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Abstract

The issue of Palestinian statehood has been debated for several decades, not only between Israel and

Palestinians, but also on an international level. What are the criteria used in the debate to consider

whether Palestine should be considered a state or not? In this paper, I examine how members of the

European Union, more specifically the United Kingdom and Sweden, are debating in this very

question. I have used the statements that both United Kingdom and Swedish governments have

published on their official website and analyzed it with the four criteria of Malcolm Shaw's

definition on declarative theory of statehood. One of the findings indicate that United Kingdom and

Sweden have different views on Palestine's territory and government which means that Sweden

view Palestine as a sovereign state and United kingdom does not. 

Keywords: Palestine, Statehood, Swedish government, United Kingdoms government.  
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Kapitel 1 

1.1. Inledning 

”Beslutet att erkänna Palestina är fullt ut forenligt med folkrätten. Det är ett naturligt steg att

uppfylla det palestinska folkets legitima strävan efter självbestämmande”1säger Margot Wallstrom,

Sveriges utrikesminister. Med det uttalandet blev Sverige det forsta västerländska landet, inte bara

inom Europeiska Unionen, utan hela västvärlden, att erkänna Palestina som suverän stat. Beskedet

om det svenska stodet till Palestina kom därfor med andra ord oväntat.2 

Storbritannien tillhor den majoritet av EU-medlemmar som inte erkänner Palestina som stat. Tobias

Ellwood, brittisk minister med ansvar for mellanosternfragor, säger att ”The UK will recognise a

Palestinian state at a time most helpful to the peace process because a negotiated end to that

occupation is the most effective way for Palestinian aspirations of statehood to be met on the

ground.”3 Även Storbritanniens davarande premiärminister David Cameron har uttalat sig om att

Palestina inte är redo for de forpliktelser som kommer med statsstatus.4  

Utover att bade Storbritannien och Sverige är västerländska länder samt medlemmar inom EU, sa

är de bland de storsta enskilda bistandsgivarna till Palestina, varav EU är den storsta

bistandsgivaren till palestinierna. EU som bistandsgivare har under de senaste aren fortsatt att oka.5

Hur kommer det sig da att dessa tva EU-medlemmar tar olika ställningar i hur de ser pa Palestinas

statsstatus? Genom att analysera hur Storbritanniens och Sveriges regeringar ser pa Palestinas

statsstatus utefter den deklarativa teorins kriterier om ett eget territorium, en regering, en permanent

befolkning samt kapacitet att inga internationella relationer med andra stater, blir det mojligt

komma fram till vart de tva regeringarna gar isär i sina ställningstagande. Fragan som därfor

kommer att ställas är: Hur betraktas Palestina som stat enligt EU-medlemsstaterna Storbritannien

och Sverige? 

1 Regeringskansliet, ”Utrikesminister Margot Wallstroms planerade tal vid Arabforbundets utrikesministermote”, 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/tal/2015/03/utrikesminister-margot-wallstroms-planerade-tal-vid-
arabforbundets-utrikesministermote/ ,2015, (hämtad 2016-07-14)

2 The Guardian, ”Sweden officially recognises state of Palestine” . Tillgänglig:  
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/sweden-officially-recognises-state-palestine ,2014, (hämtad 2016-
07-15)

3 Huffington Post, ”Middle East Minister Tobias Ellwood Warns MPs Over Timing Of Palestinian Statehood” 
Tillgänglig: http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/10/13/middle-east-minister-tobias-ellwood-warns-mps-over-
timing-of-palestinian-statehood_n_5978984.html,2014,  (hämtad 2016-07-14)

4 BBC news, "Cameron faces sceptics with 'new interventionism' call” Tillgänglig http://www.bbc.com/news/world-
15027990  (hämtad 2016-07-14)

5 BBC News,”EU must stop paying Gaza officials – auditors,” tillgänglig : http://www.bbc.com/news/world-europe-
25330437, 2013, (hämtad 2016-07-15) 
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1.2.  Bakgrund    

Palestina har genom historien fatt manga olika definitioner om vad det är och inte är. Ända sedan

tidigt 1900-tal har Sverige och Storbritannien haft en betydande roll som har paverkat Palestinas

historia. Palestina blev i borjan av 1900-talet erovrat av britterna och kom att kallas Brittiska

Palestinamandatet som styrdes under ledningen av Storbritannien. Storbritannien gav dock lofte om

att gora Palestina till en självständig arabisk stat i gengäld for att de hjälpte dem i kriget mot det

osmanska riket. När Storbritannien inte genomforde loftet om en självständig arabisk stat samtidigt

som Storbritanniens davarande utrikesminister gav sionisterna ett lofte om att istället gora det

palestinsk omradet till en judisk stat trappades konflikten upp. Storbritannien bestämde sig da for att

lämna mandatet. Fragan om omradet skulle bli en judisk eller arabisk självständig stat togs istället

upp av FN. FN:s generalforsamling skapade därfor en kommitté under namnet United Nations

Special Committee on Palestine (UNSCOP) som skulle rosta for hur de skulle losa fragan om en

arabisk och judisk stat. Sverige, som satt med i denna kommitté, rostade for forslaget om att

omradet skulle delas in i tva separata stater, en judisk och en arabisk.6 

Denna delningsplan antogs av FN genom delningsresolutionen nr 181 ar 1947 och kom att vara en

viktig punkt i debatten om Palestinas statsstatus. Avsikten med resolutionen var att skapa tva stater

där Palestina skulle tilldelas ostra Jerusalem, Gaza samt västbanken. Kort efter att detta beslut

fattats utropade sig Israel till självständigt stat som erkändes av Storbritannien, USA, Sovjetunionen

och Frankrike. Dessa tva beslut mottes med motstand fran Egypten med flertal grannländer och en

konflikt trappades upp mellan grannländerna och Israel som brot ut till sexdagarskriget. Kriget

utkämpades mellan bland annat parterna Israel, Jordanien och Egypten. Efter krigets slut 1967

antogs en ny resolution av säkerhetsradet kallad resolution 242 som innefattade nya gränser mellan

Palestina och Israel. I resolution 242 skulle israeliska armén dra sig tillbaka fran den mark de

ockuperat och de gränser som antogs i resolution 181 skulle upprätthallas.7  

Resolutionerna nr 181 och nr 242 ligger än idag centralt i debatten om Palestinas statsstatus. År

2014 gick Sveriges regering ut som det forsta europeiska landet som officiellt erkände Palestina

som stat. Sverige menar pa att Palestina är en suverän stat och borde erkännas som en med det

territorium som lovades genom 181 resolutionen.8 Samma ar rostade Storbritannien nej i FN:s

6 Norris, J. (2013) Land of Progress: Palestine in the Age of Colonial Development, 1905-1948 s. 82-93
7 Nationalencyklopedin, ”sexdagarskriget”, Tillgängligt: 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/sexdagarskriget ,2016 , (hämtad 2016-08-09)
8 Regeringskansliet, ”Sverige erkänner Palestina och okar bistandet” Tillgänglig: 
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säkerhetsrad till forslaget att Palestina skall bli en stat da de anser att Palestina inte är redo for en

sadant uppdrag. 2012 väljer Storbritannien att avsta fran att rosta om Palestinas framlagda forslag

om en konfliktlosning mellan Israel och Palestina som även skulle erkänna Palestina som en

suverän stat. Nagra ar senare avstar Storbritannien ocksa fran att rosta om den palestinska flaggan,

en symbol for Palestinas framsteg som stat, skall hissas vid FN:s hogkvarter. Storbritannien har

dock officiellt gatt ut med att om tvastatslosning mellan Palestina och Israel skulle ske, skulle

Storbritannien i samband med konfliktlosningen erkänna Palestina som stat. Tvastatslosningen ska

da innebära de gränsdragningar som genomfordes av FN via 181 resolutionens gränsdragningar.9   

1.3. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersoka hur det kommer sig att Storbritanniens och Sveriges

regeringar skiljer sig at i sitt ställningstagande till Palestinas statsstatus. Da det rader delad mening i

debatten om Palestina kan anses vara en stat eller inte syftar därfor denna undersokning att granska

vad det är som gor att Storbritannien och Sverige skiljer sig at i sina asikter om vad Palestina skall

innefatta for anses vara en suverän stat. Detta for att ge en okad forstaelse om hur länder resonerar

kring andra entiteters statsstatus.   

1.4.  Frageställning

Med det tidigare angivna syftet lyder därfor denna uppsats forskningsfraga: Hur betraktas Palestina

som stat enligt EU-medlemsstaterna Storbritannien och Sverige?  

1.5. Forskningsgenomgang 

Den internationella politiken grundar sig i de relationer som sker mellan stater, organisationer och

individer. Inom den globala politiken har en suverän stat den hogre auktoritet. Statsmoralister

foresprakar att respekten for suveräna stater är viktigt da den forbjuder stater att inkräkta pa andras

territorium, jurisdiktion och att det är bästa sättet att upprätthalla en ordning.10 Palestina är en entitet

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/sverige-erkanner-palestina-och-okar-bistandet/ ,2015, (hämtad
2016- 07-15)

9 UN.org ”State of Palestine Flag to Fly at United Nations Headquarters, Offices as General Assembly Adopts 
Resolution on Non-Member Observer States”, Tillgänglig:  http://www.un.org/press/en/2015/ga11676.doc.htm
,2015, (hämtad 2016-07-29)

10  Nye, Joseph S. & Welch, David A. (2011) Att förstå internationella konflikter. s. 3-4, 30-31. 
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som eftersträvar internationellt erkännande som suverän stat av andra stater och organisationer, sa

som EU, for att forbättra sina forutsättningar inom den internationella politiken och for att fa mer

stod i konflikten med Israel. Det finns bade organisationer och stater som har valt att godkänna och

avfärda Palestinas onskan erkännas som en suverän stat.11 Men hur debatterar dessa stater och

organisationer när de diskuterar Palestinas statsstatus? Och vad säger tidigare forskning om vad

som krävs for att en entitet ska anses vara en stat?    

