesvarade av PGS, överlämnas åt befrielserörelsens 
motståndare att besvara. I uppsatsen är det rimligt inrama att något element utelämnats. Den 
islamistiska strategin skulle troligen delvis kunna förstås med hänvisning till begreppet martyrskap.  

Lojaliteten med det palestinska folket sätts på prov 
Just detta år då detta skrivs, 2018, är det 70 år sedan Israel bildades och Palestina upplevde 
fördrivningen av folket som sin stora katastrof, Nakba. De manifestationer som förekommit i främst 
Gaza vid gränsen till Israel utgör exempel på svårigheter för propalestinskt opinionsarbete. Under 
många veckor före årsdagen och USAs flytt av sin ambassad till Jerusalem pågick demonstrationer i 
omedelbar närhet av en israelisk armépostering vid en avspärrning mellan Gaza och Israel. De 
bemöttes med israelisk eldgivning av krypskyttar. Demonstrerande palestinier  förde fram bildäck, 
som tändes på och bildade svart rök. Avsikten var att försvåra krypskyttarnas möjlighet till sikt. Det 
fungerade inte och palestinska demonstranter sköts ihjäl varje dag. 58 döda den 15 maj, enligt 
israeliska Haaretz.  Palestinagrupperna har på hemsidor delvis täckt händelsen och då betonat att 155

obeväpnade människor blev skjutna samt att Israels ockupation i grunden är fel. Att 
demonstrationerna fortsatte och kanske uppmuntrades av den politiska ledningen trots dödsoffer 
problematiserades inte. 

Verksamhetsberättelsen för perioden 1984 -1985.154

 Haaretz uppgifter kommer från Gazas hälsodepartement. Haaretzartikel från 15/5  https://www.haaretz.com/middle-155

east-news/palestinians/.premium-mass-gaza-border-clashes-52-killed-by-israeli-gunfire-2-410-wounded-1.6091548 
[hämtad 2018-07-30]. Obs! Länken anger 52 döda, men rubriken anger 58 döda. Artikeln har uppenbarligen uppdaterats 
senare. 
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Sådana händelser är främmande för den svenska opinionen. Det kräver någon slags analys och 
förklaring till allmänheten. Demonstrationerna i Gaza med eldgivning från skarpskyttar vid gränsen 
till Israel kan uppfattas som ett cyniskt offrande av civilpersoner. Det kan också förstås som ett 
självupplevt val hos martyrer. För ett sekulärt land som Sverige framstår talet om martyrdöden som 
svårbegripligt, kanske rentav som fanatism. Demonstrationerna i Gaza mot 70 års ockupation följer 
en berättelse som uppenbarligen mobiliserar palestinier, men skapar oförståelse eller motstånd i 
svensk opinion. Det är rimligt att behandla det i uppsatsen eftersom frågan om Hamas och ett 
möjligt cyniskt spel med människoliv framstår som elefanten i rummet. Frågan kan även ge en 
föreställning om varför PGS existerar, men inte når bredare lager av människor. 

Martyrskap 
Här ska refereras en artikel som ger en möjlig förklaring till hur martyrskap kan uppfattas.  
Antropologerna Neil L Whitehead och Nasser Abufarha från University of Wisconsin har publicerat 
en essä 2008 , vilken beaktar det kulturella sammanhanget och placerar begrepp som våld och 156

självmord i ny belysning. Journalister och politiska analytiker förbiser ofta det kulturella 
sambandet, vilket kan ge mening åt det till synes meningslösa.  

Följer man ordvalet som användes under det som Helga Baumgarten kallar Fatahlinjens fas så 
användes begreppet fida´i. Det betyder offrare, den som offrar sig. Det är ett sekulärt begrepp och 
användes för gerillasoldater, som under 1960-och 70-talen gick över gränsen från ett grannland och 
in i Israel, och stupade under aktionen.    
Från första intifadan, 1987 - 1992 dvs. under den period som Baumgarten menar präglades av 
inledningen på Islamistlinjen, användes i stället begreppet shahid, martyr. Martyr var den som föll 
offer för den repressiva ockupationen. Aktionerna var avsedda att väcka internationell opinion. 
Den andra intifadan, 2000 - 2005  dvs. en senare del av Islamistlinjen, innebar ett skifte. Man 157

hade givit upp tanken på att nå den internationella opinionen. I stället ville man helt förlita sig på 
egna krafter och i direkt konfrontation med Israel. Aktionerna utfördes även med bomber på den 
egna kroppen. Det heroiska sågs som viktigare än att vara offer. Den arabiska termen som användes 
är istishhadi, martyr. I västerländska media förstås handlingarna som självmordsaktioner. 

