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Midtøsten 
Den israelsk-palestinske konflikten i et sikkerhetspolitisk perspektiv 

 
I mer enn hundre år har konflikten mellom jøder og arabere pågått med nesten 
uforminsket styrke. Krig og terrorisme har preget denne regionen mer enn noe annet 
og dette har ført til enorme lidelser på begge sider av konflikten. Til tross for dette ble 
det satt i gang hemmelige fredsforhandlinger mellom PLO og Israel høsten 1992. 
Forhandlingene førte frem til en fredsavtale og til etableringen av en palestinsk 
selvstyremyndighet på Vestbredden. I 1994 kunne Yasser Arafat, formann i PLO, etter 
46 år i landflyktighet igjen sette fot på palestinsk jord. Til tross for en tilsynelatende 
god vilje fra begge partene sin side, har 8 år med selvstyre for palestinerne ikke ført 
dem nærmere en løsning på konflikten med Israel. Denne studien vil belyse årsakene 
til at det fortsatt hersker tilnærmet krigstilstand mellom partene og at veien til fred 
synes lenger enn på mange år. 
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1. Innledning 
 

1.1 Historisk tilbakeblikk 
 
 

I mer enn 100 år har diskusjonen om en selvstendig palestinsk stat i Midtøsten 

vært ett hett tema i internasjonal politikk. Konflikten, som i utgangspunktet 

dreier seg om flere grupperinger sin kamp om det samme landområdet, har sine 

røtter i opprettelsen av den politiske sionismen på slutten av det nittende 

århundre. Bølgene av jødiske immigranter som i løpet av de første decenniene 

av det tjuende århundre etablerte seg i Palestina med bosettinger og sosiale 

institusjoner, var en klar indikasjon på at jødene ønsket å etablere et jødisk 

hjemland og en jødisk stat i området. Den økende antisemittismen i Europa og 

Hitlers maktovertakelse på begynnelsen av 30-tallet, var begivenheter som 

førte til at stadig flere jøder ønsket å emigrere til Palestina. Dette førte til en 

lang rekke konfrontasjoner med den arabiske befolkningen og selv om det 

fantes eksempler på samarbeid og fredelig sameksistens, var forholdet preget 

av økonomisk separasjon, politiske konflikter og lange perioder med regelrett 

krig.1 

 

I 1880 fantes det omtrent 25.000 jøder i Palestina. Dette tallet hadde vokst til 

ca 600.000 i 1947, men fortsatt var det kun en begrenset del av landområdene 

de jødiske bosetterne hadde kontroll over (ca 7% i 1947). Da FN lanserte sin 

delingsplan for Palestina, innebar forslaget at jødene skulle få til sammen 56% 

av det totale landområdet.2  

 

 

                                                 
1 Bernard Reich: An Historical Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict  (Greenwood 
Publishing Group, London 1996) s. 20. 
2 FN’s delingsplan for Palestina (UN General Assembly Res 181, November 29, 1947). 
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De arabiske statene i området nektet å godta delingsplanen og i november 1947 

brøt det ut full krig mellom partene. Den 14. mai 1948 proklamerte staten 

Israel sin selvstendighet. I januar 1949 kontrollerte Israel 77% av det tidligere 

Palestina og hadde da drevet nesten 1 million palestinere på flukt og inn i 

flyktningeleirer i Libanon, Syria, Jordan, Vestbredden og i Gaza.3 

 

I perioden fra 1949 og fram til 1967 framsto ofte konflikten i vestlige media 

som ”Davids kamp mot Goliat” i og med at Israel ble betraktet som den 

underlegne part mot til sammen syv forskjellige arabiske stater som alle hadde 

satt seg fore å utrydde staten Israel. For palestinerne som nå kun kontrollerte 

23% av sine opprinnelige landområder, ble situasjonen stadig verre. Jordan 

overtok kontrollen av Vestbredden og Egypt la beslag på Gaza, og ingen av 

disse landene var villige til å inngå noen form for kompromiss med Israel som 

kunne ha bedret situasjonen for de palestinske flyktningene. I hele denne 

perioden var det stadig mindre trefninger mellom Israel og de arabiske 

naboene.  

 

På samme måte som de arabiske landene så på Israel som en trussel mot eget 

territorium, betraktet Israel hele den arabiske verden som en trussel mot sin 

egen eksistens. På denne måten ble palestinerne en kasteball i den pågående 

israelsk-arabiske konflikten, uten mulighet til å vedlikeholde noen form for 

nasjonal identitet innenfor de resterende landområdene. Israel på sin side 

benyttet tiden til å bygge ut et moderne og slagkraftig forsvar. Etter 

frigjøringen ble også alle restriksjoner på innvandring til Israel fjernet. Jøder 

fra hele verden kunne i denne perioden fritt emigrere til Israel og befolkningen 

firedoblet i løpet av en tyveårs periode. I den samme perioden satte Israel i 

gang en formidabel oppbygging av sine væpnede styrker. I første omgang med 

støtte fra Frankrike og Storbritannia, men etter Suez-krisen i 1956 engasjerte 

også USA seg som et ledd i sin ”Containment-politikk” overfor Sovjetunionen.  

                                                 
3 Sune Persson: Palestina-konflikten  (Studentlitteratur, Lund 1994) s. 64. 
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Samtidig hadde Storbritannia og Frankrike mistet all troverdighet blant sine 

tidligere arabiske allierte. Perioden mellom 1957 og 1967 ble på denne måten 

preget av interne arabiske motsetninger, mer enn konfrontasjon mellom Israel 

og de arabiske naboene. Egypt og Syria inngikk samarbeidsavtaler med 

Sovjetunionen og mottok i denne perioden store mengder militært materiell. 

Dette var en av årsakene til at Israel følte behov for å ytterligere forsterke sin 

militære kapasitet. Mot slutten av 60-tallet følte Israel seg sterk nok til å 

iverksette et koordinert militært angrep mot sine naboer. Fra israelsk side ble 

det hevdet at angrepet var defensivt, forebyggende og at det kun hadde til 

hensikt å ødelegge fiendens offensive kapasitet. Resultatet sett med palestinske 

øyne, skulle vise seg å bli et helt annet. 

 

Etter 6-dagerskrigen i 1967 okkuperte Israel hele Øst-Jerusalem, Vestbredden, 

Gazastripen, Golan høydene og store deler av Sinai-halvøya. Palestinerne 

mistet de facto kontrollen over de siste 23% av det landområdet som en gang 

hadde vært deres. Israelsk lov ble innført over hele det okkuperte området som, 

i alt vesentlig grad, var befolket av palestinere. Fra israelsk side ble det igjen 

understreket at krigen kun hadde til hensikt å forebygge et potensielt arabisk 

angrep og på den måten ivareta statens sikkerhet gjennom å skape en 

buffersone mellom seg selv og sine arabiske naboer. Det er allikevel vanskelig 

å unngå å overse de andre motivene Israel kan ha hatt for å utnytte sin militære 

overlegenhet. Sentralt i sionismen lå tanken om ”Eretz Yisrael” (hele Israel) 

som en drivende kraft bak ideologien. Drømmen var å virkeliggjøre en stat 

innefor et område fra Middelhavet i vest til elven Eufrat i øst, eksklusivt for 

alle verdens jøder.4 

 

 

 

                                                 
4 Reich s. 148. 
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I juni 1967 behandlet Knesset et lovforslag om annektering av Øst-Jerusalem 

og deler av Vestbredden og Gaza, og i løpet av kort tid hadde forsamlingen 

utarbeidet et institusjonelt rammeverk som gjorde det mulig for myndighetene 

å utvise palestinere fra deler av de okkuperte områdene, samtidig som jøder 

kunne flytte inn i nyetablerte bosettinger i de samme områdene. Dette står i 

skarp kontrast til de uttalelser den israelske myndigheten ga om at krigen kun 

var ment som et forebyggende tiltak for økt israelsk sikkerhet og for å 

konsolidere statens grenser fra 1949. Spesielt annekteringen av Øst-Jerusalem 

ga svært mange sionister et positivt inntrykk av at politikerne i Israel fortsatt 

forfulgte ideen om Eretz Yisrael som et nasjonalt mål. 

 

Bosettingspolitikken, som Israel innførte etter 6-dagerskrigen, var også en 

indikasjon på at de territoriale ambisjonene var langt større enn det israelske 

politikere tidligere hadde gitt inntrykk av. I løpet av en 10-årsperiode vokste 

det fram organisasjoner som Movement for the Whole Land of Israel og Gush 

Emunim, som ikke lenger nøyde seg med argumentasjon omkring 

sikkerhetsaspektet for å holde på de okkuperte landområdene. Disse 

grupperingene førte i stedet en ideologisk argumentasjon som ofte var fundert 

på religiøs overbevisning om at Gud hadde lovet jødene hele Israel inkludert 

Judea og Samaria (israelsk betegnelse på Vestbredden).5 Hovedtyngden av 

medlemmene i disse organisasjonene, som var religiøse intellektuelle og 

tidligere medlemmer av sionistiske terrororganisasjoner, øvet et betydelig press 

på flere regjeringer i Israel for å intensivere etableringen av bosettinger på 

Vestbredden. På denne måten ble palestinerne drevet fra skanse til skanse av 

stadig nye israelske bosettinger. 

 

 

 

 

                                                 
5 Ian Lustick: Unsettled States, Disputed Lands  (Cornell University Press, Ithaca 1993) s. 350. 
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I de 35 årene som har gått siden Israel okkuperte de palestinske områdene, har 

det ikke manglet på forsøk på å få i stand reelle fredsforhandlinger mellom 

israelere og palestinere. Den idealistiske tilnærmingen til en løsning på 

konflikten har helt siden FN’s delingsplan i 1947, ikke hatt nevneverdig 

framgang i forholdet mellom de to partene. Dette til tross for at det ble gjort 

gjentatte forsøk på å få partene til å akseptere såvel våpenhvile som FN-

observatører (UNTSO) innenfor regionen. 

 

Etter utbruddet av ”Intifadaen” (det folkelige opprøret) i 1987 så det ut til at 

verdensopinionen var i ferd med å snu i favør av palestinerne. I alle fall ble det 

fra Israels side vist en klar og tilforlatelig holdningsendring i viljen til å 

akseptere palestinerne og PLO som forhandlingspartner. Disse forhandlingene 

ledet fram til Declaration of Principals, DoP, (populært kalt Oslo-avtalen) som 

ble undertegnet i Washington DC i september 1993. Denne avtalen var en 5 års 

interimsavtale med formål å etablere en palestinsk selvstyremyndighet innenfor 

de okkuperte områdene i Gaza og på Vestbredden. Samtidig anerkjente Israel 

PLO som palestinernes legitime representant og PLO-charteret ble endret til 

også å akseptere staten Israels eksistens. Det er viktig å merke seg den 

forskjellen i nyanse som ligger i det faktum at PLO anerkjente staten Israel sin 

rett til eksistens innenfor pre-1967 grenser, mens Israel på sin side kun 

anerkjente PLO som representant for den palestinske befolkningen i de 

pågående forhandlingene. 