Statsvetare och jurister brukar i denna diskussion hänvisa och debattera till tidigare fall där riktlinjer

och beslut som tillämpats vad gäller staters tillkomst och erkännanden. En av de personer som har

undersokt statsstatusdebatten närmare är Joseph Davids, professor inom internationell rätt, som

ställts sig fragan varfor internationella brottmalsdomstolen i Haag inte genomforde en undersokning

om brott hade begatts pa det palestinska territoriet. Bakgrunden till detta var en forfragan till

domstolen fran den palestinska myndigheten som ansag att det var ett brott mot mänskliga

rättigheter att raketer skickats in pa palestinsk mark. I artikeln ”What makes a state?” undersoker

Davids fallet efter montevideokonventionens kriterium i hur internationella domstolen resonerade

kring Palestinas statsstatus da avslaget ska ha berott pa att Palestina enligt internationella

brottmalsdomstolen inte ansags vara en stat och därfor inte kunde lämna in anmälan om brott.

Davids hänvisar i sitt argumenterande om Palestinas statsstats till montevideokonventionen, en

konvention med kriterier och riktlinjer for att länderna som ansokte om statsstatus skulle uppfylla

den deklarativa teorins fyra kriterier som innefattar: 1. En permanent population, 2. Ett definierat

territorium, 3. En regering samt 4. Kapacitet att inga relationer med andra stater. Även om

konventionens kriterium inte blev internationellt erkända som en lag till vad en entitet skall

innefatta for att anses vara en stat annat än i montevideokonventionen har kriterierna används som

riktlinjer for andra organisationer och stater i deras argumentation for att erkänna eller neka entiteter

som soker statsstatus hos dem.12

Enligt Davids har det i den moderna debatten om statsstatus ifragasatts om de fyra kriterium är

tillräckliga for att en entitet skall uppna statsstatus eller om det även krävs erkännande av andra

stater eller organisationer. Han tar upp historiska exemplen som Transnistria, ett omrade i

nuvarande Moldavien, som 1992 stred for sin självständighet och skall ha uppfyllt alla de fyra

kriterierna men som ända inte erkändes som suverän stat. Till skillnad fran Transnistria blev dock

Vatikanstaten efter forhandlingar med det italienska kungadomet under tidigt 1900-tal erkänt som

11  ibid s. 224-227
12 Davids, W. Joseph ”What makes a state”, tillgänglig: 

https://thenewinternationallaw.wordpress.com/2012/05/02/what-makes-a-state/ ,2012, (hämtad 2016-08-01)
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stat trots att de brast i bland annat att kriterien att kunna inga internationella relationer med andra.

Detta da Vatikanstaten är mer av en observator än deltagare i politiska forhandlingar. En annan

statsstatus man skulle kunna ifragasätta är Israel da israelerna ända sedan 1948 har haft svart att

kontrollera sitt territorium. När det kommer till fallet Palestina sa visar det sig att i mer än hälften

a v Palestinska befrielseorganisationens (PLO) uttalanden inte beskriver sig själva som en stat.

Palestina kan därfor även med erkännande fran andra stater, bli en stat da de inte har kontroll over

deras egna territorium.13 

Med dessa argumentationer sammanfattar Davids sin undersokning med att det är nodvändigt for en

stat att ha dessa karakteristiska drag som territorium, regering, befolkning samt kapacitet att inga

relationer med andra stater. Eftersom en stat är en del av ett storre samhälle som inte tar slut vid

sitt eget territoriums gränser, maste staten därfor i viss utsträckning bli erkänt av det storre

samhället. Men vilket är viktigast, erkännande eller kriterierna? Davids resonerar att om endast

konventionskriterium skulle behovas for att en entitet skall anses vara en suverän stat skulle vilken

organisation som helst med vald kunna uppfora en stat och strunta i diplomatiska kompromisser.

Om endast erkännande skulle krävas skulle politiker kunna hindra och skapa stater utan hänsyn till

verkligheten eller utefter behov. Det är genom bade erkännande och uppfyllande av deklarativa

teorins kriterium som samhället är uppbyggt pa och bada behovs for att en entitet skall kunna bli en

erkänd stat.14  

William Worster, lektor inom internationell lag vid Haags universitet, diskuterar precis som Davids

om Palestinas statsstatus och vad en entitet skall innefatta for att anses vara en suverän stat. I

forskningsartikeln The exercise of jurisdiction by the international criminal court over Palestine

undersoker Worster hur den internationella brottsdomstolen debatterar om Palestinas statsstatus.

Eftersom analys av statsstatus traditionsenligt borjar i Convention on Rights and Duties of States,

även känt som montevideokonventionen, väljer därfor Worster att kommentera pa Palestinas

situation utefter konventionens kriterium. Med dessa kriterier anser Worster att Palestina uppfyller

bade kriterierna territorium och befolkning pa ett tillfredsställande sätt. Han forklarar att han är

medveten om att Palestinas gränsdragningar inte är tydliga, men ställer da motargumentet att staten

Israel inte heller borde anses uppfylla territorium-kriteriet, vilket det av manga anses gora.15

13 ibid 
14 ibid
15  Worster, T. William.  The exercise of  jurisdiction by the international criminal court over Palestine. American 

University International Law Review  26  no 5.  ( 2012):  1153-1174.  
https://www.academia.edu/1228397/The_Exercise_of_Jurisdiction_by_the_International_Criminal_Court_Over_Pal
estine (hämtad 2016-07-20)
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När det kommer till de tva andra kriterierna, att entiteten skall innefatta en regering samt kapacitet

att inga internationella relationer med andra stater, blir diskussionen mer detaljerad. Worster anser

att den palestinska myndigheten klassas som en regering da dess syfte är att etablera palestinskt

statsstatus samt att även om Palestinas mojlighet att forhandla internationellt är begränsade, sa är de

tillräckliga for att godta internationella brottmalsdomstolens jurisdiktion. När det kommer till

kapacitet att inga internationella relationer är det kriteriet i Palestinas fall mer svardefinierat.

Palestina har gjort ett flertal forhandlingar med arabiska länder och organisationer, men stängs ofta

ute fran forhandlingar i väst. Å ena sidan har EU bland annat skickat polisstyrka till Gaza-omradet

for att skapa ordning. Å andra sidan har de blivit utestängda fran flera forhandlingar med EU.

Worster kommer i sin sammanfattning fram till att trots att Palestina uppfyller kriterierna for en stat,

sa gors det inte pa ett tillräckligt tillfredsställande sätt. Exempel pa detta är att Palestina är

begränsade i sina internationella relationer med västvärlden. Palestina bor därfor enligt Worster

kategoriseras som en quasi-stat, det vill säga en erkänd stat i vissa sammanhang.16

Bade Joseph Davids och William Worster debatterar kring om Palestina uppfyller deklarativa

teorins kriterium i sina argumentationer for och emot Palestinas statsstatus. Enligt Davis räcker det

inte att endast ha uppfylla de fyra kriterierna, utan även erkännande av andra stater for att kunna

anses vara en suverän stat. Worsters argumenterar istället for att Palestina uppfyller kriterierna, men

inte tillfredsställande nog när det kommer till att inga internationella relationer. Davids och Worster

kommer dock bada fram till att Palestina inte bor ses som en suverän stat utefter deklarativa teorins

kriterier precis som internationella brottmalsdomstolen. Palestina kan därfor inte fa en sa viktigt sak

provad som exempel att Israel ockuperar mark som Palestina anser vara deras, vilket pavisar hur

viktigt det är att uppfattas som en suverän stat av andra i den internationella politiken. Precis som

Internationella brottmalsdomstolen är EU en viktig aktor for Palestina da EU är den storsta

bistandsgivaren. Detta är intressant da majoriteten av EUs medlemsländer inte anser att Palestina är

en suverän stat. EU kommer forst erkänna Palestina som en suverän stat om konflikten mellan Israel

och Palestina blir lost.17 

Bade Davids och Worsters kommer genom sina analyser fram till att Palestina inte bor anses vara

en stat utefter deklarativa teorins kriterium precis som internationella brottmalsdomstolen. Men hur

blir det om man applicerar dessa kriterier pa europeiska staters syn pa Palestina? EU, vars majoritet

av medlemmar inte anser Palestina som stat, är ända den storsta bistandsgivaren till Palestina.18 

16 Ibid s. 1193-1200
17 Ibid s. 1207f
18 Europeiska unionen, ”Palestine”, Tillgänglig: 
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EU-medlemmen Sverige har valt att erkänna Palestina, medan Storbritannien anser att Palestina inte

har det som krävs for att anses vara en stat. Precis som Davids och Worsters undersokningar

kommer jag att använda mig av deklarativa teorins kriterier när jag undersoker hur Sveriges

respektive Storbritanniens regering argumenterar for och emot Palestinas statsstatus. Detta for att se

vidare hur deklarativa teorin kan användas i debatten om Palestinas statsstatus och vilket eller vilka

kriterierna som utgor att Palestina erkänns och ifragasätts som stat.  

