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1. Politiske rettigheder 

Apartheid i Sydafrika 

 

Det sorte flertal på 80 pct. 

havde ikke stemmeret i 

deres eget land. 

 
 

 

Sorte sydafrikanere demonstrerer for at få stemmeret 

Israels demokrati 

Siden Israels dannelse i 1948 har de arabiske minoriteter haft 

stemmeret på linje med alle andre statsborgere i Israel. Der er ca. 

20 pct. ikke-jøder med israelsk statsborgerskab i Israel. 

 
Arabisk parlamentsmedlem i Israel,  

Ahmed Tibi 
  

Arabisk kvinde stemmer  

ved et valg i Israel 



2. Ligebehandling 

Apartheid i Sydafrika 

 

 

 

 

Sorte og hvide var adskilt, 

 og adskillelsen blev 

håndhævet af politiet. 
 

 
Skilte i Sydafrika viste  tydeligt, hvor sorte måtte 

opholde sig, og hvor sorte ikke måtte være 

Israels demokrati 

 
 

Israel er et åbent samfund med mennesker 
 fra Afrika, Asien, Europa, Amerika og Mellemøsten. 

Alverdens religioner er repræsenteret,  

og alle borgeres frihedsrettigheder er beskyttet ved lov. 



3. Ideologi 

Apartheid i Sydafrika 

 

 

 

 

Racisme var indarbejdet  

i enhver aktivitet  

i samfundet 

 
Adskillelse af sorte og hvide  

ved en sportsarene 1969. 

Israels demokrati 

 
Rana Raslan, israelsk araber,  

vinder af ”Miss Israel” i 1999. 
 

Asala Shahada, israelsk araber, vinder guld ved 

Israels Maccabiah sportskonkurrence. 
 

Alle Israels minoriteter deltager i samfundslivet på lige fod. 
 



4. Israel og de besatte 
områder  
 

Sydafrikas apartheid  

var udelukkende  

motiveret af racisme.  

 

Et hvidt mindretal  

forsøgte at fratage basale 

frihedsrettigheder fra det 

sorte flertal. 
 

Stranden ved byen Durban 
 

 
Palæstinensiske Æresgarder eskorterer 

den palæstinensiske præsident 

Mahmud Abbas 

 
Officer fra den palæstinensiske politistyrke 

 
Ønsket om et selvstændigt Palæstina. Palæstinenserne på 
Vestbredden og Gaza har aldrig været og ønsker ikke at blive 

statsborgere i Israel. Palæstinenserne i de besatte områder ønsker 

et selvstændigt Palæstina, og har eget politi, skolevæsen og 
parlament. 
 



5. Israel forsøger at 
beskytte uskyldige mod 
terrorisme 
Efter palæstinensere fra de besatte områder iværksatte en byge af 

terrorangreb på civile israelere i 2000, skulle den israelske regering 

reagere. Det er enhver stats forpligtigelse over for dets borgere, at 

beskytte mod angreb. De sikkerhedsmæssige foranstaltninger med 

sikkerhedsbarrieren, bypass-vejene og checkpoints er alle 

midlertidige. Det er hverken apartheid eller racisme. 

 

En sikkerhedsbarriere med pigtråd, 
hegn og mur er opsat mellem Israel og 

de besatte områder. Det betyder, at 

man ikke kan komme ind i Israel fra 

de besatte områder uden at gå 

igennem en kontrol.  

Overalt på Vestbredden er der opsat 

chekpoints, hvor alle bliver 
kontrolleret, når de bevæger sig 
imellem byerne på Vestbredden. På 

denne måde sikres det, at man ikke frit 
kan flytte sprængstoffer og våben.  
 

  

På en række strækninger på 
Vestbredden er der lavet parallelle 
bypass-veje, hvor israelske 

statsborgere bruger den ene vej, mens 

palæstinensere bruger den anden. Dette 
sker fordi terrorister har beskudt 
israelske biler. 



Konklusion 

 

”At sammenligne Israels demokrati med 

Sydafrikas apartheid er udtryk for uvidenhed både 

overfor apartheid og situationen i Israel. 

Det er på samme tid en bagatellisering af 

forbrydelserne begået under Sydafrikas apartheid 

og en uretfærdig dæmonisering af Israel” 
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