Jerusalem PDF ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Beskrivning
Författare: Selma Lagerlof.

Annan Information
Jerusalem (hebreiska: ( ְירוָּׁשַלִיםljud) (info), Yerushaláyim; arabiska: ( اﻟﻘُﺪسljud) (info), alQuds) är en stad som 1949 utropades som huvudstaden i Israel. Jerusalem är Israels
administrativa centrum och de facto huvudstad. Internationellt stöds Israels anspråk på
Jerusalem endast av ett fåtal länder, bland annat USA.
2 dagar sedan . Det finns ett mönster som går genom hela historien: Jerusalem är bara viktig
när staden inte står under muslimskt styre. Då kan man använda den för att mobilisera

massorna. Staden har litet värde i sig själv, och har därför aldrig varit huvudstad i någon
muslimsk statsbildning, skriver Roar Sörensen.
Jämför och boka hotell, lägenheter och boende i Jerusalem (Israel) med Nordens ledande
jämförelsesajt inom resor.
Se vårt utbud av 15 hostels i Jerusalem med 3007 kundomdömen. Läs kundomdömen för
Jerusalem och få gratis SMS-bekräftelser. Boka nu!
Jerusalem är staden som skiner i vitt och guld. Jerusalem av guld blev förevigat i Naomi
Shemers sång från 1967 och den som besöker staden kommer verkligen att uppleva detta
unika ljus. Anledningen till att Jerusalem skiner i vitt och guld är att man fortfarande bygger
med den vita Jerusalem-stenen, annat är förbjudet.
6 dec 2017 . En dödskyss för tvåstatslösningen, en krigsförklaring, ett tecken på inkompetens.
Så lyder en del av reaktionerna på USA:s president Donald Trumps planer på att erkänna
Jerusalem som Israels huvudstad.
Hotell Jerusalem, Israel med lägsta pris-garanti! Boka 3 till 5-stjärniga hotell i Jerusalem och
spara upp till 75%! Snabbt, säkert, omedelbar bekräftelse!
7 dec 2017 . När Trump nu meddelat att USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad
uppfyller han en stark önskan hos den kristna evangelikala högern i USA. Vad som händer
härnäst vet ingen, annat än att kampen om Jerusalem är långtifrån över. Det skriver Ylva
Bergman, OmVärldens chefredaktör. Kampen om.
3 dagar sedan . Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt
administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade.
Football Academy of Jerusalem var den enda klubben från Palestina som hade lag som
spelade under Gothia Cup 2017. De deltog med ett lag i Boys 11. Förutom Football Academy
of Jerusalem spelade också 129 andra lag från 27 olika länder i Boys 11. De var uppdelade i 32
olika grupper, varav Football Academy of.
Betydelse av Jerusalem. Namnbetydelse : Hebreisk namn bildad av två ord med betydelse:
fridens boning eller fridens grundval.
6 dec 2017 . Östra Jerusalem ockuperades av Israel 1967 och annekterades i praktiken
omedelbart. Jerusalem förklarades vara Israels eviga och odelbara huvudstad. Israels regering
och parlament har förlagts till Jerusalem. Det pågår även en långsam men ständig inflyttning
av judar i östra Jerusalems tidigare.
Sök och jämför flygpriser från 1000+ flygbolag och resebyrå för att få de billigaste flyg till
Göteborg till Jerusalem med momondo.
Välj bland våra hotell i Jerusalem och hitta din personliga favorit. Missa inte att samla
bonusnätter med Hotels Rewards när du bokar på Hotels.com!
Svenska diplomatiska beskickningar i Israel. På den här sidan hittar du information hur du
kontaktar Sveriges konsulat i Jerusalem. Konsulatet är inte den enda Svenska beskickningen i
Israel. Från denna sida kan du även navigera till Sveriges ambassaden och alla andra Sveriges
konsulat i Israel.
Pris: 54 kr. Pocket, 2017. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Jerusalem av Selma Lagerlöf på
Bokus.com.
Kvarteret Jerusalem i Ängelholm. Lokalhistorikern Gösta Åberg skrev 1987-88 en serie
artiklar om kvarteret Jerusalem i Nordvästra Skånes Tidningar. Dessa artiklar, kompletterade
med en del detaljupplysningar, ligger till grund för nedanstående redogörelse. Ängelholm var i
mitten av 1800-talet en omlastningsplats för.