  

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/palestine/index_en.htm ,2015, (hämtad 2016-08-22)
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Kapitel 2 Teori

2.1. Deklarativa teorin 

Det finns ingen internationellt antagen lag eller regel som säger vad en entitet skall infatta for att

kunna anses vara en suverän stat. Dock är Declarative theory of statehood, som pa pa svenska skulle

kunna oversättas till deklarativa teorin av statsstatus, en teori som traditionellt har används for att

analysera om en entitet anses uppfylla kraven pa statsstatus. Deklarativa teorin har bland annat

använts i montevideokonventionen som ar 1933 skrevs under av bland annat USA, Dominikanska

republiken och Mexico. Konventionen ror staters rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.19 

Genom konventionen fick deklarativa teorins fyra kriterier internationell status i debatten om

suveräna staters erkännande av andra entiteter. Konventionens forsta artikel innehaller de fyra

kriterier som entiteterna skulle innefatta for att fa anses vara en suverän stat. Entiteten skall enligt

artikeln innehalla: En permanent befolkning, ett definierat territorium, en regering samt ha kapacitet

att inga relationer med andra stater. Endast redan existerande suveräna stater kan erkänna en entitet

om de anser att entiteten uppfyller kriterierna. Malcolm Shaw, professor inom internationella- och

mänskliga rättigheter, har i sin definition av en stat och vad som gor att en entitet uppnar statsstatus

använt sig av deklarativa teorin. Mer utforligt beskriver Shaw vad kriterierna skall innefatta enligt

nedan: 20  

1. En permanent befolkning: For att kunna definieras som en stat krävs det en permanent

befolkning. Det finns inget minimum eller maximum i hur stort antalet invanare maste vara for att

befolkningen skall anses vara permanent, utan fokuserar mer pa att befolkningen skall vara bosatt

inom det givna omradet som entiteten ansoker som statsstatus.21

2 . Ett definierat territorium innebär enligt deklarativa teorin att det skall finnas ett territoriellt

avgränsat omrade som kontrolleras utav en overordnad makt. Det centrala i det här kriteriet är inte

huruvida den geografiska storleken är betydande utan mer pa att det är en regering som har kontroll

over det angivna territoriet. Dessa gränser skall även vara tydliga gränser mot omvärlden.22

19 Shaw, M. (2014) International law s.144f
20 ibid
21 Shaw, M. (2003) International law s. 178 
22 Shaw, M. (2014) International law s. 150
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3. En regering innefattar att det skall finnas nagon form av centralt styre som är en overmakt. Den

centrala makten skall i sin tur ha kontroll over det politiska systemet. Den centrala makten,

exempelvis en regering, ska fungera i syfte att upprätta och halla ordning pa den politiska

strukturen.23 

4. Kapacitet att inga relationer med andra stater. Att inga relationer med andra stater visar pa att

andra stater erkänner dess existens. Exempel pa internationell relationer är handelsforbindelse och

diplomatiska forbindelser mellan entiteten och andra stater. Även bistand är ett lämpligt exempel pa

en relation mellan stater. Bistand forekommer ofta i utvecklingsarbeten där bistandsgivaren och

bistandsmottagaren delar pa en gemensam vision om samarbete, exempel pa detta är World Trade

Organization (WTO).24   

Med hjälp av den deklarativa teorin skapas det en bättre forstaelse for statsstatusens innebord och

pa sa sätt även en bättre forstaelse for hur Palestinas statsstatus skall granskas. For att kunna forsta

hur de tva EU-medlemmarna Storbritannien och Sverige resonerar kring Palestinas statsstatus

kommer därfor deklarativa teorins kriterier att analyseras. Eftersom Storbritannien och Sverige tar

olika ställning i debatten om Palestinas statsstatus behovs det därfor riktlinjer for att kunna välja ut

det som är relevant inom debatten. Eftersom det finns manga variabler som kan granska i varfor en

stat väljer att erkänna en entitet eller inte tar deklarativa teorin upp de mest relevanta variablerna da

teorin har internationell status och används som praxis inom statsstatusdebatten.   

Det finns manga teorier om vad en stat skall innefatta for att fa anses vara just en stat. Valet av att

använda deklarativa teorin i den här uppsatsen och inte exempelvis constitutive theory, som ocksa

är ett allmänt forekommande teori i diskussionen om en stats statsstatus, beror pa teorins definition

av stat. Constitutive theory fokuserar till storre del pa att statsstatus ligger i ifall andra stater

erkänner staten som en suverän stat. Teorin innebär att endast nya stater skulle kunna existera om

en eller flera av dessa stater skulle erkänna staten. En stat behover enligt teorin inte folja nagra

specifika kriterier for att erkänna en stat eller ha krav pa sig att erkänna en stats suveränitet. Hur

manga stater det är som maste erkänna statens suveränitet är heller inte i klarlagt.25 Eftersom den

här studien gar ut att forsta hur Storbritannien och Sverige ser pa Palestinas statsstatus är inte

constitutive theory användbar. Med denna teorin skulle man endast kunna ta reda pa om Sverige

eller Storbritannien erkänner Palestina, vilket vi redan vet att Sverige gor och att Storbritannien inte

23 Shaw, M. (2003) International law  s.180
24 ibid 
25 Holsti, K. J. (2004) Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics s. 128-135
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gor. Med deklarativa teorin kan man istället ga ner pa detaljerad niva till att forsta hur Sverige och

Storbritannien skiljer sig i sitt ställningstagande till Palestina statsstatus. 

I Davids och Worsters undersokningar gick de igenom kriterie for kriterie om Palestina uppfyller

teorins kriterier. Jag kommer att bygga vidare pa denna forskning om Palestinas statsstatus genom

att använda deklarativa teorins kriterier, men applicera den pa EU-medlemmarna Storbritannien och

Sverige da EU spelar en viktigt roll for Palestinas suveränitet. Precis som Internationella

brottmalsdomstolen spelar en viktig roll i ett juridiskt syfte är Sverige och Storbritannien viktiga

bistandsgivare till Palestina. Därfor bygger denna studie pa att undersoka hur Sverige och

Storbritannien resonerar utefter kriterierna och hur det kommer sig att synen pa Palestinas

statsstatus skiljer sig at.  

2.2. Kritik av Deklarativa teorin 

Deklarativa teorin är ocksa en teori som har bemotts med kritik av andra som forskare. Exempelvis

har teorins fyra kriterier utrymme for att definieras pa olika sätt och skapar därfor risken att kunna

tolkas pa olika sätt. Det vill säga att om en entitet efterfragar statsstatus av en suverän stat kan

staten själv välja att inte erkänna entiteten pa grund av att staten definierar kriterierna pa ett

annorlunda sätt. Det är ocksa mojligt for tva stater att inga en relation mellan varandra utan att

erkänna varandras statsstatus. Det är ofta politiska foreteelser som avgor ifall en stat väljer att

erkänna nagon annans statsstatus, exempelvis om det gynnar staten själv. Detta innebär att även om

den entitet som soker statsstatus anses innefatta bland annat kontroll over ett territorium sa kan den

fa avslag om dess styrande makt inte vill erkännas.26 Deklarativa teorins kriterier är dock relevanta

att använda i denna studie och har länge använts som praxis i statsstatusdebatten. Da dessa kriterier

gor det mojlig att analysera och kategorisera hur Sveriges och Storbritanniens regeringar ser pa

Palestinas statsstatus kommer deklarativa teorin därfor att användas i den metoddelen.27   

26 Shaw, M (2014) International law, s. 334
27 ibid

10



Kapitel 3 Metod

3.1. Method of difference  

Den metod som kommer att användas for att jämfora Sveriges och Storbritanniens argumentation

om Palestinas statsstatus är Method of difference, en metod som är vanligt forekommande i

fallstudier där tva eller flera fall analyseras. Metoden används flitigt inom jämforande politik.28

Method of difference grundades av den brittiske nationalekonomen John S. Mill. Mill undersoker i

sin bok A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected vad det är som gor att

tva fall som till synes inte skiljer sig fran varandra kan fa olika utfall. Metodens syfte är att hitta den

eller dessa faktorer.29Adam Przeworski och Henry Teune, bada professorer inom statsvetenskap, har

utvecklat Mills Method of difference till en metod de kallar Most similar systems design. Denna

metod bygger precis som Mills Method of difference pa att systemen skall vara sa identiska som

mojligt med sa manga liknande drag som mojligt for att jämforelsen skall bli sa korrekt som

mojligt. Przeworskis och Teunes metod inriktar sig dock mer pa att jämfora länder som är lika

varandra i sina strukturer men far olika utfall.30  

Ett exempel där Most similar systems design har används är i Almond och Verbas studie The Civic

Culture. I studien jämfors länder som har demokrati som politiskt system men har kommit olika

langt i utvecklingen. Most similar systems design har samma logik som Method of difference och

samma struktur men används mer inom jämforande politik. Det vill säga att most similar design

används for att jämfora tva analysenheter, vilket bland annat kan vara tva länder som är lika

varandra. Genom att titta pa de variabler man har valt ut att undersoka kan man hitta den variabel

som finns i den ena analysenheten men inte i den andra och da i viss uträckning hitta den forklarade

variabel som gor att resultaten i analysenheterna skiljer sig at.31

Med Most similar systems design kan jag jämfora Sveriges och Storbritanniens regeringar i hur de

argumenterar kring Palestinas statsstatus. For att fa en struktur i hur Sveriges och Storbritanniens

regeringar diskuterar om Palestinas statsstatus kommer jag att använda mig av deklarativa teorins

fyra kriterier. Med hjälp av teorin kommer jag kriterie for kriterie analysera om det är en eller flera

28 Nationalencyklopedin, ”John Sutart Mill”, Tillgänglig:   
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/john-stuart-mill ,2016, (hämtad 2016-07-29)

29 John s. Mill (2009) System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected  s. 456-468
30 Przeworski, A. & Teune , H. (1970) The logic of comparative social inquirys. s. 32-36 
31 ibid
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kriterier som inte anses uppfyllas i Palestinas statsstatus. Pa sa sätt kan jag fa fram vilket eller vilka

av teorins kriterium det är som leder till att Sverige och Storbritannien har delad uppfattning om

Palestinas statsstatus. 