Författarna hänvisar i sin essä till Durkheims distinktioner då det gäller självmord.  Durkheim 158

skiljer på egoistiska, fatalistiska och altruistiska självmord. De egoistiska innebär en flykt från egna 
psykologiska problem. De fatalistiska begås av individer som känner sig inlåsta och isolerade från 
samhället. Det altruistiska begås av väl integrerade individer och som en plikthandling gentemot 
kollektivet. Whitehead och Abufarha menar att ifråga om palestinska martyrhandlingar handlar det 

 Neil L. Whitehead  & Nasser Abufarha, ”Suicide, Violence and Cultural Conceptions of Martyrdom in Palestine”, 156

Social Research: An International Quarterly, Volume 75, Number 2, Summer 2008, pp 395 - 416. 

 Den bortre gränsen sätts vid 2005 då ett möte hölls i Sharm-el-Sheik. Palestinas president, Mahmoud Abbas mötte 157

Israels premiärminister Ariel Sharon. Kung Abdullah II av Jordanien och president Hosni Mubarak från Egypten deltog 
också. Intifadan sades vara avslutad, nya förhandlingar skulle inledas och Israel släppte 2000 palestinska fångar. 
Uppgiften hämtad från ECFs databas. ECF står för Economic Cooperation Foundation, en israelisk thinktank. https://
ecf.org.il/issues/issue/230 [hämtad 2018-09-18].

 Durkheim, Emil, Suicide: A Study in Sociology, (Glencoe, Ill., 1951)158

https://ecf.org.il/issues/issue/230
https://ecf.org.il/issues/issue/230
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om altruistiska självmord vilka begås t.ex. för nationens  och förfädernas skull eller för det 
gudomligas skull.  159

Martyrens handling, istishhadi, är på det sättet en altruistisk moralisk handling och den som 
betjänas av detta kan då vara det palestinska folket. Den rituella handlingen ses i regionala 
mytologier som något som ger liv. Den enskilda handlingen transformeras då till det stora 
sammanhanget, här till folket. Blodet förstås som vattnet, vilket ger liv åt jorden. Martyrskapet 
förstås rituellt så och traderas i poesi, kommentarer, dödsrunor, skådespel och affischer.  160

Martyrskapet ses som en kraft vilken tränger igenom vägspärrar, murar och barriärer. Det blir en 
föreställning, som är rakt motsatt folkets dagliga verklighet: 
 These conceptions in the cultural imaginary are also generated in opposition to the realities on the ground.   
 People are denied access to their immediate space ot of the village or the city or sometimes confined to a room  
 in their own homes. The repeated references in the Palestinian martyrdom literature to penetrating walls and  
 barriers, the tearing down of the walls, the flow, the physical spread of the Palestinian body in Palestine are all  
 communicating conceptions of freedom in contrast to the ontology of confinements.  161

På så sätt är det möjligt att förstå att murar och vägspärrar inte bara blir säkerhetsarrangemang utan 
ett sätt att förvägra palestinierna sin identitet, sitt samhälle och sin kultur. Platserna där någon har 
sprängt sig framstår som ikoniska. De skapar än starkare band och uttrycker än mer den frihet man 
söker, men ständigt förvägras, menar Whitehead och Abufarha.  

Martyrskapets handlingar är alltså meningsfulla för palestinierna, men ofta meningslösa eller enbart 
destruktiva för västerländska journalister. Kommentatorer söker i stället efter samband med 
ekonomiska och psykologiska förhållanden. Det leder lätt till att mer betona lidandet än handlingen. 
Martyrskapets våldshandlingar sprider fruktan och skräck djupt in i det israeliska samhället. Det blir 
på det sättet ett meningsfullt svar på de israeliska handlingar, vilka sprider skräck och fruktan in i 
det palestinska samhället. 

