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Se tidslinje over et udvalg af fredsforhandlingerne i de seneste årtier.
Krigen i Gaza

Tre israelske teenagedrenges lig blev fundet 30. juni nær Hebron på Vestbredden.
8. juli indledte Israel en militæroffensiv i Gaza mod Hamas. Krigen kostede 2.143 palæstinensere og 70
israelere livet.
26. august indgik parterne en ubegrænset våbenhvile.
I 1947 vedtog FN en deling af det geografiske område Palæstina mellem jøder og arabere.
Årsagen var, at man efter Anden Verdenskrig med jødeforfølgelser og holocaust ønskede, at jøderne skulle
have deres egen stat, mens araberne fik Palæstina, der bestod af områder i den vestlige del af Transjordanien
og op langs kysten mod Libanon.
14. maj 1948 blev republikken Israel oprettet.
De arabiske nabostater nægtede imidlertid at anerkende den nye stat, og det udløste Uafhængighedskrigen
mellem Israel og Transjordanien (Jordan), Egypten, Syrien, Libanon og Irak.
Resultatet blev, at Israel erobrede et endnu større areal end det, det var tiltænkt af FN's generalforsamling.
Det blev indledningen til den arabisk-israelske konflikt.
Konflikten i dag i Mellemøsten mellem Israel og palæstinenserne handler om palæstinensernes ret til en
selvstændig stat inden for det område, der i dag er staten Israel. Araberne kalder fortsat landet Palæstina.

Tidslinje over de seneste fredsforhandlinger mellem palæstinenserne og Israel:
1991: Israelske og arabiske delegationer mødes til fredskonference i Madrid inviteret af USA og Sovjetunionen.
Forhandlingerne flyttes til Washington, men går i stå.
Det er første gang siden 1949, at Israel mødes med palæstinenserne,
Jordan, Syrien og Libanon. Forinden - i 1979 - sluttede Israel og Egypten
fred.

HÅB. Billedet af ministerpræsident Yitzhak Rabin og den palæstinensiske

leder Yasser Arafat, der giver hinanden hånden foran USA's præsident Bill
Clinton gav håb om fred i regionen. Foto: AP.

1993: Uofficielt begynder repræsentanter for Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLO, og Israel
forhandlinger i Oslo i januar.
I september underskriver PLO-lederen Yasser Arafat, Israels ministerpræsident, Yitzhak Rabin, og præsident
Shimon Peres en principaftale kaldet Osloprocessen. Den fører til dannelsen af Det Palæstinensiske Selvstyre i
Gaza og på Vestbredden.
PLO anerkender Israels ret til at eksistere. Principaftalen underskrives foran Det Hvide Hus i Washington under
nt, Bill Clinton.
1994: PLO's og Israels aftale følges op af en fredsaftale mellem Jordan og Israel.
I oktober underskriver Jordan og Israel en fredsaftale i Washington.
2000: I juli indkalder præsident Bill Clinton Israels ministerpræsident, Ehud Barak, og palæstinensernes Yasser
Arafat til et møde i Camp David i et forsøg på at genoplive fredsprocessen. Parterne forhandler i dagevis uden
at nå frem til en aftale. Kort efter er et nyt palæstinensisk oprør, den anden intifada, en realitet.
2001: I januar 2001 under den anden intifada mødes parterne igen i den egyptiske badeby Taba på opfordring
fra Bill Clinton. Forhandlerne opnår intet gennembrud, men siger dog, at de aldrig har været tættere på en
aftale.

FREDSPLAN. Under et møde i Aqaba i Jordan opnås der enighed om
en køreplan for fred. Foto: AP.

2003:
Jordan.
Israels ministerpræsident, Ariel Sharon, og den palæstinensiske
præsident, Mahmoud Abbas, når til enighed om den såkaldte køreplan for fred, som blev udarbejdet af EU,
USA, Rusland og FN.
Målet med planen er, at to stater, Israel og Palæstina, skal eksistere side om side.
2005:
egyptiske ferieby Sharm el-Sheikh.
På topmødet vedtager de to parter en våbenhvile samt en stribe mindre tiltag, der skal styrke tilliden imellem
dem.
2006: Efter en månedlang krig med Hizbollah i Libanon indstiller parterne kamphandlingerne efter en
våbenhvileaftale, FN havde bragt på plads.
2007: Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, og den israelske ministerpræsident, Ehud Olmert,
enes under et topmøde i Annapolis, Maryland i USA om en forhandlingsplan, der skal føre til en endelig løsning
på den langvarige konflikt. Præsident George W. Bush inviterer godt 50 stater og organisationer med til
mødet.
2008: Kort før nytår indleder Israel omfattende bombardementer af Gaza med den begrundelse, at man vil
standse på lang tids raketbeskydning fra det palæstinensiske område. Det følges op af en landoffensiv inde i
Gaza.

Kamphandlingerne slutter i midten af januar 2009 med en ensidig israelsk våbenhvile, som blev fulgt af en
Hamaserklæring om, at organisationen også indstiller skyderierne.
MISSILFORSVAR.
Under 2012-krigen baserede Israel sit forsvar mod raketbeskydningen
fra Gaza på missilskjoldet Iron Dome - Jern´kuplen. Foto: AP.2012: I
november kommer det til intens beskydning over grænsen efter en
israelsk aktion mod Ahmed al-Jabaari, som er leder af Hamas' væbnede
gren.
Skyderierne standses af en våbenhvile, der indebærer:
at Israel skal standse drab på enkeltpersoner i Gaza
at alle palæstinensiske grupper indstiller deres grænseangreb og raketaffyringer
at begge sider begynder at forhandle om at åbne Gazas grænser
2013: Den amerikanske udenrigsminister John Kerry får palæstinenserne og israelerne til atter at sætte sig ved
forhandlingsbordet. Men forhandlingerne fører ikke til nogen varig fredsaftale mellem parterne.
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