Deklarativa teorins kriterium Storbritanniens regering Sveriges regering

En permanent befolkning Uppfyller/ uppfyller inte Uppfyller/ uppfyller inte 

Ett definierat territorium Uppfyller/ uppfyller inte Uppfyller/ uppfyller inte 

En regering Uppfyller/ uppfyller inte Uppfyller/ uppfyller inte 

Kapacitet att inga relationer med 
andra stater

Uppfyller/ uppfyller inte Uppfyller/ uppfyller inte 

Palestinas statsstatus Palestina är inte en suverän stat Palestina är en suverän stat

Med denna metod kan man med viss säkerhet säga vilka kriterier det är som gor att utfallet inte blir

det samma for Storbritannien som for Sverige i sin asikt om Palestinas statsstatus. Metoden syftar

dock inte endast pa att ta reda pa vilka kriterier det är som uppfylls eller inte enligt Sverige och

Storbritanniens regeringar, utan kommer ocksa användas for att kunna granska hur kriterierna

hanteras. Det vill säga hur Storbritanniens och Sveriges regering väljer att definiera exempelvis en

permanent befolkning. Detta for att sedan inte bara kunna granska vilka kriterier det är som skiljer

regeringarnas ställningstagande fran varandra, utan ocksa forsta hur det kommer sig att att Sveriges

och Storbritanniens regeringar har olika syn pa vad som krävs for att Palestina ska anses vara en

suverän stat.  

Motiveringen till valet av Sverige och Storbritannien är att det inte finns mojlighet att jämfora alla

länder inom EU, utan har istället valt att gora en jämforande studie pa ett land som foresprakar for

Palestinas statsstatus och ett land som foresprakar emot. Bade Sverige och Storbritannien har

gemensamt att de bada är västeuropeiska länder som är medlemmar inom EU. De är även bland de

storsta bidragsgivarna till Palestina men gar isär i hur de betraktar Palestinas statsstatus. Det finns

andra medlemmar inom EU som hade kunnat analyserats, men da dessa länders regeringar har

begränsat material att analysera om vad gäller debatten om Palestinas statsstatus har jag valt bort

dessa EU-medlemmar. Även sprakliga barriärer har lett till ett begränsat fokus pa Sverige och

Storbritannien. 

Valet att granska Sveriges och Storbritanniens regeringar grundas i att ministrarna har en betydande

roll i den internationella politiken och fattar de viktiga besluten som vilket i detta fallet är

erkännandet av andra stater.
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Most similar systems design gar ut pa att hitta den faktor som skiljer sig at i de lika systemet. Det är

dock sällan det endast är en faktor som gor det blir skillnad mellan tva system. Det kan naturligtvis

finnas fler faktorer som paverkar att Sverige och Storbritannien gar isär i deras resonemang om

Palestina och dess statsstatus. Deklarativa teorins kriterium är de är internationellt erkända och har

använt som praxis i debatten om en entitets statsstatus. Pa sa sätt bor de mest relevanta variablerna

vara med i granskningen i hur Sverige och Storbritannien debatterar om Palestinas statsstatus. Men

även om vi kan anta att det finns andra forklaringsfaktorer, sa ger ända denna design en kunskap

som kan generaliseras.32

3.2. Innehallsanalys 

Utover Method of difference kommer även materialet i den här undersokningen som är taget fran

Sveriges och Storbritanniens regeringar att analyseras med innehallsanalys. Innehallsanalys är en

metod som kan används vid analys av texter och dokument. Exempelvis kan metoden användas pa

texter som publicerats inom media vilket är passande da denna undersokningens material kommer

fran regeringarnas officiella hemsidor.33 Metoden är en forskningsteknik som ror en systematisk,

objektiv och kvantitativ beskrivning av det konkreta innehallet av kommunikationen som finns i

textens innehall. Med dessa verktyg kan man dra slutsatser av textens innehall, karakteristiska drag

och budskap for att gora analysen av texten sa pass objektiv som mojligt.34  

3.3. Material 

 

For att jag ska kunna besvara forskningsfragans syfte for att ta reda pa hur EU-medlemmarna

Sverige och Storbritannien argumenterar om Palestinas statsstatus kommer uttalanden fran Sveriges

och Storbritanniens regeringar att analyseras. Uttalanden fran relevanta aktorer som exempelvis

Sveriges utrikesminister Margot Wallstrom och Storbritanniens premiärminister David Cameron

kommer att analyseras med metoden innehallsanalys. Materialet som används är skrivna artiklar

och transkriberingar fran officiella tal och intervjuer som ländernas regeringar har publicerat. Det är

regeringarnas hemsida som materialet kommer att hämtas ifran, detta for att fa en forstahandskälla

pa regeringarnas publicerade material. Avgränsning av materialet har även gjorts ur ett sprakligt

perspektiv och därfor valt material som är skrivna pa antingen engelska eller svenska. Ett annat skäl

32 Przeworski, A. & Teune , H. (1970)  s. 32-36
33 Bryman, A. (2001) Samhällsvetenskapliga metoder  s. 191-206
34 ibid s. 190-197 
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till att Sveriges och Storbritanniens officiella regeringshemsidor valdes som material beror pa att

dessa tva hemsidor har ett stort antal publicerade artiklar rorande uttalanden om Palestinas

statsstatus. Andra EU-medlemmars regeringshemsidor hade inte tillräckligt med publicerat material

att analysera.     

3.3.1. Källkritik 

När man ska analysera material är det viktigt att tänka pa att materialet skall vara tillforlitligt att

använda. For att se till att jag har använt mig av sa relevant och trovärdigt material som mojligt har

jag därfor valt att granska materialet med hjälp av källkritiska kriterier. De källkritiska kriterier jag

använder är bland annat tendens, centralitet, samtidighet, äkthet och oberoende.35Tendens innebär

att källan materialet hämtas ifran granskas utifran om den är skriven av en partisk forfattare som

kan tänkas vilja vrida pa sanningen av olika skäl. Centralitet granskar om exempelvis forfattaren

själv var med om händelsen, eller om det material som analyseras är centralt for själva

undersokningen. Kriteriet samtidighet innebär att desto närmare händelseforloppet materiellt är

nedskrivet pa, desto tillforlitligare blir det. Materialet kontrolleras ocksa efter om det är äkta, det

vill säga att man kontrollerar om källan skulle kunna vara forfalskad. Oberoende är ett viktigt

kriterium och innebär att källans innebord stodjer sig pa flera källor och inte endast en.36  

Det forsta kriterien, det vill säga tendens, är passande i detta material da jag är ute efter att hitta

subjektiva asikter. I och med att stora delar av materiellt är publicerade uttalanden tagna fran

regeringarnas officiella hemsidor kan innehallet betraktats som ländernas syn pa Palestinas

statsstatus. Eftersom centraliteten i materialet till storsta del kommer ifran exempelvis aktorerna

Margot Wallstrom och David Cameron, som är centrala aktorer i debatten om hur Storbritannien

och Sverige ser pa Palestinas statsstatus har materialet hog centralitet. Uppsatsen grundar sig pa

källor som publicerats fran 2014 och framat da Sveriges regering fick diskussionen om Palestinas

statsstatus att ta fart vilket innebär att materialet uppfyller samtidighet. Materialets äkthet bor anses

vara hog da regeringarna själva har publicerat deras asikter och uttalanden om Palestinas statsstatus

och är tagna direkt fran deras officiella webbsida. Dock kan kriteriet oberoendet kritiseras i

materialet eftersom det är hämtat fran tva källor, det vill säga Sveriges och Storbritanniens

regeringshemsidor. De jämfors inte med andra källor for att kontrollera att det som sägs pa

regeringarnas hemsidor stämmer. 

35 Teorell, J. & Svensson, T. (2007) Att fråga och att svara - Samhällsvetenskaplig metod s. 104-106
36 ibid 
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Kapitel 4 Resultat och analys

        

Resultatredovisning 

4.1.1. Sveriges regering 

Pa regeringskansliets hemsida definieras Palestina omfatta omradena Västbanken, Gaza samt ostra

Jerusalem. Sverige har som tidigare nämnts erkänt Palestina som stat den 30 oktober 2014, vilket

bland annat innebär att Sverige officiellt kan ha politisk kontakt med palestinska myndigheter.

Enligt regeringskansliet är Sverige engagerade i Palestinas utveckling genom att stodja det

palestinska statsbyggandet i dess malsättning att bli en självständig, demokratisk och livskraftig stat

i enlighet med de gränser som drogs ar 1967. Sverige är ett av de europeiska länder som ger mest i

bistand till Palestinas utveckling. Det svenska bistandet uppgick 2014 till cirka 800 miljoner kronor,

inklusive humanitärt stod for palestinska flyktingar.37

I samband med erkännandet av Palestina antog Sverige även en ny strategi for det

utvecklingssamarbete som är avsedd for Palestina under tidsperioden 2015-2019. Enligt denna skall

1,5 miljarder kronor ges i bistand till i huvudsak tre omraden: i) demokrati, jämställdhet och

mänskliga rättigheter, ii) katastrofberedskap, miljo samt kilmat och iii) privatsektorutveckling.

