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Låst läge 
i splittrat Israel
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Hur ser de viktigaste skiljelinjerna ut inom israelisk politik?  1

2
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Vilka är de största politiska partierna idag, vilken politik står de för och vilka stödjer dem? Beskriv 
varför Arbetarpartiet tidigare hade en så stark ställning och varför den har gått förlorad.  

Vilken roll spelar religiösa respektive sekulära partier? Vad skiljer de ultraortodoxa judarnas partier från 
dem som företräder religiösa sionister? Beskriv hur invandringen från Ryssland har påverkat israelisk 
politik.

Hur kommer det sig att Israel-Palestina-konflikten inte har spelat så stor roll inom inrikespolitiken på 
senare år? Vad krävs för att en tvåstatslösning ska kunna drivas igenom?

Varför har högern stärkt sin ställning på senare år? Redo gör för vilka politiska konsekvenser det har 
fått/får. 
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7 Varför har nationalstatslagen blivit så omdebatterad? Varför är asylfrågan så känslig i Israel?

På vilket sätt stärkte de arabiska partierna sin ställning i valet hösten 2019 och hur kan de påverka 
israelisk politik?
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Skribenten presenterar tre scenarier inför framtiden, vilken väg tror du att Israel kommer att välja? 
Beskriv varför och vilka konsekvenserna av detta kan bli? Kan du komma på andra vägval som Israel kan 
göra? 

På vilket sätt har politiker försökt påverka Högsta domstolens roll i samhället? 
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