Davids Stad. Hur David intog Jerusalem första gången han kom dit. Sedan byggde David upp
staden. fre 17 nov · Hiskias Försvarsmur. Kungen som byggde . Jerusalem. Bäärnard är i
Jerusalem. Stade där David och Salomo byggde tempel till Gud och där Jesus dog. fre 17 nov

· Jesus gråter. På palmsöndagen red Jesus.
Boka ditt flyg till Jerusalem snabbt och billigt. Jämför flygpriser bland 400 flygbolag & hitta
enkelt den bästa och billigaste flygresan till Jerusalem.
7 dec 2017 . Mäktiga krafter pressade Trump om Jerusalem. Påverkan från inflytelserika
judiska donatorer, stöd från svärsonen Jared Kushner samt en vilja att "checka av" vallöften är
sannolikt komponenter som spelade in i president Donald Trumps beslut att erkänna
Jerusalem som Israels huvudstad.
5 dagar sedan . Jerusalem är en helig stad i Mellanöstern. USA:s president Donald Trump har
sagt att den amerikanska ambassaden ska flyttas till Jerusalem.
Klagomuren i östra Jerusalem, den sista resten av kung Salomos tempel, är den viktigaste
vallfartsplatsen för judar världen över. I förskingringen, diasporan, fanns en hälsning bland
judarna som löd: ”Nästa år i Jerusalem”. I islam är Jerusalem den tredje heligaste platsen, efter
Mekka och Medina. På arabiska heter staden.
Författare: Hans Holmén. Stadsbild. Jerusalems stadsbild som helhet är en blandning av
gammalt och nytt. Dess kärna utgörs av den orientaliskt präglade Gamla staden med smala,
ringlande, ofta övertäckta gator och låg stenhusbebyggelse. Här ligger flertalet av Jerusalems
heliga platser. Runt det gamla Jerusalem.
Avrådan. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla
resor till Gaza. Aktuella händelser. Omfattande demonstrationer kan den närmaste tiden väntas
på olika platser i Jerusalem och på Västbanken. Detta förväntas särskilt gälla i samband med
och efter fredagens bön. Svenskar i.
Aspö-Tosterö hembygdsförening. Hembygdsförbund: Södermanland. Hembygdsföreningen
område är öarna Oknö, Aspö och Tosterö. Tidigare var det lättare att använda vatten som
färdvägar. Delar av Tosterön ingick därför i Fogdö, Vansö, Överselö socknar och Strängnäs
landsförsamling. Oknö tillhörde Bond-Arnö i.
OIC: USA diskvalificerat som fredsmäklare. USA:s presidents beslut om Jerusalem belönar
Israel för "terrorhandlingar", säger Turkiets president i ett tal på den… i går 13:44 NYHETER.
Malaysia erbjuder militär hjälp till Palestina. Malaysias militära styrkor är redo att hjälpa
Palestina. Landets försvarsminister uppgav att.
USA:s president Donald Trump kommer, trots protester, i ett tal på onsdagen att erkänna
Jerusalem som Israels huvudstad, uppger en medarbetare i Vita huset. Det rapporterar flera
nyhetsbyråer. Talet kommer att hållas klockan 19 svensk tid. Han kommer att beordra att den
amerikanska ambassaden flyttas från Tel Aviv till.
Jerusalem : biografin. av Simon Sebag Montefiore. storpocket, 2015, Svenska, ISBN
9789113067575. 132 kr. Detta är berättelsen om Jerusalem. Historien om världen från
judendomens, kristendomens och islams tillkomst vidare till det brittiska imperiet, USA:s
dominerande ställning under … storpocket. Skickas inom 1‑2.
Anslagstavlan: Livepodd & Höstvirus 2017. Livepodd i Linköping Aten och Jerusalem ska för
första gången hålla en livepodd, och med oss har vi Joel Halldorf och Fredrik Lignell! Det blir
samtal! Pizza! Du! Och vi! Det blir trevligt! Ryttargårdskyrkan i Linköping Torsdag 30 nov, kl
18:30. ++++++++++++++++++++++++++++++.
7 dec 2017 . USA:s president beslutar att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.
Billiga flyg till Jerusalem kan du jämföra på Alla Flygbiljetter.
Jerusalem, Israel. 10°C · Kartor · Satellit · Väderprognoskartor. Jerusalem, Israel. Lokalt väder
. Weather outlook for the world. World Weather Overview · Jerusalem Satellit · Se
vädersatelliten. Väderkarta för Jerusalem - Närliggande platser. +-. Väderförhållanden i
Jerusalem - Närliggande platser. Christian Quarter · 10°.