Sveriges regering skall även främja internationell kontakt mellan palestinska och israeliska foretag

samt oka investeringar fran Sverige in i Palestina. 38

I artikeln Därför erkänner Sverige i dag Staten Palestina forklarar Sveriges utrikesministern

Margot Wallstrom varfor Sverige väljer att erkänna Palestina som självständig stat. Wallstrom

menar att Sverige har ett nära politiskt samarbete med Israel och bor därfor även ha en jämbordig

relation med Palestina om en tvastatslosning skall kunna be varaktig i mellanostern. Genom att

erkänna Palestina som en suverän stat far palestinierna en bättre chans att forhandla med Israel i den

pagaende konflikten da bada parter bli mer jämlika. Sveriges erkännande syftar även for att stodja

de palestinier som arbetar for att fa ordning pa den komplexa statsbildningen inom landet. Ett annat

viktigt kriterium for Sverige att erkänna Palestina är att Palestina skall fa mojlighet att forhandla

och aterupprätta de gränser som drogs ar 1967 som nu delvis ockuperats av israeliska bosättare samt

37 Regeringskansliet, ”Palestina”, Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-
nordafrika/palestina/, 2016, (hämtad 2016-07-13)
38 ibid
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delningen av Jerusalem som tillhor bada länderna. Wallstrom menar att Palestina är statsdugligt och

redo att ta sig an de forpliktelser som forväntas av en stat. Palestinas regering har visat pa bade en

yttre och intre kontroll av territoriet da arbetet mellan partierna Hamas och Fatah har forbättrats och

visar pa en sammanhallen inre kontroll av landet. Wallstrom understryker att beslut om att inte

erkänna Palestina som stat pa grund av den israelitiska ockupationen, bryter mot de folkrättsliga

principen och endast leder till ”ingen rätt ur en orätt”. Exempel som Kroatien och Kosovo tas upp

som Sverige sen tidigare har erkänt som stater trots att de saknade faktisk kontroll over deras

territorium.39 I artikeln framkommer det att ”Regeringens bedomning att de folkrättsliga kriterierna

är uppfyllda delas av folkrättsliga experter,” fler än 130 stater har redan erkänt Palestina. Genom att

erkänna Palestina hoppas Wallstrom pa att andra EU-länder och USA samt andra internationella

aktorer ska stodja de nya forhandlingarna som leder till en slutuppgorelse.40

I en annan artikel publicerad av regeringskansliet upprepar Wallstrom i ett tal vid en presskonferens

i Rosenbad att Sverige erkänt Palestina som stat pa grund av att Palestina har en regering, ett

territorium och en befolkning. 41 Vid ett uttalande i Tunisien forklarade Wallstrom att Sverige

genom sitt erkännande av Palestina hjälper Palestinas internationella politiska relation med Israel,

men även andra länder, vilket kommer att underlätta fredsprocessen mellan Palestina och Israel.42

I ett transkriberat tal pa FN-forbundets seminarium vid Stockholms konserthus talar Wallstrom om

att konflikten mellan Palestina och Israel paverkar den internationella freden och säkerheten for

alla. En tvastatslosning är det enda som skulle kunna losa denna konflikten, men utan att erkänna

Palestinas suveränitet som stat kommer fredliga forhandlingar mellan Israel och Palestina inte att

kunna existera da det inte sker pa nationellt självbestämmande.43  

 

I Wallstroms tal vid arabforbundets utrikesministermote som ägde rum i Kairo uttryckte Wallstrom

sin tacksamhet over att fa delta vid motet och att inbjudan visar pa att det rader en utmärkt relation

mellan Sverige och Arabforbundet. Hon pekade pa att motet holls i Egypten, som alltid haft en

39 Regeringskansliet, ”Därfor erkänner Sverige i dag Staten Palestina”, Tillgängligt: 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2014/10/darfor-erkanner-sverige-i-dag-staten-palestina/ ,2015, (hämtad 2016-
07-07 ) 
40 Ibid
41Regeringskansliet ”Wallstrom: "Vi tar ställning for fredsprocessen", Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/artiklar/2014/10/wallstrom-vi-tar-stallning-for-fredsprocessen/ ,2015, (hämtad 2016-07-07 )
42 Regeringskansliet, ”Jag har kommit for att ge mitt stod till Tunisien”, Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/jag-har-kommit-for-att-ge-mitt-stod-till-tunisien/ , 2015, (hämtad 
2016-07-10 ) 
43 Regeringskansliet, ”Tal vid FN-forbundets seminarium infor FN-dagen”, Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/tal/2014/10/tal-vid-fn-forbundets-seminarium-infor-fn-dagen/  ,2015,(hämtad 2016-07-11)
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viktigt politisk, ekonomisk och kulturell roll och är den punkt där Europa, arabvärlden och Afrika

mots. Pa sa sätt är Arabforbundet, och dess medlemmar, viktiga och centrala samarbetspartner till

Sverige, da dessa är Europas grannar. Wallstrom betonade att Sveriges regering kommer att verka

for att det läggs storre vikt pa EU-samarbete mellan Europa och mellanostern. Sverige skall verka

for ett forbättrat samarbete mellan EU:s medlemmar och arabvärlden for att skapa fred och välstand

i dessa regioner genom utvecklingssamarbete och humanitära bistand. Ett exempel dit bistand ska

ga till är Palestina. Wallstrom papekar att Sverige själva har samarbetat med Palestina och var forst

bland EU:s medlemmar att erkänna staten Palestina och dess regering. Hon ansag att ett erkännande

av Palestina är ett naturligt steg i foljden av det palestinska folket legitimitet och strävan efter

självbestämmande samt helt i linje med folkrätten. Palestina anses redo for att ta sig an dessa

forpliktelser som medfoljer statsstatus da dess regering har arbetat hart, bade med stadsbygge men

ocksa även reformer inom landet.44  

Sverige har blivit kritiserat for att erkännandet av Palestina som stat har kommit for tidigt, men

Wallstrom menar istället att det har kommit alldeles forsent. Unga män och kvinnor i Israel och

Palestina har efter valdet, den negativa utvecklingen inom landet samt det deprimerade dodläget

borjat forlora hoppet om ett annat alternativ än vald som losning pa konflikten.45 Sveriges

erkännande av staten Palestina har lett till en fornyad debatt sa väl inom som utanfor Europa vilket

ger ett tydligt bevis pa vad det internationella samfundet är kapabelt till vilket är glädjande anser

Wallstrom. Palestinas ekonomi är pa flera olika sätt pressat, nagot som Sverige tillsammans med

samtliga EU-medlemsländer skulle vilja arbeta gemensamt for att underlätta. Sverige skulle även

vilja arbeta for att fa Israel att ändra pa sitt agerande, genom att fullfolja sina rättsliga forpliktelser

genom att exempelvis overfora bistandspengar som var menat for palestinierna enligt Wallstrom.46 

 

Tillsammans skall Sverige med de andra EU-medlemmarna, arabforbundet samt det internationella

samfundet arbeta hart for att skapa en fredsprocess mellan dessa tva länder och leda länderna pa rätt

väg igen. Denna fredsprocess skall enligt Wallstrom inom kort leda till en tvastatslosning som

innebär att Palestina och Israel kommer att kunna existera sida vid sida i fred och säkerhet.47  

I Svenskt engagemang för Palestina rorande ett internationellt mote som ägde rum i Kairo

konstaterar Wallstrom att Sverige har erkänt Palestina i samband med debatten om Israel och

44 Regeringskansliet,”Utrikesminister Margot Wallstroms planerade tal vid Arabforbundets utrikesministermote”,2015
45 ibid
46 ibid
47 ibid
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Palestina-konflikten. Men dem erkännande kommer ocksa okat ansvar. Palestina har en

enhetsregering och forväntas därfor ocksa fortsätta att arbeta for att bekämpa korruption, nepotism

och kvinnors politiska inflytande och ekonomiska deltagande forklarar Wallstrom. Sverige vill även

ge ny energi till fredsprocessen mellan de tva parterna, det vill säga Israel och Palestina, och

fortsätta ge ekonomiskt och politiskt stod till Palestina.48

4.1.2. Storbritanniens regering 

I ett transkriberat tal som fordes vid en konferens där Storbritanniens premiärminister David

Cameron och Israels davarande premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu borjar

konferensen med att välkomna Cameron till Israel och tacka honom for hans tidigare tal om radikal

islamism om en tva-statslosning skall uppsta. En Palestinsk stat kan endast uppsta genom dialog

och diskussion och aldrig genom vald och terror. Under talets gang far Cameron fragan om

palestinier bor erkänna Israel som en judisk stat. Cameron besvara fragan genom att papeka att han

inte vill komma emellan Palestinas president Mahmoud Abbas och Netanyahu i deras

forhandlingar, men finner att Israel alltid kommer vara landet for den judiska befolkningen.