 

Sommeren 1994 kunne Yasser Arafat, PLO’s formann, for første gang siden 

1948 igjen sette fot på palestinsk jord. Samtidig ble den palestinske 

selvstyremyndigheten (PA) etablert på Vestbredden og i Gaza. Selv om 

selvstyret i utgangspunktet kun omfattet ca 60% av Gazastripen og byen Jeriko 

på Vestbredden (kun ca 4% av det omstridte landområdet), ble dette av mange 
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betraktet som det endelige gjennombruddet for en fredelig løsning på 

konflikten mellom Israel og palestinerne. 6 

 

Til tross for denne tilsynelatende bedringen i forholdet mellom palestinere og 

jøder, har situasjonen i Midtøsten gradvis utviklet seg  til det verre. Israel har 

utvidet sin tilstedeværelse i de okkuperte områdene i form av økt etablering av  

israelske bosettinger, samtidig som palestinerne har trappet opp volden både 

mot Israeli Defence Forces (IDF) sin tilstedeværelse innenfor selv-

styreområdene og mot den israelske sivilbefolkningen. 

 

Oslo-avtalen forutsatte at forhandlingene mellom palestinerne og Israel skulle 

føres i to etapper. Første etappe (1993 – 1994) skulle konsentrere seg om de 

praktiske forhold omkring etableringen av en selvstyremyndighet og 

gjennomføringen av frie valg på Vestbredden og i Gaza. Andre del (1994 – 

1999) skulle i hovedsak dreie seg om den endelige status for 

selvstyreområdene. Grenser, sikkerhetsspørsmål, Øst-Jerusalem, jødiske 

bosettinger og repatriering av palestinske flyktninger fra de omkringliggende 

statene, var blant de viktige spørsmålene som, etter avtalen, skulle forhandles 

ferdig innen mai 1999. I dag vet vi at ingen av disse spørsmålene har vært 

realitetsbehandlet i forhandlinger mellom Israel og en palestinske 

selvstyremyndigheten. 

 

På israelsk side viste det seg ganske snart at det hersket stor uenighet om 

hvilken status de palestinske områdene skulle få. Selv innenfor det israelske 

Arbeiderpartiet, som hadde ført forhandlingene om selvstyre, var det sterke 

krefter som mente at det kun ville bli snakk om et delvis selvstyre og slett ikke 

en selvstendig palestinsk stat innenfor de okkuperte områdene.  

 

 

                                                 
6 Reich s. 124. 
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Til tross for den innenrikspolitiske motstanden trakk Israel sine militære 

styrker ut av de største byene på Vestbredden, med unntak av Hebron, i løpet 

av november og desember 1995. For første gang på nesten 50 år så det ut til at 

partene i konflikten virkelig hadde til hensikt å arbeide for å finne løsninger på 

de problemene som i hele perioden etter 1948 hadde umuliggjort en selvstendig 

palestinsk stat. 

 

 

1.2 Hensikt og spørsmålsformulering 
 

Hensikten med studien er å forsøke å identifisere og å forklare årsakene til at 

fredsprosessen mellom Israel og palestinerne ikke har vist nevneverdig 

bevegelse, og heller snarere en tilbakegang etter etableringen av den 

palestinske selvstyremyndigheten.  

 

De overordnede spørsmålene som skal besvares er: 

 

?? Hvilke avgjørende ytre faktorer påvirker utviklingen av konflikten? 

?? Hvilke er de viktigste påvirkningsfaktorene innenfor den israelske, 

respektive palestinske delen av befolkningen i området? 

?? Hvilke er de fundamentale sikkerhetspolitiske problemene i forholdet 

mellom jøder og palestinere? 

 

1.3 Avgrensninger og antagelser 
 

I den empiriske analysen kommer fokuseringen til å ligge på de 

sikkerhetspolitiske faktorene i konflikten og gjennom en analytisk metode 

belyses de aktører og indikatorer som påvirker partenes sikkerhet både i et 

bilateralt – og et unilateralt perspektiv. 
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Selv om svært mange aktører har vært involvert i konflikten gjennom flere tiår, 

kommer undersøkelsen til å fokusere på det regional nivået i forholdet mellom 

Israel og palestinerne. Til tross for dette er det behov for å plassere de 

regionale sikkerhetspolitiske relasjonene i et internasjonalt perspektiv for på 

den måten å kunne forklare interaksjonen mellom de enkelte aktørene på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Analysen vil ikke, i noen særlig utstrekning, behandle palestinernes forhold til 

de andre medlemmene i den arabiske liga. Kun på de punkter hvor det direkte 

berører forholdet mellom palestinerne og Israel, kommenteres relasjonene til 

Libanon, Syria, Jordan, Irak, Saudi-Arabia og Egypt. Med unntak av en kort 

historisk beskrivelse av konflikten, avgrenses oppgaven til å omhandle 

perioden etter etableringen av den palestinske selvstyremyndigheten i 1994 og 

fram til 29 mars 2002, da sikkerhetsrådet i FN vedtok SC Res. 1402. Denne 

resolusjonen stadfestet tidligere resolusjoner 242 og 338 fra 1967 og 1973, og 

bekrefter legitimiteten til en palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen.7 

Selv om det formelt sett ikke er riktig å kalle Vestbredden og Gazastripen for 

en palestinsk stat, vil studien basere seg på at området kan anses som en 

selvstendig stat. Man har etter 1994 gjennomført ”frie” valg, etablert en 

lovgivende forsamling og innført mange av de strukturer vi forbinder med en 

nasjonalstat. 

 

 

1.4  Teoretisk og metodologiske utgangspunkt 
 
Studier omkring sikkerhet er ofte blitt betraktet som synonymt med studier 

innefor strategi og bruk av militær makt. Tidlig i historien har dette gjenspeilet 

seg i at forskningen på dette feltet stort sett har vært forbeholdt mennesker med 

kompetanse innen strategi og bruk av militær makt. 

                                                 
7 http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7348.doc.htm(2001-11-26). 



Forsvarshögskolan    Enskild-uppsats         
Övlt Terje Torsteinson   2002-04-29   
                                                                   
    

19100:2032 
Side 10 (53) 

I dag anses begrepet sikkerhet å omfatte mer enn ren militær makt. Det 

utvidede sikkerhetsbegrepet omfatter også andre aspekter av menneskelig 

sikkerhet, slik som økonomisk og miljømessig sikkerhet for å nevne noen 

eksempler. 

 

Til tross for dette har hele perioden under den kalde krigen vært dominert av 

forskning omkring den tradisjonelle forståelsen av sikkerhetsaspektet. Ikke 

unaturlig var det spørsmål som bruk av atomvåpen, rustningskappløp, 

rustningskontroll og begrenset konvensjonell krigføring, som opptok 

forskernes tid. I stede for å diskutere begrepet sikkerhet i videste forstand og 

hvordan det kunne påvirke andre forhold, ble fokus i mange tilfeller lagt på for 

eksempel et konkret våpensystem.8 

 

Mye av årsaken til dette lå nok i atomvåpnene og atomvåpenstrategiens 

politiske natur. Forskningen gjennom hele denne perioden var dominert av en 

forutsetning om å bruke  militære midler for å møte militære trusler. 

Et annet karakteristisk trekk i utviklingen under den kalde krigen, var 

utviklingen av den sivile forskningen innen ”Internasjonale Relasjoner” (IR). I 

flere land vokste det fram ”think-tanks”, forskningsinstitutter og 

universitetsmiljøer som et praktisk resultat av forsøkene på å finne 

vitenskapelige metoder og modeller for bruk av kjernefysiske våpen. Det var i 

disse miljøene at konseptet Nasjonal Sikkerhet, hvor staten er hovedaktøren og 

hvor alle stater har den samme nasjonale interesse i ønske om sikkerhet, vokste 

fram. I flere tiår har realister og neorealister framstått som til dels ensidige i sin 

beskrivelse av forholdet mellom militær makt og sikkerhet.  

 

 

 

 

                                                 
8 David A. Baldwin: ”The Concept of Security” i Rewiew of International Studies 23:1 (1997) 
s. 7-9. 
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Stephen Walt beskriver forholdet på følgende måte: 

  

”security studies may be defined as the study of the threat, use, and 

control of military force”. 9 

 

Denne til dels snevre fortolkningen av begrepet sikkerhet, provoserte mange 

forskere under 80-tallet. I løpet av noen år ble det publisert bøker og studier der 

man virkelig utfordret de realistiske og neorealistiske teoriene fra den kalde 

krigen. Som tidligere nevnt var begrep som miljøsikkerhet og økonomisk 

sikkerhet allerede innført i forskningen omkring IR, men nå ble konseptet også 

utvidet til å omfatte blant annet enkeltmennesket som aktør i tillegg til staten, 

etnisitet, spredning av masseødeleggelsesvåpen, migrasjon og internasjonal 

kriminalitet, for å nevne noen. 

 

Som en konsekvens av utvidelsen av sikkerhetsbegrepet, vokste det fram en 

rekke nye innfallsvinkler på sikkerhetsproblemet,  f eks kritiske teorier, 

feministiske teorier, konstruktivistiske teorier osv. Til tross for dette er den 

tradisjonelle måten å se på begrepet sikkerhet fortsatt den som dominerer 

forskningen, selv om få forskere i dag argumenterer for at sikkerhetsbegrepet 

kun omfatter militære forhold. 

 

Barry Buzan, som systematisk har studert sikkerhet ut fra et utvidet 

sikkerhetsperspektiv, hevder at for å fo rstå logikken i begrepet sikkerhet, er det 

absolutt nødvendig å starte med å definere referanseobjekter og trusler. Hvem 

eller hva er det vi ønsker å sikre? Tradisjonelt har man snakket om staten som 

referanseobjekt og i en viss grad nasjonen. For staten dreier overlevelse seg om 

suverenitet, mens for en nasjon dreier det seg mer om et spørsmål om å 

overleve som  kollektiv identitet. Videre er det viktig at man også har gjort seg 

opp en mening om hvilket nivå man vil legge analysen på. Nivåer er viktige 

                                                 
9 Stephen M. Walt ”The Renaissance of Security Studies” i International Studies Quarterly 
35:2 (1991) s.212. 
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fordi de skaffer oss et rammeverk for videre teoretisering, samtidig som 

nivåene også gir mulighet til å lokalisere og forklare resultatene som teoriene 

bygger på. Buzan deler inn analysenivåene på følgende måte: 

 

?? Internasjonale systemer (grupper av enheter som ikke har noe system 

over seg, f eks FN) 

?? Internasjonale subsystemer (består av enheter som sammen kan skilles 

fra det globale systemet, f eks NATO) 

?? Enheter (stater, nasjoner og multinasjonale selskaper) 

?? Underenheter (organiserte grupper av individer som er i stand til å 

påvirke enhetene, f eks Gush Emunim, Hamas) 

?? Individer (laveste analysenivå innen samfunnsforskningen)  

 

På denne måten ønsker Buzan et al. å utvide det neorealistiske konseptet for 

sikkerhet gjennom å inkludere en rekke former for politiske trusler og ved å gi 

analytikeren mulighet for å bevege seg opp og/eller ned mellom de ulike 

analysenivåene.10 

 

Denne metoden egner seg spesielt godt for å analysere forholdene i Midtøsten. 