Whitehead och Abufarha beskriver varför martyrskap och våldsaktioner kan ses som meningsfyllda 
och inte bara avskyvärda självmord. Palestinagruppens medlemmar kan självfallet inte vara 
antropologer. Någon likartad beskrivning kan ändå säkert återfinnas i palestinska tidskrifter, helt 
säkert hos Hamas. Frågan är om aktivisterna ser problematiken som essän försöker beskriva. Nu 
utgör martyrerna en vit fläck i agitationen, obegriplig för svensk opinion. Elefanten i rummet, 
islamistisk politik, skulle kunna bli hanterlig om martyrskapet förklarades som en altruistisk 
handling. Användande av martyrer hos Hamas, som både är produkt av intifadan och själv driver 
fram dödsföraktande demonstranter mot israeliska kulor, kunde bli begriplig och inte bara ett 
föremål för tyst acceptans eller knapphändiga fördömanden.  

På skilda ställen har PGS uttryckt dels det berättigade i att nationer som lever under ockupation har 
folkrättsligt stöd att använda militärt våld. Dels finns samtidigt en förståelse att nyttjande av 
bombbälten och militärt våld motverkar sitt syfte. Det framgår att PGS följer palestiniernas olika 

 Religionspsykologen Tomas Lindgren uttrycker det likartat i sin bok Fundamentalism och helig terror, (Lund, 2010), 159

s. 171: ”Det är kulturen som får människorna att tycka att vissa kostnader är rimliga, såsom tid, engagemang eller att ta 
sitt eget liv, för att uppnå vissa sanktionerade mål, exempelvis nationell självständighet, nationell befrielse, social status 
eller martyrskap”.

 Idéhistorikern Michael Azar har skrivit om religiöst och politiskt martyrskap i Den ädla döden, (Stockholm, 2013). 160

Boken presenteras i ett kort videosamtal tillgängligt: https://www.youtube.com/watch?v=JcUbi2VgZoE [2018-08-24]. 

 Whitehead & Abufarha 1951, 402.161

https://www.youtube.com/watch?v=JcUbi2VgZoE
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vägval och analyserar det internt, men inte uttalar sig om frågorna utåt. 1983 förekom öppna 
stridigheter inom PLO, rentav myteri, men PGS avstod från att förklara något utåt: 
 Som helhet har förbundet kunnat hålla en välgörande distans till de motsättningar och den splittring som idag  
 finns inom den palestinska rörelsen. Detta har besparat oss hårda inre motsättningar med åtföljande   
 handlingsförlamning. FS bedömning har varit att det viktiga för PGS är vårt konkreta stöd för palestiniernas  
 kamp för sina nationella rättigheter och stödet för PLO:s legitima ledning. Att hålla distans till interna   
 palestinska motsättningar får dock inte innebära att vi undviker att sätta oss in i dessa; det vore att bedriva   
 solidaritetsarbete med förbundna ögon. Men för vårt arbete som helhet måste principen vara att hålla   
 diskussionen om PLO:s politik och motsättningar internt, och utan att den blir det dominerande inslaget i   
 solidaritetsarbetet. Det står dock utom allt tvivel att de palestinska motsättningarna och de många politiska   
 utspelen och manövrerna har bidragit till den osäkerhet och passivitet som till viss del har drabbat vårt   
 förbund.  162

Möjligen är det så att ett helhjärtat stöd till en befrielserörelse utformas som ett ”villkorslöst stöd”. 
Åtminstone om solidaritetsrörelsen som haft sitt ursprung i företeelser som 68-rörelsen. 
Palestinagrupperna i Sverige har inte uppnått det läge som DFFG gjort till staten Vietnam eller 
Afrikagrupperna i Sverige gjort till flera av sina stater, vilka uppstått efter den nationella 
självständigheten. Afrikagrupperna har i flera böcker presenterat litet av solidaritetsarbetets historia 
i Bokprojektet ”Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika”.  Det som inte sades då om 163