Sugen på ett fint hotell till ett bra pris? Jämför prisvärda erbjudanden på hotell i Jerusalem, läs

recensioner och välj det alternativ passar dig bäst.
7 dec 2017 . Jerusalem är redan Israels huvudstad. Det är där regeringen har sitt säte. Det
Donald Trump nu har gjort är bara att konstatera faktum. USA:s ambassad kommer att flytta
från Tel Aviv till Jerusalem. Tre religioner håller Jerusalem för en helig stad. Här stod judarnas
tempel. Här styrde kung David. Här finns.
Genom erkännandet av Palestina och nära kontakter med partier som Fatah uppfattas
regeringen av omvärlden som ytterst propalestinsk. Min fråga till utrikesminister Margot
Wallström är: Hur ser ministern på att flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra
Jerusalem för att markera sin uppriktiga neutralitet och välvilja.
Jerusalem utspelar sig i Dalarna och i Jerusalem under 1800-talet, där man får följa några
människor och deras närstående under flera år. Selma Lagerlöf skriver om många olika
personer ur olika generationer, bland annat om dem som lever på den stora Ingmarsgården,
där man får bekanta sig med deras, inte alltid så.
Alldeles innanför Jaffaporten i gamla stan i Jerusalem hittar du Swedish Christian Study
Centre. En lämpligare utgångspunkt för studier och möten med världen är svår att tänka sig.
Från centrets takterass har du en unik utblick över de heliga platserna i gamla stan. (English
version click here). Studiecentret invigdes 1991.
Fråga: Jag har någonstans läst att det fanns uppemot 3 miljoner människor i Jerusalem den
påsk Jesus korsfästes. Någon påpekade att det var en omöjlighet. Dels skulle de inte få plats,
dels fanns det inte så många människor i hela Europa vid den tiden. Kan du ge klarhet i detta?
(G.G.). Det är svårt att med säkerhet säga.
Ska du åka till Jerusalem? Då är denna artikel för dig. Här hittar du en lista med flera
historiska platser och saker att göra i Jerusalem som turist.
Debattprogrammet erbjuder tittaren en djupare förståelse av aktuella händelser i Israel och
Mellanöstern. Diskussionen mellan experter med olika synvinklar på det ifrågavarande ämnet
leds av Jonathan Hessen, TV7 Israel News ankare.
6 dec 2017 . USA:s president Donald Trump erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och
tänker flytta den amerikanska ambassaden till staden.
Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubild, drönarbild, tomtgränser och friluftskarta.
Svensk översättning av 'Jerusalem' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar
från engelska till svenska gratis online.
Avföring avslöjar: Medeltida turister blev också magsjuka. Intorkad avföring från en
medeltida latrin i Jerusalem avslöjar att europeiska turister förde med sig inälvsmask till
Mellanöstern. Sjukhus för korsriddare öppnas igen i Jerusalem. Nu kan allmänheten beskåda
det stora sjukhus som Johanniterorden drev i Jerusalem.
7 dec 2017 . Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som huvudstad i Israel samt flytta
ambassaden till staden har väckt ramaskri i världen.
Rock, for God's sake! The music was called the devil's music. Jerusalem were banned and
their buses were destroyed. But nothing could stop them. Ulf Christiansson knew that the
vision of a Christian hard rock band came from God. more · boken-2.
för 9 timmar sedan . Av Lars Enarson Donald Trumps undertecknade dokument av
erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. President Trump har uppfyllt sitt löfte i
valkampanjen att verkställa den amerikanska kongressens beslut sedan 1995 att erkänna det
uppenbara faktum att Jerusalem är Israels huvudstad.
för 19 timmar sedan . Redan Trumps uttalande satte igång ett tolkningsmaskineri i omvärlden.
Betyder till exempel tystnaden på viktiga punkter något? Trump hänvisade i sitt
ställningstagande till det kongressbeslut från 1995 som säger att USA:s ambassad ska flyttas till

Jerusalem – men i samma beslut heter det att staden är.
Behöver du en snabb, pålitlig uthyrningsservice? Hyr en kvalitetsbil i Jerusalem för att göra
din resa till ett rent nöje.
Jerusalem är Israels huvudstad. Den är också den andliga huvudstaden för judar, kristna och
muslimer. De flesta länder har inte erkänt Jerusalem som Israels huvudstad, utan har sina
ambassader i Tel Aviv.