Cameron understryker att den israeliska staten alltid varit i syfte for att just vara ett hemland for den

judiska befolkningen. Cameron tror även att president Abbas och premiärministern Netanyahu

själva kan komma fram till en losning pa konflikten, men vill vara med och hjälpa till att mala upp

en bild om vad Israel och det palestinska folket skulle kunna vara om de ingick i en tvastats-

losning.49

Det är viktigt att Israel blir ett säkert land inom sina egna gränser, att dess befolkning känner sig

trygga samt att Palestina som stat uppfor sig som en god granne till Israel. Om Palestina valde att

inga i en tvastatslosning med Israel skulle det enligt Cameron även for Palestina leda till liberalare

ekonomi och okad säkerhet for Palestina. Det finns dock en självklarhet i att det är svart att

astadkomma fred efter alla besvikelser, uppgorelser och tillbakagangar och ingen bor ensam bära

hela skulden for denna situation. Men eftersom bade premiärminister Netanyahu och president

Abbas stottar idén om en tvastatslosning samt att de har hela världen som stodjer idén är en

tvastatslosning inte omojligt. Om det israelitiska och palestinska folket fattar detta beslut kommer

48Regeringskansliet, ”Svenskt engagemang for Palestina” Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/artiklar/2014/10/svenskt-engagemang-for-palestina/ ,2015, (hämtad 2016-07-14)
49 Gov.UK, ”David Cameron and Benjamin Netanyahu press conference”, Tillgänglig:
https://www.gov.uk/government/speeches/david-cameron-and-benjamin-netanyahu-press-conference ,2014, (hämtad 
2016- 08-01)
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det i sin tur leda till okad säkerhet och stabilitet, bade for den här regionen men ocksa for världen.50

 

Benjamin Netanyahu som är närvarande under David Camerons tal forklarar att han har utfort

atgärder for att sluta fred med det palestinsk befolkning genom att bland annat släppt fri terrorister,

underlättat deras ekonomi samt tagit bort vägspärrar och undrar vad Palestina har gjort for att sluta

fred.51    

I ett tal som har publicerats pa Storbritanniens regeringshemsida uttrycker Camerons sin forstaelse

for att israelerna känner ett hot i sitt eget hemland da ett flertal raketer skjutits mot dem fran Gaza

bara under arets gang, och understryker att Storbritannien är en stark vän till Israel i fragan om att

stotta Israel i denna forhandling med det palestinska folket. Exempel i form av att den Palestinska

regeringen borde tillata israeliter att resa genom arabvärlden. Palestinska regeringen skulle kunna ta

till atgärder for att sluta vara en misslyckad granne vid Israels gränser och istället sluta fred

tillsammans med Israel. En fredslosning skulle leda till att Israel inte behover leva varje dag i rädsla

for terror, och ger palestinierna en chans att leva i självständigt i sin egna stat.52

I artikeln PM leads business delegation to Israel and the Palestinian territories publicerad pa

Storbritanniens regeringshemsida forklarar regeringen att Storbritannien är intresserade av att

utveckla den palestinska ekonomin och ge sitt stod for att hjälpa den palestinska handeln att bli mer

konkurrenskraftig. Att skapa nya jobb och industrier som även kommer att bli till fordel for

grannlandet Israel. Premiärministern Cameron vill stodja den ekonomisk tillväxten pa de

palestinska territorierna for att ge palestinierna en stabil och säker framtid. Cameron vill

tillsammans med forra handelsminister Ian Livingston mota ledande palestinska foretag for att

undersoka mojligheterna inom IT, jordbruk och bygge. Brittiskt stod kommer enligt

premiärministern leda till okade arbetstillfällen i de palestinska omradena, samt att bidrag pa 1,5

miljoner pund till 90 foretag ger foretagarna mojlighet till att dra till sig utländska investerare.53

I den publicerade artikeln Minister Alistair Burt answers your questions svarar Alistair Burt,

davarande statssekreterare vid parlamentet, pa fragor angaende relationen mellan Storbritannien och

50 ibid
51 ibid
52Gov.UK, ”David Cameron’s speech to the Knesset in Israel” Tillgänglig: 
https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-to-the-knesset-in-israel,2014, (hämtad 2016- 06-21) 
53Gov.UK,”PM leads business delegation to Israel and the Palestinian territories” Tillgänglig: 
https://www.gov.uk/government/news/pm-leads-business-delegation-to-israel-and-the-palestinian-territories,2014, 
(hämtad 2016- 07-02)
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Palestina. I en fraga som lyder ”If the UK is so insistent on recognising a Palestinian state with

‘East’ Jerusalem as its capital, is the UK willing to recognise ‘West’ Jerusalem as the capital of

Israel and if not, why not?”54 besvarar Burt fragan med att de tänker erkänna västra Jerusalem som

Israels huvudstad när det slutits fred mellan palestinier och israeliter. Burt fortsätter svaret med att

det inte finns nagon tvekan om att den judiska koppling till den heliga staden, och menar pa att

Storbritannien och även andra EU-länder anser att Jerusalem skall bli en delad huvudstad for bade

Israel och framtida Palestina stat.55  

Vidare far Burt fragan ”Palestine had gone through two stages since the Israeli state was formed:

armed struggle and negotiations. He suggests they are now at a third stage, building institutions and

counting down to statehood, and that Israel should help them achieve this. What is the UK’s view of

this? And if you agree, how can the UK help push Israel towards supporting such a settlement?” 56

Burt anser i den här fragan att Storbritannien är en stark supporter till att utveckla institutioner for

framtida palestinska stat. Eftersom Palestinska myndigheter har gjort stora framsteg under det

senaste aren kommer därfor Storbritannien skicka bistand pa 17 miljoner pund. Burt hoppas att

Israel väljer att arbeta tillsammans med den palestinska myndigheten i den riktning som gor att

Palestina far mojlighet att agera som en stat.57 

I en transkribering fran en presskonferens mellan David Cameron och Mahmoud Abbas rorande de

ockuperade omradena av Palestina understryker Cameron att Storbritanniens ställning i denna fraga

har som tidigare nämts inte ändrats. Cameron säger ”we want to see a 2 state solution. A sovereign,

viable and independent Palestinian state, based on 1967 borders, with mutually agreed land swaps,

alongside a secure Israel. And Jerusalem, a sacred city to 3 great world religions, must be the shared

capital for both sides, with Gaza a fundamental part of the Palestinian state. We must not let those

who seek to undermine the process, by firing rockets from Gaza, succeed.”58 Premiärministern talar

till president Abbas att Palestinas statsstatus inte kommer att uppkomma via vald, utan att en

tvastatslosning kan endast ske genom att de tva sidorna forhandlar mellan varandra. David Cameron

talar även under konferensen om att situationen i Gaza är oacceptabelt i dagens läge med dess 1,7

miljoner invanare. Med den extremt hoga nivan av arbetsloshet och dalig tillgang till sjukvard och

54 Gov.UK, ”Minister Alistair Burt answers your questions”, Tillgänglig: 
https://www.gov.uk/government/news/minister-alistair-burt-answers-your-questions,2011,(hämtad 2016-07-02) 
55 ibid
56 ibid
57 ibid
58  Gov.UK, ”David Cameron and Mahmoud Abbas press conference”, Tillgängligt:
https://www.gov.uk/government/speeches/press-conference-in-jerusalem ,2014,(hämtad 2016-06-20)
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andra fornodenheter. Det Storbritannien skulle vilja se är att ekonomin i Gaza-omradet stabiliseras

samt att Palestina som stat inkluderar bade västbanken och Gaza for att uppna detta mal.59   

Vid Universitet Nottingham ställs fragan av en elev om hur Cameron ser pa Israel och Palestina-

konflikten. Eleven fragar om en grund till att konflikten skapats hänger samman med att det är en

konflikt mellan väst och islam, och hur konflikten skall avslutas. Cameron svarar att han inte finner

att islam och väst har nagot att gor med Israel och Palestina-konflikten da det finns manga inom

västvärlden, kristna som muslimer, som vill se ett etablerat Palestina i mellanostern. Storbritannien

har länge velat losa denna konflikten genom bland annat stotta planen om en tvastatslosning genom

diplomati och bistand samt arbetar hart for att fa med EU i denna plan till tvastatslosningen. Enligt

Cameron är Storbritannien en av de storsta bistandsgivare till den Palestinska myndigheten.

Premiärministern forklarar vidare att de bett Israel att sluta bygga illegalt pa palestinskt ockuperad

mark. Palestina borde respektera att Israel har rätten att existera inom sina egna gränser och Israel

borde stodja Palestina i sin strävan efter statsstatus.60

I rapporten The State of Israel and The Occupied Palestinian Territories (OPTs) - Human Rights

Priority Country uttrycker regeringen en oro over att mänskliga rättigheter kränks under partiet

Hamas ledning i Gaza. Att ledningen inte motsätter sig de valdsdad som okat utan använder istället

vald, med exempel med att använde vald for att skingra en fredlig demonstration i Bethlehem.

Hamas skall även ha beordrat 9 avrättningar pa grund av kriminalitet och flertal journalister har

arresterats samt att de oroar sig for att Hamas militära vinge haller pa att utokas och att hemliga

träningsläger forekommer. Hamas skall även ha misslyckats att informer allmänheten om valdsbrott

som begatts genom media. Regeringen vill under 2016 stodja den palestinska myndigheten med

fokus pa mänskliga rättigheter och en losning pa den pagaende konflikt.61 I ytterligare kommentarer

om Israel och Palestinakonflikten finns i artikeln UK policy towards Israel and Palestine. Enligt

artikeln är det manga, exempelvis Sverige, som uppmanar Storbritanniens regering att erkänna den

palestinska myndigheten som en stat. Enligt internationell lag är kriterierna for statsstatus att

entiteten skall innefatta en effektiv regering samt ett definierat territorium. Den palestinska

myndigheten visar tydlig pa att de inte innefattar dessa kriterier, och kommer heller inte att gora det

59 ibid
60 Gov.UK, ”Transcript: Speech at the University of Nottingham, Malaysia” Tillgänglig:  
https://www.gov.uk/government/speeches/transcript-speech-at-the-university-of-nottingham-malaysia—21,2012, 
(hämtad 2016-07-06)
61  Gov.UK ”The State of Israel and The Occupied Palestinian Territories (OPTs)”, Tillgänglig:  
https://www.gov.uk/government/publications/the-state-of-israel-and-the-occupied-palestinian-territories-opts-human-
rights-priority-country/the-state-of-israel-and-the-occupied-palestinian-territories-opts-human-rights-priority-country ,
2016, (hämtad 2016-06-21)
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sa länge inte en tvastatslosning sker. Andra länder kan välja att erkänna Palestina om de sa onskar

for att stodja Palestina, som kan fora med sig viktigt symboliskt värde for Palestinas sak. Partiet

Hamas som leder Palestina beskrivs som en terroristorganisation och anses vara skyldiga till ett

flertal raketattacker mot Israel.62

4.2. Analys 

Sveriges regering  

En permanent befolkning 

I samband med att Sveriges erkände Palestina som stat forekom det även ett flertal ganger

diskussioner om en palestinsk befolkning. Genom att Sverige stodjer den palestinska utvecklingen

genom att bland annat bidra till statsbyggandet tyder pa att det byggs at en befolkning. Det bistand

och humanitära stod som ges till palestinska flyktingar inom landet verkar styrka det kriteriet.