det villkorslösa stödet går att säga efteråt: 
 När ”våra” befrielserörelser övergick i statsledningar var ’villkorslöst stöd’ den dominerande parollen för   
 Afrikagrupperna. Vikten av att utveckla volontärssamarbete med de nya staterna gjorde att Afrikagrupperna  
 kom att bli en allierad till regeringar med varierande grad av maktmissbruk och korruption.[…] Är detta ett   
 ofrånkomligt dilemma i allt solidaritetssamarbete? Måste solidaritetsrörelsen överse med mindre positiva   
 inslag i befrielserörelsers och regimers praktik för att kunna skapa och vidmakthålla det förtroende   
 solidaritetsarbetet bygger på?  164

Ytterligare en självrannsakan från deltagare i Afrikagrupperna kan ge perspektiv på det problem 
Palestinagrupperna står och har stått inför i över fyrtio år. Och som de i synnerhet stått inför då det 
gäller Hamas i kampen för att återta landet 15 maj 2018: 
 Vårt främsta mål var att praktisera solidaritet. I Befrielsekampen i Afrika ges ingen definition av ’solidaritet’.  
 Det sägs bara (sid 289) att insikt i ekonomiska utsugningen och direkt stöd till befrielserörelsen för södra   
 Afrika, som efterträdde Svenska Sydafrikakommittén. Solidaritet verkar skilja sig från annat bistånd genom att 
 behovet av bistånd förklaras i en vänsteranalys av globala maktförhållanden. Vår aktivism vilade på samma  
 tänkande som de svarta pantrarnas i USA: antingen är du en del av problemet, eller en del av lösningen.  165

Svarta pantrarnas sympatisörer och Afrikagrupperna, som accepterade det ultimativa sättet att visa 
oreserverat stöd för motståndare till förtryck, verkar ha sin motsvarighet hos PGS. Det oreserverade 
stödet blir till en tystnad för att inte hamna i att välja sida i den palestinska befrielserörelsens interna 
debatt. Möjligen finns minnen från uppslitande polemik mellan fraktioner innan ett enhetligt 
förbund bildades 1976 som en drivkraft. Utåt sett uppstår en tystnad och en förlorad position visavi 
Israelvänliga polemiker. 

 Verksamhetsberättelse för perioden 1984 - 1985.162

 Fem titlar har producerats: Karl-Gunnar Norén, Under ISAKs paraply, Anja Björk, Den stillsamma vreden, Birgitta 163

Silén, Uppdrag solidaritet, Rune Forsbeck, Gör ni då inte åtskillnad…? och Mai Palmberg (red), När södra Afrikas 
frihet var vår.

 Egerö, Bertil, ”Solidaritet och skygglappar”, i När södra Afrikas frihet var vår, red. Mai Palmberg, ,(Stockholm, 164

2007), 171.

 Palmberg, Mai, ”Vad vi skrev, var vi teg”, i När södra Afrikas frihet var vår : Afrikagrupperna 1964-1994, red. Mai 165

Palmberg,(Stockholm, 2007), 193f.
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Svensk opinion om Palestina 
Det är tämligen svårt att påstå något om hur Palestinagrupperna uppfattas av opinionen. Det finns 
dock vissa yttringar om parterna i konflikten Israel-Palestina, vilka kan ge en fingervisning om 
vilken opinion PGS verkar i. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har frågat om hur människor 
uppfattar Israels respektive PLO:s uppträdande under perioden 1969-2004. Frågan ställdes inte om 
vem som har ”mest rätt”, vilket eventuellt kunde ge något annorlunda resultat 

 

Jämför man Gillar-kolumnerna så framgår det traditionellt starka stöd Israel har av tradition i 
Sverige. PLO har som högst 13% stöd. Just 1988 års undersökning kan ha en specifik förklaring. 
Statsvetaren Ulf Bjereld menar att det troligen beror på den första intifadan, som inträffade mellan 
1987 och 1993. Kontrasten mellan stenkastande barn och israeliska soldater med automatvapen 
upprörde förmodligen många, därav en någon större andel gilla-svar.  
Bjerelds kommentar i övrigt: 
 PLO har dock inte lyckats vinna det opinionsstöd som Israel förlorat.[…] 
 Det svaga stödet för PLO i svensk opinion kan sannolikt förklaras med att organisationen associeras till   
 politiskt våld och terror - även om PLO i sak tagit avstånd från terrorhandlingar. Bilden av den palestinska   
 myndigheten som maktfullkomlig och korrumperad spelar säkert också in.   166

