fra: Johan Bender: Palæstinaproblemet – fra krig mod fred. Gyldendal 1994:
Efter Seksdageskrigen i juni 1967 drøftede FNs Generalforsamling situationen i Mellemøsten og overdrog derefter
spørgsmålet til FNs Sikkerhedsråd. Efter langstrakte forhandlinger blev et endeligt resolutionsforslag præsenteret af
Storbritanniens FN-ambassadør Lord Caradon den 22. november 1967. Resolutionen blev vedtaget samme dag.
Resolutionen, der blev benævnt 242, udstak rammer og principper som skulle blive hjørnestenen i flere årtiers
diplomatiske forsøg på at skabe fred i Mellemøsten. Princippet om ”land for fred” bliver knæsat i denne resolution.

FN har oprettet Israel og har derfor et særligt ansvar for Palæstinaproblemet. Den 22. november 1967 udstedte
Sikkerhedsrådet en resolution, der søger at normalisere forholdene i området, idet den stiller krav til begge
parter. Siden er ”242” blevet lagt til grund for alle forhandlinger og mæglinger om fred i Mellemøsten.
(Fred. J. Khouri: The Arab Israeli Dilemma; 1969, s. 374-375)

FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 242, 22. november 1967
Sikkerhedsrådet, ... Udtrykker sin fortsatte uro over den alvorlige situation i Mellemøsten, ...
Understreger det utilladelige i at tilegne sig territorium ved krig og behovet for at arbejde for en
retfærdig og varig fred, hvorunder enhver stat i området kan leve i sikkerhed,
Understreger endvidere, at alle medlemsstater ved at anerkende De Forenede Nationers Pagt har
påtaget sig at handle i overensstemmelse med artikel 2 i Pagten,
1. Bekræfter at opfyldelsen af Pagtens principper forudsætter oprettelsen af en retfærdig og
varig fred i Mellemøsten, som bør inkludere opfyldelsen af de to følgende principper:
(i) Tilbagetrækning af Israels væbnede styrker fra områder, der blev besat under den sidste
konflikt;
(ii) Ophør af alle påstande om eller tilstande af krig og respekt for og anerkendelse af alle
staters suverænitet, territoriale integritet og politiske uafhængighed i området, samt af deres
ret til at leve i fred inden for sikre og anerkendte grænser fri for trusler eller voldshandlinger;
2. Bekræfter endvidere nødvendigheden af
(a) garantier for fri sejlads gennem internationale vandveje i området;
(b) at tilvejebringe en retfærdig løsning på flygtningeproblemet;
(c) at garantere alle staterne i området territoriel ukrænkelighed og politisk uafhængighed ved
forholdsregler, der omfatter oprettelsen af demilitariserede zoner.
3. Anmoder generalsekretæren om at udpege en særlig repræsentant, som skal rejse til
Mellemøsten for at skabe og opretholde kontakter med de berørte parter i den hensigt at
fremme enighed og for at bistå i bestræbelserne for at opnå en fredelig og acceptabel løsning i
henhold til denne resolutions retningslinjer og principper;
4. Anmoder generalsekretæren om snarest muligt at afgive rapport til Sikkerhedsrådet om en
særlige repræsentants virksomhed.