Wallstrom uttalar sig även om definitionen av den palestinska befolkningen i en konferens med

andra utrikesministrar genom att papeka att Palestina är en stat med en befolkning. Till foljd av att

erkänna Palestina som en suverän stat anser även Sveriges regering att det är ett naturligt steg till att

styrka det palestinska folkets legitimitet och självbestämmande. Med avsikten att uppmuntra folket

att ta sig an forpliktelser i form av statsbygge och reformer for landet understryker Sverige att det

finns en fast befolkning. Det nämns inte om hur manga det är som anses vara en fast bosatt

befolkning inom de palestinska gränserna men eftersom det inte finns nagot krav enligt kriterien

”En permanent befolkning” pa hur manga som skall vara permanent bosatta inom landets gränser

verkar Palestina uppfylla detta kriterie.     

Ett definierat territorium

I debatten om Palestinas territoriella gränser anser Sveriges regering att Palestinas territorium bestar

av de gränser som stiftades av FN:s säkerhetsrad i resolution 242. Det vill säga ostra Jerusalem,

Gaza samt västbanken. Eftersom resolution 242 innefattar att israeliska armen skall dra sig tillbaka

fran den palestinska mark som de ockuperat erkänner därfor inte den svenska regering de marker

som Israel gjort bostadsbyggnationer pa som israelisk mark utan som palestinsk. Wallstrom

62 Gov.UK, ”UK policy towards Israel and Palestine: Key issues for the 2015 Parliament” Tillgänglig: 
https://www.parliament.uk/business/publications/research/key-issues-parliament-2015/foreign-affairs/israeli-
palestinian-conflict/ ,2015, (hämtad 2016-06-26)
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forsvarar erkännandet av palestinskt territorium med att man da foljer den folkrättsliga principen. Sa

langt verkar regeringen anse att Palestina har ett definierat territorium, även de marker som är enligt

dem ockuperat av israeler och inte är under kontroll av den Palestinska myndigheten. Den svenska

regeringen har dock antagit en relativt ny strategi som innefattar en tvastatslosning mellan Israel

och Palestina. Att denna tvastatslosning innefattar ett delat Jerusalem där ostra delen tillfaller

Palestina och västra delen Israel skall leda till säkerhet och fred mellan Israel och Palestina betyder

fortfarande att Palestina har ett definierat territorium enligt Sverige.   

En regering 

I kriteriet att ett land behover innefatta ett centralt styre som for ordning inom det politiska systemet

uppfattats vara en viktig bidragande argument fran Sveriges regering i dess syn pa Palestinas

legitimitet. Sveriges regering är engagerad i dess utveckling och behov, bade i de politiska,

ekonomiska och humanitära arbeten som sker i Palestina. Att det finns en central makt som fungerar

i syfte att halla ordning pa den politiska och sammanhängande strukturen anser den svenska

regeringen vara kapabla till. Detta i att Sverige vill hjälpa Palestina att fa ordning pa den komplexa

statsbildningen och fa kontroll over landet igen med bade politiska och ekonomiska medel.

Wallstrom understryker även att det är i enlighet med folkrätten som det palestinska folkets

legitimitet och självbestämmande som borde ges ett erkännande da hon anser att Palestina är redo

for de forpliktelser som medfoljer i att uppna statsstatus. Wallstrom finner att Palestina har en

regering da hon anser att dess regering har jobbat hart for att reformer ska ske inom landet.

Palestina anses bade ha en enhetsregering som bade har yttre och inre kontroll over det palestinska

territoriet. Att det styrande partiet Hamas har ett forbättrat samarbete med opinionspartiet Fatah är

ocksa ett bidragande argument till att Palestina har bättre kontroll over territoriet.   

Kapacitet att inga relationer med andra stater

Da Sverige regering själva officiellt har uttryckt att de har kontakt med de palestinska

myndigheterna visar de även pa att de anser att Palestina har kapaciteten att inga relationer med

andra stater. En stor del av det samarbetet som fors mellan Palestina och Sverige är att Sverige

stodjer Palestina bade ekonomiskt och politiskt. Kriteriet beskriver att relationer mellan stater kan

innefatta samarbete mellan länder i form av utvecklingsarbete och bistand. Da Sverige är ett av de

länder som ger mest bistand till Palestina samt samarbetar med Palestina for att hjälpa palestinska
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flyktingar blir Sverige själva ett exempel pa en av Palestinas relationer. Att Sverige vill hjälpa till

att utveckla Palestinas demokrati, jämställdhet, katastrofberedskap, statsstruktur etc, visar pa att

Sverige finner Palestinas centrala makt kapabel till att forhandla med andra stater. Kansliet säger sig

även arbeta for att främja den internationella kontakten mellan Palestina och Israel, vilket är

ytterligare ett tecken pa att de finner att det finns kapacitet till att fora relationer med andra stater.

Storbritanniens regering

En permanent befolkning

I debatten om Israel och Palestinakonflikten beskriver premiärministern David Cameron Israel som

en suverän stat och Palestina som ett palestinska folk. Cameron nämner att det bor ca 1,7 miljoner

människor inom Gaza-omradet som lider av arbetsloshet och sjukvardsbrist och bor därfor fa

ekonomiskt stod av Storbritannien. I diskussionen om Palestina fokuseras det även pa att

Storbritannien är intresserad av att hjälpa palestinska foretag och utveckla jordbrukssamhället for att

det palestinska folket skall fa en stabilare och säkrare framtid i de palestinska omradena. Pa

regeringshemsidan väljer ofta Storbritanniens regeringen att använda ordet ”palestinians” istället for

benämningen Palestina. Det beskrivs med andra ord som att det finns en palestinsk befolkning som

bade bor, lever och arbetar pa de palestinska territorierna. Det palestinska folket nämns även i

samband med att det palestinska folket och det israeliska folket borde samarbeta for att komma

fram till en tvastats-losning, som innebär att de tva befolkningarna som lever pa det palestinska

territoriet och i Israel skall enas om att dela upp territorierna mellan sig. Storbritanniens regering

anser med andra ord att det finns en permanent palestinsk befolkning inom det palestinska

territoriet.   

Ett definierat territorium 

I diskussionen om hur Storbritanniens regering ser pa huruvida Palestina har ett definierat

territorium är aningen svartolkat. Kriteriet syftar inte pa att att det maste finnas ett geografiskt

territorium, vilket dock är den vanliga tolkningen, utan menar istället att det maste finns en central

makt som har kontroll over ett territorium med tydliga gränser mot omvärlden. I premiärministerns

uttalande om att Storbritannien vill stodja den ekonomiska tillväxten i det palestinska territorierna
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for en stabil framtid tyder pa att tanken finns om att det palestinska folket kan med hjälp av en

tvastatslosning fa kontroll over dessa territorium. Även i diskussionen om den palestinska framtiden

talas det om en tvastatslosning där staden Jerusalem skall delas och bli huvudstad till bade Israel

och det palestinska folket. Tvastatslosningen med gränsdragningar är ett forslag pa losning pa

konflikten mellan Israel och Palestina som ännu inte fatt ett slut. Pa sa sätt är det mer i form av

framtidsdiskussion som forekommer i diskussionen om gränsdragningarna mellan Israel och

Palestina och att ett erkännande av dessa gränser forst kommer forekomma da konflikten tagit slut.

Pa sa viss uppfattas det som att Palestina har kontroll over ett territorium men utan tydliga och

definierade gränser dragna enligt Storbritanniens regering. Premiärministern papekar även att Israel

bygger illegalt pa ockuperad palestinsk mark och uppmanar Israel att fa ett stopp pa detta. Med

andra ord uppfattas det som att Palestina har territorier, som de dock inte har helt kontroll over samt

att det inte finns tydliga dragna gränsdragningar.   

En regering 

I fragan om Palestina anses innefatta en legitim central makt som har ordning over det politiska

systemet gar inte Storbritanniens regeringen ner pa detalj om hur de ser pa Palestinas centrala makt.

Regeringen uttalar sig som att de har kontakt med den palestinska myndigheten samt att de ger

bistand for att hjälpa den palestinska myndigheten pa fotter. Det forklarar dock inte pa hur de ser pa

om den styrande makten, som de i kallar den palestinska myndigheten, har kontroll over den

politiska ordningen. De ställer sig kritiska till det styrande partiet Hamas genom att kritisera att

deras politik inte gar samman med mänskliga rättigheter. Hamas uppfattas inte vara kapabla att

utfora de uppgifter en legitim regering skall utfora samt utovar vald mot dess befolkning och

undanhaller information i media. Hamas beskrivs även som ett valdsamt terroristorganisation som

utfort vald mot fredliga demonstrationer och som anses har arresterat ett flertal journalister.