Svært ofte er mønsteret av aksjon – reaksjon ikke entydig i forhold til et 

bestemt analysenivå. Et referanseobjekt kan i enkelte tilfeller være en 

underenhet, mens ansvaret for iverksetting av sikkerhetstiltak, som en reaksjon, 

kan ligge hos enheten eller staten. Det vil med andre ord, i enkelte tilfeller, 

ikke være mulig å gjennomføre en fullstendig analyse av situasjonen dersom 

man skulle forholde seg til det tilsvarende analysenivået på begge sider av 

konflikten. 

 

 

 

                                                 
10 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde: Security, A New Framework For Analysis  (Lynne 
Rienner Publishers, Inc. London 1998) s 5-6. 
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I tillegg har Buzan et al. også ivaretatt det tradisjonelle synet på sikkerhet ved å 

fokusere på eksistensielle trusler og overlevelse, samtidig som de ikke ønsker å 

begrense seg til kun den militære/politiske sektoren og til staten som det eneste 

referanseobjektet. På denne måten foreslår de en måte å se på sikkerhet på som 

både gir mulighet for å utvide og å fordype begrepet, uten å ødelegge den 

intellektuelle sammenhengen. I analysen utføres en vurdering av de ulike 

sikkerhetiseringstiltakene (tiltak iverksatt av en aktør som svar på en trussel 

som oppleves som eksistensiell) innen følgende sektorer: 

 

?? Politisk sektor 

?? Militær sektor 

?? Økonomisk sektor 

?? Samfunnsmessig - eller sosial sektor 

?? Miljøsektor 

 

Ved denne utvidelsen av sikkerhetsbegrepet til også å omfatte andre sektorer 

enn den politiske/militære, får vi mulighet til å vurdere de bakenfor liggende 

årsakene til sikkerhetiseringen. I de tilfeller der miljømessige, 

samfunnsmessige eller økonomiske forhold, enkeltvis eller i kombinasjon, 

resulterer i at en aktør iverksetter sikkerhetstiltak, vil sektorinndelingen gjøre 

det lettere å forstå sammenhengen. 11 

 

Det er viktig å understreke at det ikke eksisterer vanntette skott mellom de 

ulike sektorene. Gjennom å betrakte Midtøsten som et heterogent 

sikkerhetskompleks, er det mulig å se de ulike former for trusler og hvordan de 

påvirker sikkerheten på tvers av sektorgrensene. Et eksempel på dette er 

hvordan den israelske, militære intervensjonen på Vestbredden påvirker den 

palestinske økonomien, og som på sin side kan innebære en eksistensiell 

trussel mot palestinerne. 

                                                 
11 Buzan et al s. 5–6. 
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I tillegg til å identifisere de ulike referanseobjektene og truslene, mener Buzan 

et al. at det er av avgjørende betydning å definere selve begrepet sikkerhet, hva 

det betyr i en internasjonal sammenheng og hva som skal til for å kunne 

definere et geografisk område som et regionalt sikkerhetskompleks. Et 

sikkerhetskompleks oppstår som et resultat av en interaksjon mellom to eller 

flere enheter (normalt stater) som gjennom en gjensidig, negativ avhengighet 

og geografisk nærhet, er uløselig knyttet til hverandre. Denne avhengigheten 

eksisterer til tross for større eller mindre grad av påvirkning fra andre 

systemnivåer. Israel og flere av de arabiske nabolandene ville fortsatt være 

militære rivaler selv om man tok bort supermaktenes innflytelse i regionen.  

 

Dette må ikke forstås slik at systemnivået ikke har betydning for utviklingen i 

et regional sikkerhetskompleks, men mer en form for autonomi i forholdet 

mellom regionale aktører. Buzan definerer et regionalt sikkerhetskompleks på 

følgende måte: 

 

”a set of states whose major security perceptions and concerns are so 

interlinked that their national security problems cannot reasonably be 

analyzed or resolved apart from one another.”12 

 

Resultatet av en interaksjon mellom aktører blir kun et spørsmål om sikkerhet i 

det øyeblikket det blir presentert og oppfattet som en trussel. Når en aktør 

benytter seg av begrepet eksistensiell trussel i sin retorikk og på den måten 

fjerner seg fra det som er betraktet som normal politikk, skaper dette en 

legitimitet for bruk av makt for dem som er utsatt for trusselen. Denne 

prosessen kalles sikkerhetisering og må hele tiden vurderes i forhold til 

hvordan en aktør oppfatter interaksjonen og hvordan den blir oppfattet og 

legitimert av den befolkningen aktøren representerer.  

 

                                                 
12 Buzan et al s. 12. 
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Det er med andre ord uvesentlig hvordan andre parter som ikke er å betrakte 

som aktører eller funksjonelle aktører i konflikten oppfatter interaksjonen. 

Funksjonelle aktører kan, i denne sammenhengen, defineres som aktører som 

på ulike måter påvirker sikkerhetiseringsprosessen uten nødvendigvis å ha 

legitimitet eller formell politisk makt innenfor det aktuelle referanseobjektet. 

 

 

1.5  Tidligere forskning og disposisjon 
 

Det finnes en svært omfattende litteratur som omhandler forholdene i 

Midtøsten. Både på israelsk og arabisk side har det gjennom en årrekke vært 

skrevet bøker som omhandler nesten et hvert aspekt av forholdene mellom de 

ulike grupperingene i regionen.  

 

Midtøsten var også under den kalde krigen en viktig arena for supermaktene 

USA og Sovjetunionen, noe som gjenspeiler seg i en mengde litteratur skrevet 

av forfattere som ikke er personlig involvert i konflikten.  

 

Det som særpreger den tidligere forskningen er mangelen på balanserte 

vitenskapelige studier om sionismen og jødene, skrevet av arabere. Edward W. 

Said, professor i engelsk ved Columbia University, er en av de få intellektuelle 

av arabisk opprinnelse som har brukt tid på dette og som samtidig lykkes i å 

beskrive sikkerhetskomplekset Midtøsten, sett med arabiske øyne, på en 

noenlunde objektiv måte.13 Årsaken til dette er nok i første rekke at det blant 

araberne i generasjoner har vært forbundet med tabu å omtale jødene som en 

nasjonal identitet. 

 

 

                                                 
13 Edward W. Said: The End of The Peace Process, Oslo and After  (Random House Inc., New 
York  2000). 
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Blant de israelske intellektuelle fremstår Zeev Sternhell som balansert med 

hensyn til objektivitet. Sternhell, som er professor i statsvitenskap ved det 

Hebraiske universitetet i Jerusalem, viser på en fortjenstfull måte at det er 

mulig å betrakte Israel og sionismen i et kritisk lys, uten samtidig å oppgi den 

fundamentale retten jødene har til en egen stat med sikre grenser. I Israel har 

kritiske holdninger generelt vært betraktet som en de- legitimisering av selve 

grunnideene bak sionismen noe som kan ha motvirket kritisk forskning.14 

 

På begge sider av konflikten har mye av forskningen til tider båret preg av å 

være tendensiøs. Tendensiøs i den fo rstand at den ofte er vinklet for å 

underbygge et spesielt syn på konflikten. Dette er også tilfelle for en 

forholdsvis stor del av forskningen utført av personer og institusjoner uten 

direkte tilknytning til området. Innenfor internasjonale relasjoner virker det 

som om svært få regioner framkaller så sterke følelser som forholdene mellom 

arabere og jøder i Midtøsten. 

 

Av den hjemlige forskningen bygger undersøkelsen på arbeidet utført av Sune 

Persson, statsviter ved universitetet i Gøteborg. Hans arbeid har vært viktig for 

den historiske forankringen. 15 

 

I tidligere analyser er det få eller ingen studier hvor man har anvendt en 

metodikk som baserer seg på Buzan sitt analytiske utgangspunkt med flere 

analysenivåer og flere sektorer. Buzans metode er velegnet for å gi en fyldigere 

belysning av de sikkerhetspolitiske problemene begge partene står overfor, og 

hvorfor en tilsynelatende enighet om fremdriften i forsoningsarbeidet har 

resultert i en forverring av situasjonen. 

 

 

                                                 
14 Zeev Sternhell: The Founding Myths of Israel  (Princeton University Press, Chichester, West 
Sussex 1998). 
15 Persson. 
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I kapittel to deles sikkerhetiseringsprossen inn i fem sektorer, og et forsøk 

gjøres for å finne fram til de relevante analysenivåene i forhold til den aktuelle 

sektoren. Deretter påpekes de viktigste sikkerhetspolitiske referanseobjektene, 

de ulike aktørene og de funksjonelle aktørene som finnes innenfor hver enkelt 

sektor på begge sider av konflikten. 

 

Den israelsk–palestinske konflikten blir betraktet som et heterogent 

sikkerhetskompleks i og med at det, i tråd med Buzan sin teori, gjør det lettere 

å forstå konflikten fullt ut når man får vurdert partenes sikkerhetiseringstiltak 

på tvers av de ulike sektorene.  

 

I kapittel tre oppsummeres sikkerhetiseringsprosessen mellom jøder og 

palestinere, samtidig som konklusjoner trekkes om hvorfor dette har fått 

fredsprosessen til å stoppe opp. 

 

 

2 Undersøkelsen 
 

2.1 Den politiske sektoren 
 
Hva er så en politisk trussel? I utgangspunktet dreier politisk sikkerhet seg om 

den organisasjonelle stabiliteten i et samfunn gjennom trusler mot en stats 

suverenitet. Denne formen for trusler har til hensikt å påvirke en regjering i en 

bestemt politisk retning ved å tvinge den til å avgå, eller ved å endre en bestemt 

politikk. Statens idé, den nasjonale identiteten og den ideologi som danner 

grunnlaget for statens organisasjon er normalt målet for politiske trusler.16 

 

 

                                                 
16 Buzan et al s. 141-142. 
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Utgangspunktet for den politiske trusselen rettet mot Israel finner vi i ”The 

Palestinian National Charter” fra 1 – 17 juli, 1968, der det blant annet står å 

lese i artikkel 2: 

 

”Palestine with the boundaries it had during the British Mandate, is an 

indivisible territorial unit.”17 

 

Denne artikkelen sammen med flere andre i charteret ble av Israel oppfattet 

som en klart eksistensiell trussel og medførte at Israel forsterket sin okkupasjon 

av Vestbredden og Gaza. En okkupasjon som i praksis har pågått he lt siden 6-

dagerskrigen i 1967. Dette forholdet gir et godt eksempel på hvordan politiske 

beslutninger om innføring av sikkerhetiseringstiltak, som svar på en 

eksistensiell trussel, gir seg uttrykk i for eksempel militære aksjoner rettet mot 

den som fremfører trusselen.  