Palestinagruppernas motståndare i svensk opinionen 
PGS uppfattar att det finns en Israellobby i svensk media som inte bara är okunnig utan har en 
medveten pro-israelisk retorik.  Direkt polemik mot just PGS har mest förekommit utanför 167

etablerade media i webbsidor som Svensk Israel-Information. Sedan mars 2017 är sidan inte längre 

 Ulf Bjereld, ”Israel och PLO - 35 år i svensk opinion”,  i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.), Lyckan kommer, 166

lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004,  (Göteborg, 2005), s. 241 - 
245.

 Palestina Nu nr 4 (2009), s. 16-20.167
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aktiv. Inlägg från dess tidigare polemik återfinns nu mest på Stoppa Bojkott Mot Israel.  2011 drev 168

sidan en mindre kampanj mot PGS för att sidans besökare skulle per brev påpeka för dåvarande 
biståndsministern, Gunilla Carlsson (M), att PGS agerat propagandistiskt. Ministerns 
avståndstagande kan sägas innebära tydligt bakslag i opinionen för PGS. En rubrik löd:  
 Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel för 700 000 kr för att publicera falsk information om  
 Israel, inget återkrav krävs.  

Biståndsministern citeras: 
 Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man  
 tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.   
 Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det 
 inte funkat.  169

PGS gav i sin tur bakläxa till biståndsministern genom att referera till sydafrikanska forskare, 
Russelltribunalen  om Palestina, FN:s särskilde rapportör samt två nobelpristagare, Desmond Tutu 
från Sydafrika och Mairead Maguire från Nordirland. Inlägget slutar med en allvarlig uppmaning: 
 Istället för att ägna sin tid åt att smutskasta Palestinagrupperna borde Gunilla Carlsson motarbeta de yttringar  
 av kolonialism och apartheid som det internationella samfundet gemensamt kommit överens om att   
 bekämpa.  170

 Tillgänglig: http://www.stoppabojkott.se [hämtad 2018-08-02]. 168

 Polemiken finns tillgänglig: http://www.stoppabojkott.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs-anvande-skattemedel-for-169

att-publicera-falsk-information-om-israel/ [hämtad 2018-08-02]. 

 Palestina Nu nr 4 (2011), s. 21. Uppgiften har möjligtvis förekommit tidigare, även om jag, KS, inte har återfunnit 170

den. Den togs upp i Palestina Nu nr 4 för att kommentera ett specialnummer Kolonialism och apartheid, vilket var 
Palestina Nu, nr 3 (2011).

http://www.stoppabojkott.se
http://www.stoppabojkott.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs-anvande-skattemedel-for-att-publicera-falsk-information-om-israel/
http://www.stoppabojkott.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs-anvande-skattemedel-for-att-publicera-falsk-information-om-israel/
http://www.stoppabojkott.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs-anvande-skattemedel-for-att-publicera-falsk-information-om-israel/
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DISKUSSION OCH RESULTAT   
Uppsatsen om Palestinagrupperna i Sverige, PGS, tar sin avstamp i avkoloniseringen och de 
solidaritetsrörelse som uppstod i Sverige i samband med den. Den tydligaste och mönsterbildande 
var De Förenade FNL-grupperna, DFFG. PGS började sin aktivitet på slutet av 60-talet och 
rekryterade många av sina aktivister i huvudsak från den rörelse som kallas 68-vänstern. 68-rörelsen 
är inte entydigt definierad, men duger som utgångspunkt för ett allmänt resonemang om sociala 
rörelser. 