Palestina anses ha en palestinsk myndighet, men da Hamas inte anses vara ett legitimt parti att styra

over Palestina pa grund av att de inte anses var ett demokratiskt parti samt heller inte klarar av att

samarbeta med andra partier sa som Fatah, blir därfor inte heller Palestinas regering legitim.    

   

Kapacitet att inga relationer med andra stater

Precis som Sveriges regering har Storbritanniens utrikespolitik syfte att samarbeta med Palestina i

dess utveckling. Även här skall detta utforas genom ekonomiska bistand, men även

utvecklingsarbete inom landets ledande foretag, jordbruk och IT . Genom att Storbritannien ger
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bistand till palestinska foretag skall det i sin tur leda till att utländska investerare ska vilja investera

i Palestina och pa sa sätt minska arbetslosheten. Storbritanniens har även velat samarbeta med den

palestinska myndigheten for att utveckla deras institutioner samt uppmuntrar det palestinska folket

att forhandla med Israel om en tvastats-losning. Palestinas kapacitet att inga relationer med andra

stater grundar sig till storsta del i utvecklingssamarbeten och bistand, men anses även vara kapabla

till att genomfora diplomatiska forhandlingar med Israel.      
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Kapitel 5 Diskussion

5.1 Slutdiskussion

I den här uppsatsens slutdiskussion kommer alla delar som har hjälpt till att besvara uppsatsens

forskningsfraga och syfte att diskuteras for att komma fram till ett svar. Forskningsfragan som

ställdes i borjan av uppsatsen lod: Hur betraktas Palestina som stat enligt EU-medlemsstaterna

Storbritannien och Sverige? 

Syftet med uppsatsens undersokning var att forsoka na en djupare forstaelse om hur stater

argumenterar om statsstatus med Palestinadebatten som exempel. Precis som Joseph Davids och

William Worster diskuterade i borjan av uppsatsen sa har deklarativa teorin haft en central roll i

statsstatusdebatten. Bade Worster och Davids hade själva i sin diskussion om Palestinas statsstatus

använt sig av deklarativa teorins kriterier for att analysera om Palestina uppfyller teorins kriterier.

Efter att ha analyserat hur Sveriges och Storbritanniens regeringar har debatterat om Palestinas

statsstatus efter deklarativa teorins kriterier kan slutsatser dras om vilken eller vilka kriterier det är

som forklarar vad det är som gor att Sveriges och Storbritanniens regeringar gar isär i sitt

ställningstagande.  

 

I analysen av artiklar fran Sveriges regering blir slutsatsen att alla kriterierna verkar uppfyllda for

att Palestinas ska anses vara en suverän stat. Sverige har utforligt forklarat att de anser att Palestina

bade har ett definierat territorium och en tillhorande permanent befolkning. Att Palestina har

kapaciteten att inga relationer med andra stater anser Sverige ocksa att Palestina uppfyller. Detta

med exempel pa att Sverige inte bara har kontakt med den palestinska myndigheten utan även

samarbetar med Palestina i dess ekonomiska och politiska utveckling. Sverige anser även att

Palestina ha en central och fungerande regering som bade har en inre och yttre kontroll over

territoriet och kan genomdriva reformer inom landet. Partiet Hamas som är det ledande partiet i

Palestina och näst storsta partiet Fatah beskrivs ocksa ha ett forbättrat samarbete vilket gor

Palestinas politiska system mer stabilt. Saledes verkar det som att Sveriges regering anser att

Palestina uppfyller alla deklarativa teorins kriterier for att kunna anses vara en suverän stat. 

I artiklarna som analyserats fran Storbritanniens officiella regeringshemsida har vissa av kriterierna

kunnat uppfyllas, medan andra har inte det. I kriteriet om Palestina har en permanent befolkning

anser David Cameron att det finns en palestinsk befolkning som ocksa arbetar och bor permanent pa
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det palestinska territorierna/territoriet. Hur Storbritannien ser pa om det finns ett palestinskt

definierat territorium är dock mer tvetydigt. Storbritanniens regering menar att det finns ett

palestinskt territorium, men eftersom territoriet inte har nagra tydligt dragna gränser har Palestina

inte ett definierat territorium. Palestina beskrivs inte heller ha en legitim regering som har full

kontroll over det palestinska territoriet, vilket beror pa den israeliska ockupationen. Storbritannien

ställer sig även kritiska till det sittande partiet Hamas och beskriver Hamas som en

terroristorganisation vars politik inte gar samman med mänskliga rättigheter da paritet brukar vald

mot den palestinska befolkningen. De gor sig ocksa skyldiga till ett flertal raketskjutningar mot

Israel. Med andra ord är det kriterierna ett definierat territorium samt en regering som gor att

Storbritanniens regering finner Palestinas statsstatus bristande.   

Saledes verkar Sveriges och Storbritanniens regeringar asikter ga isär i sitt ställningstagande när det

kommer till kriterierna ett definierat territorium samt en regering. Medan Sveriges regering anser att

Palestina har ett territorium med tydliga gränsdragningar med hänvisning till de gränsdragningar

som bestämdes 1967, anser Storbritannien att det finns ett palestinskt territorium men inga tydligt

dragna gränser. Bade Sveriges och Storbritanniens regeringar anser att israeliska armén ockuperar

delar av det palestinska territoriet. Med detta visar Storbritannien pa att Palestina inte har kontroll

over territoriet medan Sverige anser att ockuperingen inte kan sta i vägen for att inte erkänna ett

palestinskt territorium samt att den palestinska regeringen bade har yttre och inre kontroll av

territoriet. 

Medan Sveriges regering anser att det finns en central makt som bade har en yttre och inre kontroll

av det Palestinska territoriet anser Storbritanniens regering istället att den palestinska myndigheten

med det styrande partiet Hamas inte är kapabla att utfora de uppgifter en legitim regering har da de

inte har full kontroll over territorierna. Synen pa Hamas är olika. Sveriges regering finner att Hamas

har gjort framsteg och arbetat hart for att genomdriva reformer i Palestina. Wallstrom anser att det

är i enlighet med folkrätten att det palestinska folket skall ha rätten till legitimitet och

självbestämmande, vilket även innefattar en självbestämmande regering. Storbritanniens regering

beskriver Hamas som en terroristorganisation som inte motsätter sig det okade valdet och Hamas

anses vara skyldiga till flera raketskjutningar mot Israel. Hamas politik gar heller inte i linje med

yttrande- och tryckfrihet da Hamas skall ha arresterat ett flertal journalister samt använt vald for att

skingra en fredlig demonstration. En annan tänkbar anledning till att Storbritannien inte anser att

Palestina har en fungerande regering kan bero pa att Storbritannien är en allierad vän till Israel. Om

Storbritannien erkände Palestina som stat skulle Israel kunna se det som en forolämpning, som kan
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forvärra relationen mellan Storbritannien och Israel.            

Sverige och Storbritannien verkar ha samma definition av att Palestina har en permanent befolkning

samt kapacitet att inga relationer med andra stater. Men i definitionen om Palestinas regering samt

territorium är definitionerna olika och leder till att Sverige erkänner Palestina som stat medan

Storbritannien inte anser att Palestina är en stat. Med detta kan man dra slutsatsen om  hur viktigt

det är for en entitets statsstatus att anses ha en fungerande regering samt ett definierat territorium av

andra stater utover att även anses ha en permanent befolkning samt kapacitet att inga relationer med

andra stater.  

Naturligtvis kan det vara sa som det nämndes i uppsatsens metoddel att det kan finnas andra

variabler som kan paverka Storbritanniens och Sveriges syn pa Palestina utover deklarativa teorins

kriterier. Exempel pa en variabel som kan ha en paverkade roll är Palestinas historiska relation till

Sverige och Storbritannien. Palestina har sedan innan styrts under Storbritanniens ledning och fatt

ett lofte brutit av Storbritannien om att fa bli en självständig stat, medan Sverige själva genom

UNSCOP ansett att Palestina och Israel skulle ses som en suverän stat. Att Storbritanniens regering

beskriver Hamas som en terroristorganisation skulle kunna vara en intressant paverkande variabel

att analysera da länder ofta inte vill stodja länder vars regeringar anses ha terroristiska kopplingar.

 

5.2. Sammanfattning  

Uppsatsens syfte var att bidra till en bättre forstaelse om hur det kommer sig att Storbritannien och

Sverige tar olika ställning i Palestinas statsstatus. Genom att ha analyserat Storbritanniens och

Sveriges regeringars uttalanden om Palestinas statsstatus med hjälp av deklarativa teorins fyra

kriterier kunde jag i slutdiskussionen inte bara komma fram till vilka kriterier det var som

Storbritannien och Sverige ansag att Palestina uppfyllde, utan även forsta hur de resonerade kring

kriterierna genom att använda Method of difference samt Most similar systems design. Med

analysen framkom det att det var definitionen av en regering samt ett definierat territorium som inte

uppfylldes enligt Storbritannien medan Sverige ansag att Palestina uppfyllde alla deklarativa teorins

fyra kriterier. Därmed kan slutsaten dras att det är viktigt for en entitet, vilket i detta fallet var

Palestina, att utover behova uppfylla kriterierna en permanent befolkning och kapacitet att inga

relationer med andra stater, sa spelar det även roll for dess statsstatus hur en stat definierar en

entitets territorium samt regering. 
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