7 dec 2017 . Tjeckien följer i Trumps fotspår och erkänner Jerusalem som Israels huvudstad,
skriver The Globes. I ett uttalande sade den tjeckiska regeringen att den ”erkänner Jerusalem
som Israels de facto huvudstad inom gränserna för avgränsningslinjen från 1967”.
7 dec 2017 . USA:s president Donald Trump bekräftade på onsdagskvällen att landet erkänner
Jerusalem som Israels huvudstad, i stället för som tidigare Tel Aviv.
7 dec 2017 . Tidigare i år erkände Ryssland Västra Jerusalem som Israels huvudstad. Nu
betonar landet att det står bakom en tvåstatslösning.
För länge sedan beger sig en dittills helt okänd person från Nasaret till Genesarets sjö, för att
berätta om Guds rike. Efter nästan 2 1/2 år i offentligheten kallas han av folket för Messias, en
titel som han sedan får svara för i Jerusalem. Vägen går genom Judéens öken till Jerusalem
och leder till konflikt med de styrande.
Jerusalem – den heliga staden. Klagomuren och Klippmoskén Under renässansen brukade
man, på kartor, sätta ut Jerusalem som mittpunkt mellan de tre kända kontinenterna Europa,
Asien och Afrika. I viss mån kan man fortfarande säga att Jerusalem är världens medelpunkt.
En sak som är säker, är emellertid att staden.
Det är verkligen så, att inte alla människor äro tillräckligt starka för att tålavid att leva länge i
Jerusalem. Även om de kunna uthärda klimatet och inte bli smittade av sjukdomar, händer
det, att de duka under. Den heliga staden gör dem mjältsjuka eller vaninniga, ja, den till och
med dödar dem. Man kan inte vistas där ett par.
6 dagar sedan . Även det Demokratiska partiet har Jerusalem inskrivet som Israels huvudstad i
sina fyra senaste partiprogram, alltså sedan långt innan Trump hoppade in i politiken. Trumps
erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad är alltså förankrat även i hans
motståndarpartis officiella politik och partiprogram.
Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet. Den utropades 1950
ensidigt av staten Israel som dess huvudstad. Många länder betraktar dock Tel Aviv som
Israels huvudstad.Jerusalem är en helig stad för kristna, judar och muslimer. För de kristna är
den stad där Jesus korsfästes och begravdes.
6 dagar sedan . FN:s säkerhetsråd samlades ikväll svensk tid för ett extrainsatt möte om
Jerusalem, på begäran av Sverige, Bolivia, Egypten, Frankrike, Italien, Senegal, Storbritannien
och Uruguay. Att en majoritet av rådsmedlemmarna har begärt mötet, inklusive samtliga EUmedlemsstater i säkerhetsrådet, vittnar om hur.
6 dagar sedan . Donald Trump fortsätter att röra om i de politiskt explosiva grytorna. Efter att
Trump på onsdagskvällen meddelat att USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och att
också man avser flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, lät reaktionerna inte vänta på
sig. Storstrejk och upplopp utbröt i de.
JAN, FEB, MAR, APR, MAJ, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC. Jerusalem.
Dagstemperatur, 13, 14, 17, 22, 26, 28, 30, 30, 28, 25, 20, 15. Nattemperatur, 7, 7, 9, 12, 16, 18,
20, 20, 19, 17, 13, 9. Nederbörd (mm), 132, 131, 76, 19, 7, 0, 0, 0, 1, 14, 55, 104. Tel Aviv.
Dagstemperatur, 18, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 29, 27, 24.
Listen to Jerusalem now. Listen to Jerusalem in full in the Spotify app. Play on Spotify. Legal
· Privacy · Cookies · About Ads. To play this content, you'll need the Spotify app. Get Spotify
Open Spotify.

"Rik, engagerande, drabbande - dess blandning av personligt och politiskt, av något mycket
svenskt och något helt annat, gör den till en viktig läsning." - Expressen "Goldman envisas
med att vrida och vända på perspektiven … lärorikt och intellektuellt.
14 dagars väder i Jerusalem, Jerusalem District. Väderprognos inkl. vind, max och min
temperatur och solens upp och nedgång.
Guiden är entusiastisk: ”Stick ner handen och känn efter. Du kan ta på Golgata med dina egna
händer. Här är platsen där Jesus korsfästes.” Turister och pilgrimer strömmar ut och in i
Gravkyrkan i Jerusalem. Kameror knäpper. Munkar ilar fram och tillbaka. Ljus tänds. Böner
mumlas. Genom ett hål i en bronsskiva, som.
