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Israels areal (inden for 1949-linjerne) er 20.770 
kvadratkilometer. Landet er 424 km lang og 114 km 
på det bredeste sted. Landet grænser op til Libanon 
mod nord, Syrien mod nordøst, Jordan mod øst, 
Egypten mod sydvest og Middelhavet mod vest. 

Bjerge og sletter, frugtbar jord og ørken er ofte minutter 
fra hinanden. Køreturen tager ca 9 timer fra det 
nordligste punkt (Metulla) til det sydligste - Eilat. 

Fra Det Døde Hav i øst til Gaza er landet bredest, og 
køreturen tager ca 90 minutter. Det smalleste område, 
lidt nord for Tel Aviv-Jaffo, er kun 15 km bred - ca 1/3 
maraton. 

Kilde: CIA World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html

Israels størrelse og 
form
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Israels areal (inden for 1949-linjerne) er 20.770 
kvadratkilometer. Landet er 424 km lang og 114 km 
på det bredeste sted.  Landet grænser op til Libanon 
mod nord, Syrien mod nordøst, Jordan mod øst, Egypten 
mod sydvest og Middelhavet mod vest. Bjerge og slet-
ter, frugtbar jord og ørken er ofte minutter fra hinanden.  
Køreturen tager ca 9 timer fra det nordligste punkt  
(Metulla) til det sydligste - Eilat.  Fra Det Døde Hav i øst  
til Gaza er landet bredest, og køreturen tager ca 90 
minutter. Det smalleste område, lidt nord for Tel Aviv-
Jaffo, er kun 14,5 km bred - ca 1/3 maraton.
Danmark er fra nord til syd 368 km, og fra øst til vest  
452 km (tager man ikke Bornholm med, er det ca 300 
km).  Landet er kun landfast med ét andet land, navnlig 
Tyskland mod syd. På den anden side af de omkringlig-
gende farvande er Tyskland, Sverige, Norge, Polen, og  
de baltiske lande.
Kilde: https://thetruesize.com/

Israel og Danmark
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Den Arabiske Liga består (per 2018) af 21 arabiske stater (22 hvis “Palæstina” medtælles), med i alt ca. 650 millioner 
mennesker over et område på 5 millioner kvadratkilometer. Israel har knap 9 millioner indbyggere (heraf ca  
6,7 millioner jøder). Israels areal inden for 1949-linjerne er 20.770 kvadratkilometer. 

Israel og Den Arabiske Liga

Kilde: Wikimedia Commons
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OIC har (per 2018) 57 medlemsstater, som til sammen rummer 1,8 milliarder mennesker over et område på næsten 32 
millioner kvadratkilometer. Israel har knap 9 millioner indbyggere (heraf ca 6,7 millioner jøder). Israels areal inden for 
1949-linjerne er 20.770 kvadratkilometer. 

Israel og OIC (Organisation of Islamic Cooperation)

Kilde: Wikimedia Commons
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Der har aldrig eksisteret en palæstinensisk stat. Først efter at Israel tog kontrol over Gaza og Vestbredden fik palæstinenserne selv-
styre der. I 2005 trak Israel sig helt ud af Gaza. Ved fredsforhandlingerne i 2008 tilbød Israel tilbagetrækning fra 97% af Vestbredden. 

Uden Israel intet palæstinensisk selvstyre

1917-1948

Under 
britisk
kontrol

(Mandatpalæstina)

1948-1967

Under 
israelsk 
regering

Under 
egyptisk

kontrol

Under 
jordansk 
kontrol

1967-1994

Under lovlig
israelsk
kontrol 

efter
forsvarskrig

1995

Palæstinensisk  
selvstyre

(beige og grønt)

Forslag til
palæstinensisk

stat 
Mahmoud  

Abbas
afslog

tilbuddet

Tilbud 2008

Kortforklaring
Dette kort blev fremlagt i for-
handlingerne mellem Israel og 
de palæstinensiske selvstyre-
myndigheder i 2008. Daværen-
de statsminister i Israel, Ehud 
Olmert, ønskede at annektere 
6,3 procent af arealet på Vest-
bredden (blå farve). Inden 
for dette område bor 75 pro-
cent af de jødiske bosættere. 
Landområder svarende til 5,8  
procent af Vestbredden skulle 
afgives fra israelsk territorium 
(rød farve).  (Kilde: Ha’aretz)

Palæstinensisk stat

Områder Israel vil beholde

Områder som Israel 

foreslog at afgive til en 

palæstinensisk stat
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Israel har accepteret tabet af store landområder, som de har trukket sig ud af i håb om at få fred med sine arabiske naboer.

Hvordan det jødiske folks land er svundet ind

1920: Mandatområdet hvor
Storbritannien havde lovet et
jødisk nationalt hjemland.

1921: Storbritannien udskiller Trans-
jordanien, som udgør 77 procent
af området, og overgiver det til  
arabisk kontrol.

1947: FNs generalforsamling foreslår
at dele restområdet i en jødisk og
arabisk stat. Araberne siger nej.

1949: Våpenhvilelinjerne giver det
jødiske folk suverænitet over ca. 18
procent af mandatområdet fra 1920.

1973: Våbenhvilelinjer efter
Jom Kippur-krigen.

1979: Delvis tilbaketrækning fra
Sinai efter Camp David-aftalen.

1982: Fuld tilbaketrækning fra
Sinai afsluttet

1995: Palæstinensisk selvstyre i dele
af Vestbredden og Gaza.
2005: Israel helt ud af Gaza.
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Tabellen viser nedgangen i antal jøder i udvalgte arabiske lande. De fleste jøder fra arabiske lande fik et nyt liv i Israel. 
Mange af dem som flygtede til Europa, ser nu ingen fremtid for sine børn og børnebørn, blandt andet fordi de også møder 
muslimsk forfølgelse her. De drager nu til Israel i tusindvis hvert år.

Jødernes flugt fra arabiske land
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Land
Aden 
Algeriet
Egypten
Irak
Libanon
Libyen
Marokko
Syrien
Tunesien
Yemen
TOTALT

1948
8.000 

140.000
75.000

135.000
5.000 

38.000
265.000

30.000
105.000

55.000
856.000

1958
800 

130.000
40.000

6.000
6.000
3.750 

200.000
5.000

80.000
3.500

475.050

1968
0 

3.000
2.500
2.500
3.000

500 
50.000

4.000
10.000

500
76.000

2018
0 
0 

<75 
<5

<40
0 

<3.000
<30

1.000
<100

<5000

1976 
0 

1.000
400 
350
400

40 
18.000

4.500
7.000

500
32.190

2001
0 
0 

100
100
100

0 
5.700

100
1.500

200
7.800


