
VEM SÄGER VAD? – Röster för och emot en tvåstatslösning
"Amerikas nya president tvivlar på tvåstatslösningens realitet", "Sveriges utrikesminister har uttalat en risk att det svenska erkännandet av
Palestina var för sent och att tvåstatslösningen inte längre är möjlig", "USA:s FN ambassadör Nikki Haley säger 'att medan USA fortfarande
stödjer en tvåstatsösning så bör man tänka utanför boxen'"

Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en
demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner?

I diskussionen om israelers och palestiniers framtid finns det ofta en tendens till låsta positioner och resonemang som upprepas gång efter
annan. Den här boken vill vara en objektiv och förnuftig röst genom att presentera balanserade texter från respektabla aktörer som ger olika
perspektiv på situationen och resonerar kring alternativa lösningar.

Boken innehåller samlade texter av en rad israeler och palestinier kända för en svensk publik som till exempel Benny Morris, Amos Oz, Shimon
Peres och Edward Said. Men även mindre kända som Amal Jamal, Sari Nusseibeh och Caroline Glick. Det som är unikt med innehållet är valet
av texter och att de för första gången finns i samlad form på svenska.

Tvåstatslösningen har alltsedan den så kallade Balfourdeklarationen 1917 varit det tongivande svaret på konflikten mellan Israel och
Palestina.

Det har gått 100 år sedan Mellanöstern styckades upp och 50 år sedan sexdagarskriget. Den här boken behövs nu mer än någonsin. Martin
Blecher

Martin Blechers bok kommer lägligt, inte endast för att lösningar och positiva synsätt på framtiden är frånvarnade åtminstone i den
internationella politiken, utan även för att boken diskuterar den fråga som måhända just nu är inne i ett skifte – frågan om tvåstatslösningen
kan förvekligas överhuvudtaget. Leif Stenberg, professor i islamologi och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet.

Martin Blecher föreläser och skriver flitigt om Mellanösternkonflikten och de svensk-israeliska relationerna. Hans artiklar om de svensk
israeliska relationerna har uppmärksammats av bland annat Jerusalem Post, Israel Hayom, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sydsvenskan.
Han har tidigare arbetat på The Carter Center.

Önskar ni recensionsexemplar eller vill komma i kontakt med författaren kontaktar ni: Malin Tenghamn på Roos &
Tegner  malin@roostegner.se eller tel 040-674 75 53