Trump, Jerusalem och maktkampen i Mellanöstern. Publicerad 13 december 2017.
Trumpmålning på Israels mur genom Västbanken. Donald Trumps beslut den 6 december att
flytta USA:s ambassad och erkänna Jerusalem som Israels huvudstad har fördömts världen
över. Vad kommer det att få för effekter, förutom att.
Nyheter, artiklar och inslag som handlar om Jerusalem.
Om cookies på våra tjänster. Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer
för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer
information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter. Den 25/9 kommer vi att ta
bort appen SVT Play från Windows Store.
Kampen om Jerusalem. I vad som sägs vara en satellitbild över området mellan Jerusalem och
Betel formar dalskuggorna mellan bergen de hebreiska bokstäverna för det heliga gudsnamnet,
JHVH. Inne i staden finns klippmoskén över klippan där ett märke sägs påminna om profeten
Muhammeds himmelsfärd.
Skrivarkurs i Jerusalem Ein Karem (namnet betyder Vingårdskällan) är Johannes Döparens
födelseby, idag en del av Jerusalems stad, belägen i dess västra del och på vägen till Betlehem.
I byn finns förutom Johannes Döparens födelsekyrka också Visitationskyrkan (där Johannes
Döparens mor Elisabeth mötte Jungfru.
Hitta hus & lägenheter i Jerusalem via HomeAway - boka boende säkert och enkelt i Sverige
och utomlands!
Jerusalem (1978) Tänk Om Jesus Har Rätt, Noa, Kanske, Pappa Vem Har Gjort, Mr. Ego, Jom
Till.
Se hit om du planerar en resa till Jerusalem. Här får du en året runt överblick över vädret.
Temperatur, soltimmar, UV och vattentemperatur.
JERUSALEM. [Jerụsalem] Betyder ”besittning av (grundval för) dubbel frid”. Det forntida
Israels huvudstad från 1070 f.v.t. och framåt. Efter rikets delning (997 f.v.t.) var Jerusalem
huvudstad i sydriket Juda. Jerusalem nämns mer än 800 gånger i Bibeln. Stadens namn. Det
äldsta namn man känner till på staden är ”Salem”.
Här är beskeden som Trump gav om Jerusalem. Mellanöstern Donald Trumps tal om
Jerusalems status har orsakat svallvågor världen över. Men vilka konkreta besked gav
egentligen den amerikanske presidenten – och hur tolkar experter det som han inte sade? Sofia
Eriksson/TT. 14:17 | 2017-12-07. Hur ska Trumps.
Trump har tidigare deklarerat sin avsikt att flytta den amerikanska beskickningen från Tel
Aviv till Jerusalem - men frågan är extremt känslig, eftersom Israels anspråk på kontroll över
hela staden inte är internationellt erkänd. EU:s medlemsländer behåller sina ambassader i Tel
Aviv så länge frågan om Jerusalems status inte.
Sedan vårterminen 2014 arrangerar Religionsvetenskap i Karlstad, tillsammans med Lunds
universitet, kursen The Children of Abraham på STI, Svenska Teologiska Institutet, i
Jerusalem. Kursledare är professor Jesper Svartvik, Lund/Jerusalem och universitetslektor
Sören Dalevi, Karlstad. STI har härbärgerat kurser med.

1 dag sedan . UTRIKES. I en debattartikel i Svenska dagbladet kräver flera tunga
sverigedemokrater att Sveriges Israelambassad ska flyttas till Jerusalem.
Davids stad är en möjlighet för besökare att få en extraordinär glimt av det gamla Jerusalem.
Utgrävningar här har avslöjat ett av de viktigaste fynden i Jerusalems historia – den 3000 år
gamla staden som den först såg ut när den byggdes av kung David för att ena Israels olika
folk. Dagens arkeologiska utgrävningar har.
6 dagar sedan . När vissa politiker och massmedier hälsar ett presidentbeslut med
fördömanden och krigsrubriker och talar om katastrof bör det rimligtvis handla om en
krigsförklaring eller något lika allvarligt. Därför är mångas reaktioner på president Trumps
och USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad så.
Boka de populäraste turerna och aktiviteterna i Jerusalem. Bästa pris- och pengarna
tillbakagaranti! Läs recensionerna från några av dina medresenärer.
Fyra kunniga Jerusalem-guider hjälper dig att gå vilse i en stad som lever på helt egna villkor.
Alla har de antingen bott eller bor i Jerusalem och genom personliga berättelser om livet här
bjuder de på fragment av en verklighet som är oändligt komplex. Varför ber så många i
bussen? Vad är en sabbatshiss?