 

Utgangspunktet for Oslo-avtalen, som ble forhandlet frem mellom Arafat og 

den israelske statsministeren Yitzhak Rabin, var å få i stand en gjensidig 

anerkjennelse av staten Israel og PLO. En forutsetning for å lykkes var at PLO 

charteret ble forandret på de punktene som utgjorde en direkte trussel mot 

staten Israel. Denne endringen kom i form av et brev fra Arafat til statsminister 

Rabin den 9 september 1993, der Arafat bekrefter der at de artikler i charteret 

som benekter staten Israels rett til eksistens, ikke lenger var i samsvar med 

palestinernes holdning til Israel og at de av den grunn ikke lenger var gyldige. 

Dette ble senere bekreftet av et vedtak i PNC (Palestinian National Council) 

den 24 april 1996. Dette vedtaket kan betraktes som et avsikkerhetiserings-

tiltak fra palestinernes side. 18 

 

I løpet av en 5 års overgangsperiode skulle Israel gradvis trekke sine militære 

styrker tilbake fra de okkuperte områdene, samtidig som palestinerne skulle 

                                                 
17 http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00pv0(2001-10-23). 
18 http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00pv0(2001-10-23). 
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etablere et begrenset selvstyre innenfor disse områdene. Mot slutten av 

interimsperioden skulle man føre reelle forhandlinger om en permanent status 

for de okkuperte områdene og den alminnelige oppfatningen blant både 

palestinere og israelere var at disse forhandlingene skulle lede fram til en 

selvstendig palestinsk stat på Vestbredden og i Gaza, og til en gjensidig 

anerkjennelse av hverandres suverenitet. 

 

Den politiske ideen bak denne fremgangsmåten var å starte med forholdsvis 

enkle og lite kontroversielle beslutninger og vente med de vanskelige 

spørsmålene til man hadde fått etablert en viss grad av politisk tillit og 

samarbeid mellom partene. 

 

Det viktigste politiske referanseobjektet i forholdet mellom Israel og 

palestinerne synes å være spørsmålet om statenes territoriale ambisjoner. På 

israelsk side gav dette seg uttrykk i den bosettingspolitikken Israel iverksatte i 

de okkuperte områdene etter 6-dagerskrigen i 1967. Et viktig og for mange 

sionister et avgjørende argument for denne politikken var spørsmålet om hvor 

Israels østre grense skulle gå. Sionistiske organisasjoner hadde helt siden 

frigjøringskrigen hevdet at områdene Judea og Samaria (Vestbredden) skulle 

inngå som en naturlig del av Eretz Yisrael og bosettingspolitikken ble for disse 

gruppene en utmerket anledning til å realisere sine visjoner. Selv om den 

israelske regjeringen i utgangspunktet argumenterte for at okkupasjonen kun 

hadde en sikkerhetspolitisk dimensjon og at landområdene skulle leveres 

tilbake til Jordan, Syria og Egypt som en gjenytelse for demilitarisering av 

Gazastripen, Golan-høyden og Jordandalen, viste det seg snart at dette ble en 

innenrikspolitisk umulighet for regjeringen. I løpet av 3 måneder hadde 

israelere beveget seg inn i områdene og etablert bosettinger på Vestbredden, 

Golan, Sinai og i Gaza.19 

 

                                                 
19 Charles D. Smith: Palestine and the Arab-Israeli Conflict  (MacMillan Press Ltd, London 
2001) s. 303-305. 
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Selv om de første bosettingene på de okkuperte områdene ble etablert av 

idealistiske jødiske grupperinger, ble konseptet snart adoptert av den israelske 

regjeringen og satt i system. På denne måten kunne Israel skaffe seg en 

buffersone mot sine arabiske naboer og samtidig legitimere militær 

tilstedeværelse for å beskytte sine egne innbyggere. 

 

I løpet av de neste 10-årene ble det stadig etablert nye bosettinger, 

hovedsakelig i området rundt Øst-Jerusalem, men også over store deler av 

Vestbredden og i Gaza. I dag er det til sammen 231 israelske bosettinger på 

Vestbredden, 25 på Gazastripen og 29 i området rundt Øst-Jerusalem. Totalt 

utgjør disse bosettingene 349.000 jøder bosatt på Vestbredden og 6.900 på 

Gazastripen. 20  

 

Hver enkelt av disse bosettingene representerer på en måte et micro-

sikkerhetsdilemma på linje med det sikkerhetdilemmaet  staten Israel opplever 

i forhold til flere av sine arabiske nabostater. De blir å oppfatte som en liten del 

av Israel lokalisert på okkupert territorium som av de fleste, blir sett på som 

fundamentalt fiendtlig. Dette legitimerer retten til å forsvare seg i det miljøet 

man befinner seg i, noe som igjen gir palestinerne grunn til å føle seg truet.  

 

Når så palestinernes aksjoner blir oppfattet som fiendtlige handlinger av 

bosetterne, fører dette til krav om militær beskyttelse fra den israelske 

regjeringen, som i sin tur fører til økt voldsanvendelse fra palestinernes side. På 

denne måten ender man opp i en voldsspiral som kan synes umulig å komme ut 

av. Det blir fokusert mer på denne problemstillingen under den militære 

sektoren. 

 

 

 

                                                 
20 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html (2002-02-10). 
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Er det da slik å forstå at dette sikkerhetsdilemmaet er å betrakte som en 

eksistensiell trussel mot staten Israel, eller skal det betraktes som en trussel mot 

den til enhver tid sittende regjeringen? Svaret er nok både og. Ingen politisk 

sak samler den israelske befolkningen som spørsmålet om statens sikkerhet. 

Dette innebærer at alle israelske politikere med ambisjoner om 

regjeringsansvar, benytter seg av dette faktum. Spesielt i spørsmålet om 

bosettingspolitikken har det vært tradisjon for at sittende israelske regjeringer 

ofte har tydd til begrepet nasjonal sikkerhet for å skaffe støtte i Knesset for 

egen politikk og for å unngå å måtte avgå eller skrive ut nyvalg. 

 

På palestinsk side dreier den politiske sikkerhetiseringsprosessen seg først og 

fremst om legitimitet. Etter etableringen av selvstyremyndigheten i 1994, har 

det gjentatte ganger vist seg at Arafat har valgt ikke å følge vedtak i den 

lovgivende forsamlingen, men i stede handlet autoritært i forholdet til den 

befolkningen han er satt til å styre. 

 

For å kunne vurdere om selvstyremyndigheten er legitim, må det klargjøres hva 

som ligger i begrepet. David Beetham skriver i sin bok ”The Legitimation of 

Power” at det finne tre grunnkrav til at makten skal være legitim: 

 

1. makten er opprettet og utøves etter allerede etablerte regler (legalitet) 

2. at reglene rettferdiggjøres i henhold til normer som deles av såvel 

makthavere som undersåtter (konsensus) 

3. at det finnes bevis for samtykke blant undersåttene til de eksisterende 

maktrelasjonene (samtykke).21 

 

Det er først og fremst i forhold til det tredje kriteriet at den palestinske 

selvstyremyndigheten kan sies å oppleve en delegitimering i forhold til 

befolkningen de siste årene. Umiddelbart etter opprettelsen av myndigheten i 

                                                 
21 David Beetham: The Legitimation of Power  (Palgrave Publishers Ltd., New York, 1991) s. 
15-16. 
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byen Jeriko i 1994, avtok imidlertid befolkningens støtte til radikale 

grupperinger som PFLP, DFLP, Hamas og Islamsk Jihad. Mens disse gruppene 

hadde direkte støtte fra så mye som 34% av befolkningen i 1993, mistet de 

mellom 40 og 60% av sine tilhengere i løpet av de to første årene av selvstyre. 

Optimismen som rådet blant palestinerne gav seg uttrykk i en massiv støtte til 

Arafat personlig og til den nye selvstyremyndigheten. 22  

 

I dette lå det en klar forståelse blant store deler av den palestinske 

befolkningen, at en normalisering av forholdet til Israel, var den eneste veien til 

en selvstendig palestinsk stat. 

 

Som tidligere nevnt kan PLO’s anerkjennelse av staten Israel og israelernes 

akseptering av PLO som palestinernes rettmessige representant, i denne 

sammenhengen, ses på som et tiltak for avsikkerhetisering fra begge partenes 

side. Etableringen av selvstyremyndigheten skulle gi Israel en økt grad av 

sikkerhet ved at palestinerne selv skulle få en slutt på terrorangrepene mot 

israelske mål, både innenfor de okkuperte områdene og inne i Israel. Samtidig 

skulle Israel gradvis lempe på de politiske og militære restriksjonene de hadde 

innført for Vestbredden og Gaza. 

 

Politisk skulle det imidlertid vise seg å bli svært vanskelig å få til denne 

normaliseringen. Som en stat in spe, ble selvstyremyndigheten fort konfrontert 

med problemer som er typiske for en svak stat.23 De fundamentale, islamittiske 

gruppene, som hadde vært motstandere av såvel avtalen med Israel som 

etableringen av et palestinsk selvstyre, utfordret både forhandlingene med 

Israel og de nyetablerte institusjonene innenfor de okkuperte områdene. 

Gjennom politisk agitasjon og terrorhandlinger tvang disse gruppene Israel til å 

iverksette sikkerhetiseringstiltak samtidig som Israel holdt Arafat personlig 

                                                 
22 Barry Rubin: The Transformation of Palestinian Politics  (Harvard University Press, London 
1999) s. 114-115. 
23 Barry Buzan: People, States & Fear (Pearson Education Limited, Es sex, England 1991) s. 
96–107. 
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ansvarlig for disse aksjonene ettersom de hadde sitt utspring blant befolkningen 

innenfor de okkuperte områdene. På denne måten ble de islamske, 

fundamentalistiske gruppene viktig funksjonelle aktører i konflikten. Deres 

handlinger fikk og har fortsatt direkte innflytelse på sikkerhetiseringsprosessen 

mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten. 

 

 

2.2 Den militære sektoren 
 

Innenfor den militære sektoren i konflikten i Midtøsten kommer analysen i 

første rekke å behandle sub-systemnivået, enhetsnivået og underenhetsnivået. 