Sociala rörelser i kritisk opposition mot ett stelnat samhällssystem är ett begrepp, som använts i 
många epoker. Karl Marx är kanske den mest bemärkte. Några teoretiker på 1900-talet har fokuserat 
på en annan sorts rörelser än de, vilka mynnade ut i organisationer inom arbetarrörelsen. 
Fredsrörelsen och Kvinnorörelsen har skapat behov av andra formuleringar. Det perspektiv som har 
vuxit fram till en teori om nya rörelser kallade ”contentious social movements” bedömdes vara 
möjlig att använda vid analysen av PGS. I uppsatsen används termen ”utmanande” för engelskans 
”contentious”. Det tycktes vara möjligt att söka organisationens kollektiva identitet då det faktiskt 
finns exempel på inhemsk forskning om liknande nya sociala rörelser.  

Själva undersökningen startar i ett försök att mer konkret debattera tidsandan och avkoloniseringen. 
En kort redogörelse utifrån solidaritetsrörelsens material visade på en essentialistisk hållning till det 
palestinska folket. Området som folket bebodde och dess sociala stratifiering identifierades som 
väsentlig både för dess förespråkare och dess motståndare.  

Solidaritetsrörelsen, palestinagrupperna,  uppstod i lokalgrupper med stor självständighet. Olika 
delar av solidaritetsrörelsen sympatiserade med olika väpnade grupper inom det palestinska folkets 
representation. Det kom till en delning vars detaljer inte analyseras närmare eftersom det torde 
kräva intervjuer med inblandade personer. Det som numera heter Palestinagrupperna i Sverige är 
den majoritet av medlemmar och lokalgrupper vilka varit mest livskraftiga och kunnat upprätthålla 
ett organiserat solidaritetsarbete.  

Uppsatsen försöker belysa hur solidaritetsrörelsen uppfattar sin roll att stödja det palestinska folket  
under de olika faser som folkets representanter genomgår. För det syftet följer undersökningen inte 
alla de politiska turer som statsvetenskapliga beskrivningar använder. I stället används en ideologisk 
indelning i arabnationalism, Fatahlinjen och Islamistlinjen. Den islamistiska fasen tycks inte 
avslutad, men tycks till viss del vara följd av en växande betydelse för civilsamhället. 

Från teorierna om nya sociala rörelser presenteras ”handlingsrepertoar” som ett begrepp. Ett viktigt 
inslag i teorin är att identifiera utmanande, icke-institutionella och konfrontativa aktioner gentemot 
staten. Palestinagrupperna riktar sina och sina allierades utmanande aktioner främst mot den 
israeliska staten. För att identifiera solidaritetsrörelsens metoder används inramning som metod. 

För att försöka ge en antydan om vilka hinder PGS möter i sin ansträngning att nå ut till den 
allmänna opinionen ges resultaten från en attitydundersökning kring hur Israel respektive Palestinas 
uppträdande i konflikten uppfattas.  
Till frågan om hur palestinska organisationer kan uppfattas presenteras en föreställningar om hur 
människor i Palestina förstår martyrskap.  
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Resultat och slutsatser  

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att använda teorier om konfrontativ politik (contentious 
politics) då det gäller nya sociala rörelser. Den har dock bara delvis kunnat tillämpas. Det gäller då 
främst Palestinagruppernas tidiga period, som i Palestina dominerades av Fatahs ideologi om den 
väpnade kampen. Statsvetaren Helga Baumgarten har etablerat en grovhuggen men användbar 
indelning av befrielsekampen i faser och med dem motsvarande ideologier. Baumgartens 
tidsmässiga strukturering är en förenkling i jämförelse med statsvetarnas detaljerade fokus på 
krigshändelser och fredsförhandlingar. För solidaritetsrörelsen PGS har i uppsatsen begreppet 
handlingsrepertoar kunnat exemplifieras med bojkottaktioner, fredscykling och det humanitära 
stödet till utsatta människor som kunnat stanna kvar i sin by eller på sin gård. Verkligt utmanande 
aktioner, som framstått som svårhanterliga för den svenska staten, har egentligen inte kunnat 
dokumenteras för Palestinarörelsen i Sverige. Däremot har den svenska staten haft misstro mot 
sympatisörer till den palestinska befrielserörelsen under den tid då gerillaaktioner fortfarande 
tillämpades av den nationella befrielserörelsen i internationella miljöer.  

