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INBJUDAN 
 

FOLKRÄTTEN I 
ISRAEL-PALESTINA 
KONFLIKTEN  
 
 

Utrikespolitiska institutet (UI) bjuder in till ett samtal om de folkrättsliga 
aspekterna av Israel-Palestinakonflikten. Vilka av de folkrättsliga lagarna gäller, 
finns det olika syn på detta, vad säger experterna? 

 
Konflikten mellan israeler och palestinier har rötter från början av 1900 talet, då den 
israeliska invandringen till Palestina ökade. Konflikten blossade senast upp i Gaza, och 
efter sommarens sju veckor långa konflikt råder en skör vapenvila. 
 
Folkrätten består av de internationella avtal och regler där staters och internationella 
aktörers agerande och samarbete regleras, samt även hur konflikter ska lösas.  
I konflikten mellan Israel och Palestina används ofta begrepp som ockupation, 
proportionalitet och självförsvar. Dessa begrepp kommer ur den folkrättsliga diskursen, 
men används även utanför denna krets då konflikten diskuteras.    
 
Vad innebär dessa folkrättsliga begrepp? Vad säger experterna om de båda sidornas 
folkrättsliga argument? Hur ska folkrättens avtal och traktat tolkas enligt dem? 
 
Presentation på engelska:  
 
Jann Kleffner, Professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan.  
 
Den engelska presentationen följs sedan av en diskussion på svenska mellan: 
 
Ove Bring, Professor emeritus i folkrätt vid Försvarshögskolan och Stockholms 
universitet. 

Katinka Svanberg, Doktor i Folkrätt vid Stockholms Universitet.  
 
Dick Clomén, Folkrättsrådgivare på Röda Korset.  

 
Datum:  Måndag 20 oktober 2014 

Tid: 14.30-16.00. Registrering från 14.00. 

Plats:  Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. 

Kostnad:  UI-medlemmar gratis, icke medlem – 100 SEK 

Språk:   Svenska och engelska 

 
 

 
 

Seminariet modereras av professor Per Jönsson, associerad redaktör och 
Mellanösternexpert vid UI. 
 

Välkommen! 

 

Följ UI på www.ui.se eller Twitter och gilla oss på Facebook. För media som vill bevaka våra seminarier 

vänligen kontakta Anna Tornberg, kommunikationsansvarig. 
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