Under den kalde krigen førte maktbalansen mellom supermaktene til en slags 

status quo mellom de stridene partene. Dette til tross for at Israel hadde gått 

seierrik ut av enhver konflikt med sine arabiske naboer helt siden 1947. Etter 6-

dagerskrigen og kanskje spesielt etter Yom Kippur krigen i 1973, er det viktig 

å understreke at selv ikke en samlet arabisk konvensjonell militær slagkraft kan 

sies å representere en eksistensiell trussel mot Israel. Til det er israelerne alt for 

overlegne både med hensyn til kvantitet og i aller høyeste grad kvalitet. 

Gulfkrigen i 1991 og oppløsningen av Sovjetunionen var bidragende årsaker til 

at maktbalansen i regionen skiftet radikalt i favør av Israel. Etter fredsavtalene 

Israel undertegnet med Egypt, Tyrkia, Jordan og Libanon, utgjør den 

maksimale trusselen Israel står over for, en allianse mellom Syria og Irak. 

Denne alliansen har ingen mulighet til, ved hjelp av konvensjonelle militære 

styrker, å utgjøre en eksistensiell trussel mot staten Israel.24 

 

 

                                                 
24 Smith s. 251. 
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Her er det viktig å merke seg at det ikke er et spørsmål om hvordan en 

analytiker vurderer legitimiteten av sikkerhetiseringsprosessen, men hvordan 

aktørene oppfatter og bruker de truslene som blir framsatt.25 

 

Hva er det så som er årsaken til at Israel fortsetter sin okkupasjon av 

Vestbredden og Gaza? Hvis vi i tillegg ser bort fra den bibelske myten om 

Eretz Yisrael som, til tross for politisk innflytelse blant tilhengerne, kun deles 

av en liten del av den israelske befolkningen, synes det i første rekke å være et 

spørsmål om funksjonelle aktører på palestinsk side. 

 

Helt siden Israel okkuperte Vestbredden i 1967 har vi til stadighet hørt fra 

israelske myndigheter at okkupasjonen helt og holdent er nødvendig av 

nasjonale sikkerhetshensyn. For å kunne vurdere om dette er en legitim 

påstand, er det viktig å skille mellom det Israel betrakter som sine politiske 

grenser og de ytre grensene for egen sikkerhet. Israel anser Sinai-halvøya som 

sin sydlige politiske grense, mens derimot Suezkanalen er å betrakte som den 

egentlige sikkerhetsgrensen. Dersom Egypt skulle bryte avtalen om den 

demilitariserte sonen og passere Suez med militære styrker, ville det 

automatisk bety krig mellom de to partene. På samme måte utgjør Jordandalen 

den østlige politiske grensen, mens grensen mellom Jordan og Irak utgjør 

sikkerhetsgrensen. Tilstedeværelsen av en fiendtlig militær styrke inne i Jordan 

under framrykking mot Israel, uansett om den er syrisk, irakisk eller iransk, 

ville resultere i israelske mottiltak lenge før en slik militær styrke nådde fram 

til Jordandalen. Mot nord har Israel fysisk stengt sin grense mot Libanon, men 

betrakter allikevel Litani-elven som sin sikkerhetsgrense (se vedlegg 1). 

 

Israel har gjennom de siste 15 årene forhandlet frem en ikke-angrepspakt og 

samarbeidsavtaler med Egypt, Jordan og Libanon i tillegg til at det er satt i 

gang tilsvarende forhandlinger med Syria. Dette innebærer at det er vanskelig å 

se at det i det hele tatt finnes et nasjonalt sikkerhetsaspekt på okkupasjonen av 

                                                 
25 Buzan et al. s. 34. 
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Vestbredden. I så fall skulle det samme argumentet kunne brukes om Sør-

Libanon, men her valgte Israel å trekke seg helt ut etter påtrykk fra en samlet 

internasjonal opinion og på grunn av økonomiske forhold inne i Israel. Dette 

utdypes ytterligere under den økonomiske sektoren. 

 

Problemene Israel står overfor er snarere et spørsmål om individuell sikkerhet 

som ikke er betinget av strategiske forhold. Okkupasjon av et annet lands 

territorium har et langt større potensiale for å redusere den individuelle 

sikkerheten for den israelske befolkningen enn for å øke den. Militær makt er 

ikke egnet til å løse problemer som resulterer i selvmordsbombing og 

terrorangrep mot sivile. Tvert i mot ser det ut til at et økende militært israelsk 

nærvær inne på de okkuperte områdene øker både antallet og omfanget av 

selvmordsaksjoner og terrorhandlinger. 

 

Oslo-avtalen tillot den palestinske selvstyremyndigheten å etablere en 

sikkerhetsstyrke bestående av ca 9000 personer. Dette er i hovedsak politi-

offiserer som ikke har noen form for militære oppgaver. Avtalen tillot heller 

ikke myndigheten å inneha andre typer våpen enn lette håndvåpen og kan av 

den grunn ikke representere en militær trussel mot Israel. På den måten kan de 

sies at det blant de offisielle palestinske myndighetene ikke finnes aktører, men 

at aktørene og de funksjonelle aktørene er å finne utenfor rammen av 

statsadministrasjonen i spørsmålene om militær sikkerhet.26 

 

Som tidligere nevnt finnes aktørene innenfor den militære sikkerhetiserings-

prosessen både på det lokale og på det regionale nivået. Flere av statene i 

området som Syria, Irak og Iran, støtter åpent de militante gruppene Hamas, 

Islamsk Jihad og Hezbollah, politisk, økonomisk og militært.  

 

 

                                                 
26 Smith s. 506-510. 
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Et eksempel på dette er Irak sin gave til ”martyrenes” familier på $25.000 etter 

selvmordsaksjoner mot Israel og Karine A, båten som det ble tatt arrest i av 

IDF med 50 tonn illegale våpen på vei til de okkuperte områdene. Blant de 

beslaglagte våpnene var granatkastere og rakettsystemer av sovjetisk 

opprinne lse som ble lastet i Yemen eller Iran. Israel har også, med støtte fra 

FN, konstatert at det er overveiende sannsynlig at Irak er i besittelse av både 

kjemiske – og bakteriologiske stridsmidler.27 

 

Dersom denne typen våpen blir smuglet inn til i første rekke Vestbredden, er 

det lett å forstå hvilken trussel dette innebærer for Israel. Fra byer som 

Qalqilya, Tulkarm og Ramallah er det ikke mer enn mellom 25 og 30 kilometer 

i luftlinje til 4 av de største byene i Israel (Jerusalem, Tel Aviv, Netanya og 

Haifa). Dette innebærer at det ikke finnes strategisk dybde for forsvaret av 

Israel mot den typen våpen de islamske organisasjonene foretrekker. En 155 

mm granatkaster ladet med et bakteriologisk stridshode som enkelt kan 

monteres på et terrenggående kjøretøy (Jeep), vil enkelt kunne ramme Tel Aviv 

sentrum og utslette de 2 millioner menneskene som bor i byen (se vedlegg 2). 

 

I egenskap av en demokratisk stat er den israelske regjeringen forpliktet til å 

ivareta og å forsvare såvel den nasjonale sikkerheten som den individuelle. 

Gjentatte meningsmålinger i Israel under hele perioden fra 1993 og frem til i 

dag, bekrefter en massiv folkelig støtte til militære operasjoner innenfor de 

okkuperte områdene. På denne måte er det enkelt å forstå de israelske 

argumentene for sikkerhetiseringsprosessen, selv om dette ikke nødvendigvis 

legitimerer de israelske aksjonene. 

 

På den annen side har den palestinske selvstyremyndigheten ikke klart å 

overholde sine forpliktelser ved  å avvæpne terroristgruppene blant sin egen 

befolkning. 

 

                                                 
27 http://www.mfa.gov.il/idf/(2002-03-10). 
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2.3 Miljøsektoren 
 
Selv om Midtøsten som region er like utsatt som resten av verden i forhold til 

globale miljøproblemer, fremstår ferskvannsproblematikken som den klart 

viktigste i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Av den grunn konsentrerer den 

påfølgende analysen seg om nettopp dette miljøproblemet.  

 

I følge B’Tselem, det israelske informasjonssenteret for menneskerettigheter i 

de okkuperte områdene, har vannmangelen en klar binding til spørsmålet om 

eksistensiell overlevelse for begge partene i konflikten. 28 I tillegg er det også 

både politiske og økonomiske aspekter på problemet, noe som til syvende og 

sist gjør det til et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Særlig for palestinerne er 

dette et stadig økende problem i og med at selvstyremyndigheten hverken har 

økonomi eller teknologi til å kunne løse problemet på egen hånd. 

 

Israel får den alt vesentlige delen av sitt ferskvann fra to separate kilder: 

Kinneret-sjøen/Jordaneleven og grunnvannsbassengene på Vestbredden. 29  

For palestinerne er derimot grunnvannet i fjellene i den vestlige delen av 

Vestbredden, den eneste kilden til ferskvann som finnes. Disse vannreservene 

er regulert ved internasjonal lov, og skal etter planen fordeles mellom Israel og 

palestinerne på Vestbredden. Israel på sin side forholder seg ikke til avtalen og 

tar ut et langt større volum enn det avtalen forutsetter.  

 

Dette fører til en mer eller mindre permanent vannmangel hos store deler av 

den palestinske befolkningen på Vestbredden. I alt 218 tettsteder, landsbyer og 

byer er ikke tilknyttet noen form for nettverk og har av den grunn ikke 

rennende vann. Dette utgjør mer enn 200.000 mennesker som er tvunget til å 

skaffe seg drikkevann og vann til jordbruksproduksjon fra alternative kilder.30 

Som et resultat av meget strenge restriksjoner på bevegelsesfriheten for 

                                                 
28 http://www.btselem.org/(2002-03-21). 
29 http://www.pcbs.org/inside/selcts.htm(2002-02-02). 
30 http://www.btselem.org/(2002-02-02). 
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palestinerne og en forverret økonomisk situasjon for folk flest, har det blitt 

vanskeligere og vanskeligere for disse menneskene å skaffe seg tilgang på 

vann. 

 

Grunnvannsbassengene på Vestbredden står i dag for ca 25% av det totale 

vannforbruket i Israel. Ved årsskifte 2002 var 80% av det samlede uttaket av 

vann øremerket for distribusjon inne i Israel og blant de israelske bosettingene 

på Vestbredden. Dette vannet går i dag i alt vesentlig grad til privat forbruk.     

De resterende 20% av uttaket skal altså dekke det samlede behovet på 

palestinsk side til private husholdninger, industri og jordbruk. 