De utmanande aktionerna är i stället knutna till den internationella arenan. Där finns en tydlig 
motsatsställning mellan Israel som stat och solidaritetsrörelsen. Organisationen stöder 
bojkottverksamheten, BDS, och deltar aktivt själva i den mån svenskägda företag är engagerade i 
Israel. Multinationella företag verksamma i Sverige, som enligt BDS-rörelsen bör bojkottas, utsätts 
också för press. I det avseendet uppfyller PSG förutsättningen för att ses som en ny social 
organisation mer än en traditionell organisation.  Det kan sägas vara bekräftat av de uppgifter om 
svartlistning i samband med BDS-kampanjen som drabbar PGS, dvs. Israel har meddelat att PGS 
som en av 20 internationella organisationer inte kommer att beviljas inresa i landet. 

Den största invändningen mot PGS som en oppositionell faktor är att den näppeligen uppfattas som  
provokativ eller utmanande visavi den svenska staten - numera. Palestinagruppernas goda kontakter 
med sociala rörelser i Palestina, deras kunnighet och uthållighet i arbetet med de humanitära 
biståndsprojekten har över tid visat solidaritetsrörelsens seriositet. Det positiva samarbetet med 
SIDA och Forum Syd bekräftar en gradvis betoning av PGS som biståndsorganisation. De politiska 
krav PGS för fram gentemot staten är mer av karaktären vänliga påtryckningar på en likasinnad.  

Den kollektiva identiteten är i vissa avseenden vag då det gäller hur långt man vill gå i lojalitet till 
det palestinska folket. På frågan om vilken bild av det palestinska ledarskapets representativitet som 
PSG ger får det betydelse vilken fas av motståndet som betraktas. För perioden som dominerades av 
Fatah-linjen, dvs. i början på Palestinagruppernas aktivitet, fanns en märkbar sympati och lojalitet. 
Det betyder inte att solidaritetsrörelsen entydigt uttalade stöd för en viss grupp. Snarare tycks de 
olika ledande medlemmarna varit oense i den frågan. Det var därefter Palestinagrupperna bildade ett 
förbund med vissa krav på enhetlighet. 

Den period, som mer präglats av en islamistisk linje, dvs. i huvudsak från organisationen Hamas,  
präglas av försiktighet i bedömningarna. Det förefaller som om man vare sig vill stödja Hamas 
helhjärtat eller kritisera organisationen. Det innebär en otydlighet i propagandaarbetet. Utifrån 
nuvarande svenska inhemska perspektiv, med ett mer kritiskt synsätt på islamistiska grupper i 
närheten av Muslimska Brödraskapet, framstår framtoningen som styrd av lojalitet mot folkets 
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representanter och självcensur i fråga om vad som ska ses som berättigat våld. Det är en iakttagelse 
från de offentliga texter, som använts. Intervjuer med ledande företrädare, både gamla och nya, 
skulle förmodligen ge en mer komplicerad bild i det avseendet.  

Hur PGS har kunnat överleva vänstervågens avmattning efter Vietnamrörelsens nedgång är svår att 
fastställa. Uppsatsen vill göra gällande att den ursprungliga vänsterkritiken, för att inte säga den 
marxistiska kritiken, gradvis har reducerats. I stället har tyngdpunkten mer kommit att vila på den 
humanitära hjälpen. Där har PGS fått gehör för sina projekt av den socialdemokratiska regeringen. 
Även i frågor om erkännande av staten Palestina har regeringens syn samman fallit med den linje 
PGS företräder. Det är rimligt att säga att aktivistorganisationen har alltmer blivit en bistånds-
organisation. Svensk allmänheten har förmodligen större förståelse för en organisation, som 
praktiskt utför viktigt humanitärt arbete, än en som huvudsakligen politiskt motsätter sig en 
långvarig okänd ockupation. 

Ett av de påståenden som görs kring den islamistiska linjen utgörs främst av påståenden om 
avsaknad av text. Den anmärkningen förekommer därför att den antas ha bäring på möjligheten för  
PGS att nå ut i svensk opinion. Just detta år, när staten Israel firar 70 år  och det palestinska folket 
uppmärksammar 70 år efter katastrofen, Nakban, framstår PGS som näst intill frånvarande på 
sociala medier. Det kan förstås betyda att organisationen inte ser sig beredd att försvara den 
islamistiska linjens aktioner vid gränsen Gaza-Israel.     