7 dec 2017 . Spänningen stiger i de palestinska områdena efter Donald Trumps uttalande om
Jerusalem. Minst 20 palestinier skadades i sammandrabbningar med israeliska trupper.
Jerusalem, Jerusalem District Turism: TripAdvisor har 192 575 recensioner och artiklar om
Jerusalem resor av turism.
Check In Jerusalem ligger i Jerusalem och erbjuder boende med självhushåll. Denna
luftkonditionerade lägenhet har gratis Wi-Fi och utsikt över staden.
Den Svenska församlingen i Jerusalem är en del av Svenska kyrkan i utlandet och firar sina
gudstjänster i Birgittakapellet på Svenska Teologiska Institutet Rehov Haneviim/Profeternas
gata 58. Välkommen att dela vår gemenskap!
1 dag sedan . Världens muslimska ledare uppmanar omvärlden att erkänna Palestina som stat
och östra Jerusalem som den palestinska huvudstaden.Detta är ett svar på USA:s .
1 dag sedan . President Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och
initiera en ännu inte tidsbestämd process att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv
har förargat många av USA:s allierade i såväl Europa, som Mellanöstern. Åtgärden har av
motståndare betecknats som något som.
7 dec 2017 . President Donald J. Trump undertecknar beslutet som officiellt erkänner
Jerusalem som Israels huvudstad. Så kom beskedet jag och många med mig otåligt väntat på
sedan Donald J. Trump tillträdde som amerikansk president för nästan ett år sedan: att Trump
skulle infria sitt vallöfte och erkänna.
5 dagar sedan . Omkring 200 personer demonstrerade på lördagseftermiddagen i centrala
Växjö mot Donald Trumps uttalande om att USA ska erkänna Jerusalem som Israels
huvudstad.
Upplev din drömresa på fem dagar! Namn som Jerusalem, Betlehem och Döda Havet är kända
för de flesta, men få har besökt dessa mytomspunna platser. Under vår femdagarsresa till
Israel besöker vi alla dessa och mycket mer. Ett behagligt Medelhavsklimat gör att vädret
under höst, vinter och vår är perfekt för ett besök.
. tvåstatslösning. Fler borde erkänna Jerusalem som vår huvudstad, tycker Israels Benjamin
Netanyahu vid… . riva upp beslut. Arabförbundet uppmanar USA att riva upp beslutet att
erkänna Jerusalem som Israels… . Trumpbeslut. Tusentals människor protesterar efter att USA
erkänt Jerusalem som Israels huvudstad.
FN:s säkerhetsråd i krismöte om Jerusalem: "Vi är 14 mot 1". Publicerad 9 december 2017 kl
08.40. Utrikes. FN:s säkerhetsråd möttes idag under ett extrainkallat möte för att diskutera

Donald Trumps beslut att flytta den amerikanska ambassaden till den omstridda staden
Jerusalem. Efter mötet konstaterade Sveriges.
6 dec 2017 . KOMMENTAR. I mer än 20 år har amerikanska presidentkandidater lovat* ett
erkännande, men inte infriat löftet efter valseger. Nu säger president Trump att det är dags.
USA:s ambassad ska flytta från Tel Aviv till Jerusalem. – Detta är inget mer än att erkänna
realiteterna, sa Trump vid TV-tal från Vita huset.
DEBATT. Sverige borde följa efter USA:s självklara beslut att erkänna Jerusalem som Israels
huvudstad och flytta ambassaden dit. Det skriver företrädare för Sverigedemokraterna.
7 dec 2017 . Donald Trumps beslut under onsdagen att erkänna Jerusalem som Israels
huvudstad, samt flytta ambassaden från Tel Aviv har väckt ramaskri runtom i världen. Nya
våldsamheter har brutit ut på Gaza-remsan och Västbanken under fredagen – den andra
"dagen av vrede". Nu uppges minst två palestinier.
Viktigt meddelande. Jerusalem kommittén kallar för demonstration mot Amerikanska
ambassaden i Stockholm nu på lördag den 9 dec kl 13:00-15:00. Jerusalem kommitté beklagar
över att Trump ska flytta Amerikanska ambassaden från. Tel-Aviv till Jerusalem då han dödar
all hopp på fred mellan Palestina och Israel samt
Staden är uppdelad i två delar: östra Jerusalem, där i huvudsak palestinier bor och västra
Jerusalem där främst israeler bor. Östra Jerusalem är en del av den.
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