 

Avtalen mellom selvstyremyndigheten og Israel omfatter også vann fra 

Jordaneleven i og med at Vestbredden grenser til elven sin nedre del. 33% av 

Israel sitt vannforbruk kommer fra denne kilden, mens ikke noe av dette vannet 

går til de palestinske områdene. Det er heller ingen mulighet for palestinerne til 

å utnytte denne vannresurssen. For det første ville dette medføre en langt større 

økonomisk investering enn det selvstyremyndigheten har mulighet for. I tillegg 

erklærte Israel etter 1967 hele bredden av Jordanelven for militært område og 

utestengte på den måten alle palestinere fra å kunne utnytte vannet i elven. 31 

 

Totalt sett ligger dagsforbruket av vann i Israel på ca 350 liter per capita, mens 

det tilsvarende forbruket blant palestinerne på Vestbredden er ca 60 liter. Til 

sammenligning er minimum anbefalt forbruk satt til 100 liter om dagen per 

person. 32 

 

I forbindelse med Oslo-avtalen var det en forutsetning at kontrollen med 

vannresurssene skulle overføres til den palestinske selvstyremyndigheten, og at 

denne skulle ta ansvaret for distribusjonen av vann til de palestinske områdene. 

Dette har imidlertid vist seg å være umulig for Israel å gjennomføre. De 

                                                 
31 http://www.usaid.wbg.org/water.html.(2002-02-09). 
32 Ibid. 
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israelske myndighetene kontrollerer fortsatt bort i mot 100% av all 

vannforsyning innenfor de okkuperte områdene. Hvert eneste nye vann-

prosjekt, som boring av brønner og legging av vannledninger, må godkjennes 

av de israelske myndighetene før arbeidet kan påbegynnes. 

 

Som tidligere nevnt er Vestbredden inndelt i tre forskjellige geografiske 

områder (se vedlegg 3): 

 

?? Område A (total palestinske kontroll) 

?? Område B (palestinsk sivil kontroll) 

?? Område C (total israelsk kontroll) 

 

Område A omfattes av de største byene på Vestbredden, som Hebron, 

Betlehem, Jeriko, Ramallah, Qalqilya, Tulkarm, Nablus og Jenin. Paradoksalt 

nok ligger disse byene rett over grunnvannsbassengene samtidig som de, med 

unntak av Jeriko, er de stedene hvor vannmangelen er størst. I perioden fra 

1995 til 1998 ble det gjort forsøk på å knytte flere landsbyer og tettsteder til det 

allerede eksisterende vannledningsnettet, men uten en tilførsel av større kvanta 

vann fra kildene, ble resultatet av dette prosjektet at man flyttet problemene fra 

et sted til et annet. Dette førte igjen til at det ble innført restriksjoner på bruk av 

vann i flere av de større byene. 

 

På israelsk side er det ikke mulig å snakke om mangelen på vann som en 

eksistensiell trussel. Israel har både teknologien og de økonomiske resurssene 

som skal til for å finne alternativer til grunnvannsbassengene på Vestbredden.  

 

Det er konsensus blant ekspertene at Israel, i løpet av en 5-års periode, kan 

erstatte alt vannet den i dag tar fra Vestbredden med avsaltningsanlegg. Dette 

vil imidlertid føre til en langt høyere pris på vann til forbruker, noe som vil få 

politiske konsekvenser for den til enhver tid sittende regjering. Vannet fra 

Vestbredden henger derfor sammen med den israelske bosettingspolitikken og i 
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den ytterste konsekvens også sammen med militær overlegenhet og 

håndheving av israelsk lov på Vestbredden. 33 

 

For palestinerne er derimot situasjonen en helt annen. Det faktum at over 

200.000 innbyggere ikke har innlagt vann, får mange mennesker til å bruke 

fantasien med hensyn på hvordan man skaffer seg vann.  

 

Det er vanlig praksis blant de fleste innbyggerne på Vestbredden å samle 

regnvann i sisterner til bruk i hager og til dyrket mark. Etter to regnfattige år, 

2000 og 2001, har det blitt alt vanligere at folk benytter dette vannet som 

drikkevann. Dette innebærer i første omgang en helserisiko for barn og eldre i 

de mest utsatte områdene.34 

 

I tillegg betyr det at stadig mindre vann blir tilgjengelig for 

jordbruksproduksjon av oliven, appelsiner og dadler, som i sin tur får  

konsekvenser for den palestinske økonomien. Etter utbruddet av al-Aqza 

intifadaen høsten 2000, har det også blitt vanskeligere for selvstyret å 

distribuere vann per tankvogn over hele Vestbredden. Stadig nye veisperringer 

og bygging av nye tilførselsveier til bosettingene, har til tider gjort det umulig å 

få vann ut til i første rekke landsbyer i område C. Dette vannet er i tillegg 4-5 

ganger så dyrt som vann levert i ledningsnettet. Samtidig falt 

gjennomsnittsinntekten for en palestinsk familie med nesten 50% i de første 6 

månedene etter at intifadaen brøt ut, først og fremst på grunn av at mange 

palestinere ble utestengt fra sine arbeidsplasser inne i Israel. Arbeidsløsheten 

økte til 28% og antallet palestinere som levde under fattigdomsgrensen økte til 

64%.35  

 

 

                                                 
33 http://www.btselem.org/(2002-02-02). 
34 http://www.pcbs.org/inside/selcts.htm(2002-02-10). 
35 Ibid. 
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På denne bakgrunnen må det kunne konstateres at den palestinske 

selvstyremyndigheten ikke er i stand til å ivareta kanskje den mest 

fundamentale funksjon en stat har overfor sine innbyggere, nemlig å skaffe 

drikkevann.  

 

2.4 Samfunnssektoren 
 
Samfunnsmessig sikkerhet blir av Buzan et al. betraktet som i første rekke et 

spørsmål om identitet. Ikke individuell identitet, men snarere en felles 

identitetsoppfatning av en større gruppe mennesker.36 Det synes derfor 

verdifullt for den fortsatte analysen å først se litt på de ulike identitetene på 

israelsk og på palestinsk side. 

 

Kjernen til den lange konflikten mellom israelere og palestinere er den 

oppfatningen begge sidene har av at dette er en 0-sum konflikt ikke bare med 

hensyn til territorium, men også i forhold til nasjonal identitet og eksistens. 

Begge sider oppfatter den andre partens eksistens og status som nasjon, som en 

trussel mot egen eksistens og nasjonale status. Opp gjennom historien har vi 

fått gjentatte bevis for at begge parter argumenterer for at det kun kan være 

snakk om en nasjonal identitet og at den ene part kun kan skaffe seg denne 

identiteten på bekostning av den andre. Dette har nok sin opprinnelse i det 

faktum at begge parter identifiserte sin egen identitet på det samme 

landområdet. Dersom man aksepterte den andre partens rett til eksistens, ble 

dette å betrakte som en slags legitimering av den andre partens rett til ens eget 

hjemland. 

 

 

 

 

                                                 
36 Buzan et al  s. 120. 
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Helt siden frigjøringskrigen i 1947/48 har begge sidene vært overbevist om at 

den andre parten har bygget sin ideologi på å utslette den andre parten. 

Israelerne har alltid oppfattet den palestinske frigjøringsbevegelsens mål til å 

være et Palestina fritt for jøder og en utslettelse av staten Israel. Samtidig har 

palestinerne sett på etableringen av staten Israel som et sionistisk prosjekt med 

det formål å eliminere alle arabere innenfor det aktuelle området. Selv i våre 

dager er det mange på begge sider av konflikten som betviler at den andre 

parten har reelle ønsker om fredelig sameksistens mellom de to identitetene. 

Dette 0-sum synet har på mange måter skapt en negativ interdependens mellom 

de to identitetene. De tiltakene som er nødvendig for å garantere ens egen 

gruppes identitet, krever med andre ord at den andre gruppen mislykkes i sitt 

forsøk. Denne negative interdependensen skaper ikke bare hindringer på veien 

mot konfliktløsning, men også vanskeligheter for den enkelte identitet i å 

rettferdiggjøre seg selv. Like mye krefter brukes på å demonstrere mangelen på 

nasjonal legitimitet hos den andre parten som på å argumentere for egen 

legitimitet. 

 

Fra israelsk side har det i alle år vært hevdet at palestinerne ikke representerer 

en egen nasjonal identitet, men at den arabiske befolkningen på Vestbredden 

og i Gaza egentlig tilhører andre identiteter i regionen. På den andre siden har 

de fleste palestinere og arabere i sin alminnelighet, hevdet at jødene ikke 

representerer en nasjonal identitet, men en religion som ikke har rett til å kreve 

en egen stat. I tillegg har araberne hatt den oppfatning at sionismen ikke er noe 

annet enn en ny form for europeisk kolonialisme og at den var rasistisk i sin 

utforming og at den av den grunn ikke kunne representere en nasjonal identitet. 

Israel på sin side betraktet palestinsk nasjonalisme slik den ble presentert av 

Arafat og PLO, som intet mindre enn terrorisme. 

 

Slik har årene gått med gjensidige beskyldninger om moralsk forkastelige 

metoder fra begge partene og gjentatte forsøk på å delegitimisere hverandre. 

Dette til tross for at begge partene har vært klar over at det umulig kan finnes 
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en løsning på konflikten med mindre man finner fram til en metode for 

gjensidig anerkjennelse. 

 

Den første intifadaen i 1987 og undertegningen av Oslo-avtalen i 1993 var 

klare indikasjoner på at forholdet mellom israelerne og palestinerne var i ferd 

med å forandre seg. Den frustrasjon som 40 år med israelsk okkupasjon hadde 

påført palestinerne kombinert med en stadig israelsk suksess innenfor områder 

som legitimerer en stat som økonomi, militære fremganger og 

institusjonsbygging, kulminerte i en økende internasjonal støtte til palestinerne 

og i et fornyet håp om etableringen av en selvstendig palestinsk stat. 

 

På denne måten er det i første rekke de to nasjonale identitetene som 

representerer referanseobjektene i forhold til sikkerhetiseringsprosessen. Israel 

ble grunnlagt på den forutsetningen at den skulle være en jødisk stat med det 

formål å skaffe et nasjonalt hjem for hele verdens jøder. Etter frigjøringskrigen 

var det allikevel ca 600.000 arabere som va lgte å bli boende i Israel, mens 

760.000 ble tvunget til å forlate Israel. I dag har dette tallet vokst til 1,2 

millioner palestinere innenfor Israels grenser og ca 1,3 millioner bosatt i 

flyktningeleirer i Libanon, Syria, Jordan og på de okkuperte områdene. 