Palestinagruppen i Sverige förtjänar möjligen en mer omfattande undersökning. I det avseendet 
skulle intervjuer med tidigare aktivister samt studier av de mest aktiva lokalgruppernas material 
möjligen ge en djupare förståelse av organisationens roll och betydelse. Ett mer detaljerat studium 
av den ekonomiska omfattningen på biståndet till palestinska organisationers projekt via PGS skulle 
kunna fastställa betydelsen av organisationens insatser, både för mottagarna och för 
solidaritetsorganisationen självt. 
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Bilaga 1 Medlemmar PGS

ÅR Medlemmar Faddrar Lokalgrupper 

1981 245 19

1982 257 300 20

1984 338 26

1985 279 475 21

1986 306 453

1987 357

1990 322

1991 437 15

1994 400

1995 400

1996 400

1997 373

2000 320

2001 412

2002 671 428 18

2003 744 449 18

2004 671 468 17

2005 744 490 17

2006 804 488 17

2007 816 476 17

2008 782 470 16

2009 920 472 16

2012                           c:a 1000
 465 12

2013                           c:a 1000                      c:a 500 12

2014                           c:a 1200 450 15

2015                           c:a 1200 450 15
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Bilaga 2: Några händelser i konflikten Palestina - Israel. 

ÅRTAL HÄNDELSER - sammanställning bygger på uppgifter i Sune Perssons bok 
Palestinakonflikten, Per Gahrtons Palestinas frihetskamp, historia, analys och 
personliga iakttagelser och Daniel Nerenbergs Cooperating with the Enemy.

1947 FN:s generalförsamling beslutar dela Palestina i två stater plus en internationell zon 
bestående av Jerusalem och Betlehem

1948 Staten Israel utropas och det brittiska mandatet upphör

Resolution 194 antas. Palestinierna har rätt att återvända.

1956 Israel anfaller Egypten, erövrar Sinai och Gaza.

1967 Junikriget/Sexdagarskriget. Israel ockuperar Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. 
(1967-1987). FN antar resolution 242: ockuperade områden ska bytas mot erkännande av 
Israel och dess gränser.  

1968 Fatah genomför attack mot israelisk styrka vid byn Karameh.

1973 Oktoberkriget. Egypten och Syrien angriper Israel.

1974 Arafats tal i FN om olivkvisten och geväret. PLO blir observatör i FN.

1978 Israel angriper Libanon.

1982 Israel angriper Libanon.

1985 PLO tar avstånd från att använda terror. PLO erkänner resolution 242.

1987 Den första Intifadan.(1987-1993). Hamas bildas.

1988 Staten Israel utropas. PLO erkänner Israel

1993 Osloavtalet sluts mellan PLO och Israel, övergår i  Osloprocessen(1993-2000).

1994 Palestinska Myndigheten skapades som en del av Osloöverenskommelsen.

2000 Camp David-förhandlingar mellan PLO och Israel. Sharon besöker Tempelberget, vilket 
utlöser den andra Intifadan. (2000-2006)

2004 Sharon informerar om planerad mur. Internationella domstolen i Haag betraktar det som 
folkrättsbroitt.

2005 Israel utrymmer Gaza.

2006 Hamas vinner valen till Palestinska Myndigheten. EU inför blockad mot Hamasstyrda 
Palestina. Israel anfaller Gaza.

2007 Fatah och Hamas strider mot varandra.

2008 (2008-2009) Gazakriget. Hamas besköt Israel med raketer. Israel flygbombade.

2012 Gazakrig. Palestiniernas status i FN fortfarande som observatör, men nu som stat, inte 
längre PLO. 

2014 Gazakrig

2018 70 år efter Israels etablering som stat och 70 år efter den palestinska katastrofen, Naqba, 
palestinska demonstrationer vid israelisk militärpostering i flera veckor. Många 
demonstranter dödas, Hamas skjuter raketer och Israel flygbombar några byar.
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