 

Dersom Israel skulle etterkomme palestinernes krav om repatriering av disse 

palestinske flyktningene, ville det totale antallet palestinere bosatt inne i Israel, 

utgjøre 35% av Israels befolkning (2,5 millioner). Med en årlig økning i den 

palestinske delen av befolkningen på 4% i motsetning til 1% blant jødene, vil 

det ikke gå mange år før palestinerne er i flertall i den israelske befolkningen 

(palestinsk tilvekst i 2002 på 100.000 personer).37 

 

 

 

                                                 
37 http://www.cia.gov/cia/publications/Factbook/geos/we.html(2002-03-13). 
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På denne bakgrunn er det ikke vanskelig å forstå at dette er et helt uholdbart 

konsept sett med israelske øyne. Når man i tillegg tar med i betraktningen at 

det etter hvert har blitt stadig færre jøder rundt om i verden som har til hensikt 

å emigrere til Israel og da særlig blant de russiske jødene, er det ikke vanskelig 

å forstå at israelerne er vanskelige å rokke i spørsmålet om repatriering av alle 

de som måtte flykte fra Israel i 1947 og 48. 

 

Et annet fundamentalt spørsmål som berører begge identiteter er hva som skal 

skje med Jerusalem. I den sionistiske ideologien har alltid Jerusalem stått 

sentralt som en del av Eretz Yisrael, udelelig sett med jødiske øyne.  

 

På den andre siden representerer Jerusalem det tredje helligste stedet i Islam,  

etter Mekka og Medina, og en deling av Jerusalem er et ufravikelig krav fra 

den palestinske siden i en endelig fredsavtale med Israel. 

 

I forbindelse med forhandlingene om en endelig status for Jerusalem, ser vi et 

meget godt eksempel på et konkret tiltak for sikkerhetisering fra Israel sin side. 

Etter Oslo-avtalen har såvel Arbeiderpartiregjeringer som regjeringer utgått av 

Likud, stadig utvidet antallet bosettinger i Øst-Jerusalem. Ved utgangen av 

2000 bodde det 173.000 jøder i bosettingene i Øst-Jerusalem, vel og merke 

inne på palestinsk område.38 

 

For palestinerne representerer også de fundamentale islamske bevegelsene en 

utfordring for deres egen identitet. Blant grupper som Hamas og Islamsk Jihad 

ønsker man fortsatt å identifisere seg med en form for arabisk nasjonalisme. I 

motsetning til PLO og selvstyremyndigheten som ønsker å etablere en sekulær 

palestinsk stat innenfor Vestbredden og Gaza, vil disse gruppene fortsette 

kampen mot Israel og etablere en muslimsk stat der presteskapet skal 

representere den utøvende makten på vegne av Allah.  

                                                 
38 http://www.cia.gov/cia/publications/Factbook/geos/we.html(2002-03-13).  
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Hamas og Islams Jihad sine angrep på israelske mål er på den måten like mye 

rettet mot Arafat og selvstyremyndigheten, som den er mot Israel. Arafat på sin 

side har vært nødt til å balansere på stram line i forsøket på å unngå å 

provosere disse ytterliggående bevegelsene for mye.39 

 

Etter al-Aqsa intifadaen (september 2000) har mange, særlig unge innenfor de 

okkuperte områdene mistet tålmodigheten med Israel og selvstyremyndigheten. 

Hamas og Islamsk Jihad har trappet opp terroren mot Israel, og tilsynelatende 

stadig flere ungdommer velger å støtte disse aksjonene. 

 

De ytterliggående islamske organisasjonene mottar også støtte fra flere av de 

omkringliggende arabiske statene. Blant andre mottar de støtte fra Iran, Irak og 

Syria. Dette har ikke bare konsekvenser for forholdet mellom 

selvstyremyndigheten og Israel, men også i forholdet til egen befolkning 

ettersom deler av denne støtten undergraver selvstyremyndigheten sin autoritet. 

På dette området er det enkelt å finne likhetstrekk mellom den israelsk-

palestinske konflikten og andre internasjonale konfliktscenarier i området. 

 

 

2.5  Den økonomiske sektoren 
 
Et stort paradoks i den palestinske økonomiens utvikling er at perioden mellom 

6-dagerskrigen i 1967 og utbruddet av den første intifadaen i 1987, er den mest 

fremgangsrike perioden i palestinsk økonomi. I denne perioden opplevde 

palestinerne en økonomisk vekst på i gjennomsnitt 17% per år og ved utgangen 

av 1986 var per capita brutto nasjonalprodukt $2200.40 I tillegg resulterte den 

israelske okkupasjonen i en bedret helsetjeneste for alle innbyggerne på 

Vestbredden og i Gaza. Den økte kjøpekraften hos palestinere flest førte også 

                                                 
39 Buzan et al  s. 132-133. 
40 http://www.cia.gov/cia/publications/Factbook/geos/we.html(2001-11-13). 
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til en økning i etableringen av småindustri som igjen skaffet flere og flere 

personer fast arbeid. 

 

Til tross for denne utviklingen bar den palestinske økonomien tydelig preg av å 

være underutviklet. Mye av årsaken til dette lå i det faktum at størstedelen av 

den økonomiske veksten kom som et resultat av arbeid inne i Israel. Israelske 

bedrifter ønsket den lokale arbeidskraften fra Gaza og Vestbredden velkommen 

i og med at dette for den var svært billig arbeidskraft. 

 

For palestinerne derimot innebar dette en mulighet til å doble sin inntekt ved å 

ta arbeid inne i Israel sammenlignet med det de kunne oppnå i palestinske 

bedrifter. Ved utgangen av 1986 var i alt 50% av den yrkesaktive befolkningen 

i Gaza ansatt av bedrifter i Israel, mens det tilsvarende tallet for Vestbredden 

var 33%, i alt mer enn 120.000 mennesker.41 

 

Denne situasjonen skulle endre seg dramatisk etter utbruddet av intifadaen i 

1987. Som en reaksjon på opptøyene i de okkuperte områdene iverksatte Israel 

stenging av en lang rekke overganger langs grensen mot Vestbredden og Gaza. 

I tillegg innførte IDF portforbud i en lang rekke byer og landsbyer over hele 

området og dette medførte at mange palestinere ikke hadde fysisk mulighet til å 

ta seg fram til sine arbeidsplasser inne i Israel. 

 

Etter Gulfkrigen i 1991, hvor Arafat gikk åpent ut med støtte til Irak, ble over 

250.000 palestinere som frem til krigen brøt ut hadde hatt arbeid i de 

oljeproduserende arabiske statene, oppsagt av sine arbeidsgivere. De aller 

fleste av disse palestinerne fant veien tilbake til Gaza og Vestbredden og 

forsterket de allerede høye arbeidsløshetstallene. 

 

 

                                                 
41 http://www.cia.gov/cia/publications/Factbook/geos/we.html(2001-11-13). 
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Undertegningen av Oslo-avtalen i 1993 førte til en umiddelbar bedring i den 

økonomiske situasjonen innenfor de okkuperte områdene. Avtalen førte til at så 

mange som 160.000 arbeidstillatelser ble utstedt til palestinere på Vestbredden 

og i Gaza. Det skulle imidlertid vise seg at fortsatte terrorhandlinger og angrep 

på israelske anlegg i bosettingene og inne i Israel, snart skulle føre til at Israel 

igjen iverksatte tiltak for å øke sikkerheten ved å stenge grensene.42 Ettersom 

over 80% av all eksport fra de okkuperte områdene gikk til Israel, fikk 

grensestengningen dobbelt virkning. Først og fremst betydde det at palestinske 

varer ikke hadde mulighet til å nå fram til markedet i Israel, men også at den 

reduserte kjøpekraften blant palestinerne gjorde det umulig å få avsetning på 

produserte varer og landbruksprodukter innenfor de okkuperte områdene.43 

Når vi i begrepet nasjonal økonomisk sikkerhet legger til grunn at det skal 

foreligge en trussel som blir oppfattet slik at den truer en stats eksistens, er det 

vanskelig å forestille seg at palestinerne skulle kunne representere en slik 

trussel. På israelsk side er spørsmålet om nasjonal økonomisk sikkerhet først 

og fremst et spørsmål om effekter av andre typer sikkerhetiseringstiltak. 

 

Israel baserer sine militære styrker på et vernepliktsforsvar og opprettholder 

kun en begrenset stående styrke. Ved mobilisering kalles både jenter og gutter 

inn til tjeneste for en ikke nærmere angitt periode (jenter til fylte 25 år). Dette 

innebærer at store deler av israelsk industri og næringsliv risikerer å miste en 

stor del av sin arbeidsstokk ved mobilisering. Et tydelig eksempel på dette så vi 

under invasjonen av Libanon i 1982 da Israel mobiliserte mer enn 500.000 

soldater i løpet av få måneder. I løpet av kort tid fikk israelsk industri 

problemer med produksjonen som i sin tur førte til økende inflasjon og 

varemangel.  

 

                                                 
42 Shaul Mishal, Ranan D. Kuperman og David Boas: Investment in Peace (Sussex Academic 
Press, Brighton 2001) s. 36-46. 
43 Mishal et al  s. 42. 



Forsvarshögskolan    Enskild-uppsats         
Övlt Terje Torsteinson   2002-04-29   
                                                                   
    

19100:2032 
Side 38 (53) 

De økonomiske konsekvensene ble så alvorlige at de i betydelig grad 

medvirket til at Israel avsluttet sin okkupasjon av Libanon før de hadde nådd 

sitt endelige militære mål. 

 

På palestinsk side er derimot situasjonen en helt annen. Selv om de israelske 

grensestengingene først og fremst er en reaksjon på terroristaksjoner iverksatt 

fra de okkuperte områdene, får de i tillegg alvorlige konsekvenser for den 

palestinske økonomien. Dette gir seg i hovedsak utslag på det individuelle 

nivået, men på lengre sikt får det også konsekvenser for den nasjonale 

økonomien. Ved utgangen av 2001 levde mer en havparten av befolkningen på 

Vestbredden og i Gaza under fattigdomsgrensen som det palestinske statistiske 

sentralbyrået (PCBS) hadde satt til $650 per person per år.44 

 

 

3 Avslutning 
 
I oppgaven er det lagt vekt på å påvise de viktigste referanseobjektene, 

aktørene og de funksjonelle aktørene i det palestinsk- israelske 

sikkerhetskomplekset. Dette komplekset som i hovedsak består av to parter 

som sloss om det samme territoriet, har nå pågått i mer enn 100 år. Når to 

aktører, i dette tilfelle den jødiske og den arabiske identiteten, ender opp med å 

betrakte hverandre som fundamentalt fiendtlig, tenderer begge partene å ty til 

tiltak for egenbeskyttelse som i sin tur vil bli oppfattet som truende på den 

andre parten. På denne måten ender partene lett i en voldsspiral som svært ofte 

blir selvgenererende. 

 

Helt siden den israelske frigjøringskrigen i 1947/48 har verden kunnet studere 

dette sikkerhetsdilemmaet. Tidvis mellom ulike stater, men også mellom ulike 

grupper av stater så vel som supermakter og andre aktører i regionen. I denne 

perioden har Israel følt seg omringet av fiender som på mange måter, har hatt 

                                                 
44 http://www.pcbs.org/inside/selcts.htm(2002-02-10). 
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større resurser enn det staten Israel har rådd over. Stikkord i denne 

sammenhengen er territorium, innbyggertall og naturreserver som noen av de 

områdene der Israel har følt seg underlegen. 

 

På denne bakgrunn utviklet Israel, av naturlige grunner, en offensiv og 

forebyggende strategi for sitt militære forsvar. Man skulle med andre ord føre 

en offensiv krig med konvensjonelle våpen på fiendens territorium. Strategien 

skulle i tillegg underbygges ved hjelp av atomvåpen som et middel for 

avskrekking. 6-dagerskrigen er et eksempel på dette. 

 

På arabisk side svarte man selvsagt på samme måte innenfor rammen av de 

midlene man hadde til rådighet. Yom Kippur krigen i 1973, der egyptiske, 

syriske og noen få jordanske styrker gikk til angrep på Israel på en religiøs 

høytidsdag, er et eksempel på en slik fo rebyggende krig initiert av de arabiske 

statene.45 

 
I hele perioden som har gått siden den israelske staten ble opprettet i mai 1948, 

har palestinerne ikke vært stort annet enn en kasteball i den regionale 

konflikten. Til og med de arabiske nabostatene har etter tur utnyttet 

palestinerne for å oppnå politiske og/eller militære mål, som da Jordan 

okkuperte Vestbredden umiddelbart etter at staten Israel var proklamert. Det 

var først et godt stykke ut på 1980-tallet at verdensopinionen fikk øynene opp 

for palestinerne som en egen identitet og som en konsekvens, deres problemer. 

 

Ved utbruddet av den første intifadaen i 1987, hvor bildene av steinkastende 

ungdommer mot israelske stridsvogner gikk verden over, fikk vi for første gang 

et bilde av hvordan palestinerne levde etter 20 år med okkupasjon. 

 

Sovjetunionens oppløsning og Gulfkrigen kan på mange måter sies å være en 

utløsende faktor for fredsforhandlingene mellom Israel og PLO. Arafat, 

                                                 
45 Smith  s. 483 og 594. 
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ydmyket etter å ha støttet den tapende part i krigen, forsto raskt at det ville 

være umulig for ham selv og for PLO å samle støtte blant de arabiske statene 

til forsatt kamp mot Israel siden de andre arabiske statene enten hadde forholdt 

seg nøytrale eller gått inn i krigen på Kuwait og Saudi-Arabia sin side. 

 

I tillegg førte oppløsningen av Sovjetunionen til at det utgangspunktet man 

hadde hatt for forhandlinger gjennom en allianse med en supermakt, raskt 

opphørte. Denne situasjonen førte fram til forhandlinger om en fredelig løsning 

på konflikten og til etableringen av en selvstyremyndighet innefor de okkuperte 

områdene. Dette var en følge av Oslo-avtalen som ble undertegnet 13 

september 1993. Det er i lys av denne avtalen konflikten mellom palestinere og 

israelere diskuteres.46 

 

Undersøkelsen tar sikte på å trekke paralleller mellom de ulike 

referanseobjektene innenfor fem ulike sektorer og samtidig vurdere hvem som 

kan beskrives som aktører og funksjonelle aktører innenfor disse sektorene. 

Hensikten med analysen har vært å definere de fundamentale 

sikkerhetsmessige problemene i konflikten og samtidig forsøke å gi svar på 

hvorfor en enighet om en fredsavtale ikke har ført til en normalisering av 

forholdet mellom de to partene. 

 

 

3.1 Sammendrag av den politiske sektoren 

Innenfor den politiske sektoren finner vi det viktigste referanseobjektet i 

spørsmålet om territorium. Selv om Israel hele tiden hevder at okkupasjonen av 

Vestbredden og Gaza kun er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, forteller det 

faktum at det i dag bor over 350.000 jøder innenfor dette territoriet, at det må  

finnes en annen politisk agenda enn den israelske politikere offisielt uttrykker. 

Helt siden 1967 har det skjedd en "Bantustanisering" av de okkuperte 

                                                 
46  Smith  s. 124. 
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områdene, der palestinerne blir avstengt fra å kunne bevege seg fritt innenfor 

området, ved at Israel stadig bygger nye bosettinger og veier i de okkuperte 

områdene (se vedlegg 4). I tillegg gjelder israelsk sivil og militær lov over hele 

territoriet noe som gjør det nærmest umulig for selvstyremyndigheten å bygge 

de institusjoner og den infrastruktur den ønsker. 

 

Aktøren på israelsk side er selvfølgelig den til en hver tid sittende regjeringen 

og Knesset. I tillegg finner vi mange funksjonelle aktører, først og fremst de 

sionistiske organisasjonene som Gush Emunim, men også mange politikere på 

den høyre fløyen i israelsk politikk.  

 

På palestinsk side er i tillegg et av de viktigste referanseobjekter i 

sikkerhetiseringsprosessen spørsmålet om statsmaktens legitimitet. De 

fundamentalistiske islamske grupperingene, som Hamas og Islamsk Jihad har 

helt siden Oslo-avtalen ble underskrevet utfordret denne legitimiteten. Disse 

gruppene, som i følge Reich representerer anslagsvis 20-25% av den 

palestinske befolkningen, er motstandere av så vel sin egen lovlig valgte 

nasjonalforsamling som at denne driver fredsforhandlinger med Israel. På den 

bakgrunnen kan vi konstatere at disse gruppene utgjør en like stor trussel mot 

egen selvstyremyndighet som mot staten Israel. Disse gruppene finner man 

også igjen som aktører og funksjonelle aktører innenfor en rekke ulike sektorer 

og i forhold til et mangfold av referanseobjekter. 

 

Selv om PLO anerkjente Israel sin rett til eksistens og Israel på sin side 

anerkjente PLO som palestinernes rettmessige representant, tok man ikke 

stilling til noen av de fundamentale politiske spørsmålene. Israel anerkjente 

ikke på  noe tidspunkt etableringen av en suveren palestinsk stat på 

Vestbredden eller andre steder og innrømmet heller ingen begrensninger i sin 

egen bosettingspolitikk. Med palestinske øyne er denne problemstillingen like 

relevant om enn med motsatt fortegn. Israels territoriale ambisjoner og 

bosettingspolitikk representerer også for dem den største eksistensielle 
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trusselen, uten at selvstyremyndigheten har mulighet til å påvirke resultatet av 

denne politikken. Dette synes å være en av de strøste svakhetene ved Oslo-

avtalen. Israel var fullstendig klar over at det ville bli umulig å trekke sine 

militære styrker ut av de okkuperte områdene så lenge en stor gruppe jøder var 

fastboende på de samme områdene (se vedlegg 5). 

 

 

3.2 Sammendrag av den militære sektoren 

 
Innenfor den militære sektoren hevder fortsatt begge parter i sin retorikk at de 

er utsatt for en eksistensiell trussel. Analysen viser at det er  få ting som tyder 

på at denne retorikken fra israelernes side, er forankret i virkeligheten. Tvert i 

mot er det mye som tyder på at dette kun henger sammen med at det er mer 

legitimt å bruke militær makt dersom man framstiller trusselen slik at den 

tilsynelatende er eksistensiell. På den måten kan man gjøre forsøk på å 

kamuflere den virkelige  årsakssammenhengen. Under enhver omstendighet er 

det ikke mulig at palestinerne kan representere en reell militær trussel mot 

staten Israel.  

 

Referanseobjektet sett med israelske øyne er et samlet arabisk militært angrep 

mot staten Israel. Først og fremst på østfronten og med Syria og Irak som de 

potensielle aktørene. I tillegg støtter disse landene også de militante 

terroristgruppene som opererer ut fra de okkuperte områdene. På den måten 

blir både de fiendtlig innstilte nabostatene og terroristgruppene aktører og 

funksjonelle aktører, mens selvstyremyndigheten blir tilskuere uten mulighet til   

påvirke begivenhetene. For israelerne er det selvfølgelig frykten for masse-

ødeleggelsesvåpen som utgjør den største trusselen. Det faktum at en irakisk 

"Scud" missil nådde frem til israelsk territorium under Gulfkrigen, har fått 

mange israelere til  reagere med frykt. Dette er også en av de viktigste 

grunnene til at et stort flertall av den israelske befolkningen støtter militær 

intervensjon mot militante grupper inne på Vestbredden. 
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For palestinerne er det selvsagt den militære okkupasjonsmakten som er 

referanseobjektet, mens staten Israel er aktøren. Selve tilstedeværelsen av IDF 

inne på selvstyremyndighetenes område blir selvsagt oppfattet som en 

eksistensiell trussel. 

 

På dette punktet inneholdt Oslo-avtalen føringer for en mulig løsning. Avtalen 

forutsatte at selvstyremyndigheten, ved hjelp av en politistyrke på 9000 mann, 

skulle kunne kontrollere de ytterliggående gruppene blant palestinerne. Avtalen 

gikk videre ut på at Israel skulle foreta en gradvis tilbaketrekking av sine 

militære styrker etter hvert som selvstyremyndigheten fikk kontroll over 

illegale våpen og terroristgrupper. Det man imidlertid ikke hadde kalkulert med 

var den politiske umulighet dette var for Arafat, i og med at så mange som ca 

800.000 palestinere sympatiserte med de ytterliggående islamske gruppene. 

Det var med andre ord ingen grunn til  å tro at disse gruppene som hadde ført 

sin asymmetriske krigføring mot Israel helt siden den første intifadaen, skulle 

legge ned våpnene og sette seg til forhandlingsbordet med Arafat eller Israel. 

Oslo-avtalen viste, med andre ord, også på dette punktet å være ute av takt med 

de sikkerhetspolitiske realitetene i de okkuperte områdene. 

 

 

3.3   Sammendrag av miljøsektoren 

 
Vann har alltid vært en kilde til konflikt i Midtøsten, slik også i forholdet 

mellom Israel og palestinerne. Her er det i første rekke staten Israel som er 

referanseobjektet, men i tillegg utgjør hver enkelt israelsk bosetting inne på 

palestinsk territorium et referanseobjekt i seg selv. Aktøren er den til en hver 

tid sittende israelske regjering og dens administrasjon. 
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For palestinerne betyr kampen om vannet at Israel forsyner seg av en 

urettmessig stor del av de ressurser som etter int ernasjonale konvensjoner, 

skulle ha vært delt på en rettferdig måte mellom Israel og palestinerne. 

 

Naturresurser var over hodet ikke nevnt i Oslo-avtalen. Dette er i og for seg 

ikke så merkelig under forutsetning av at Israel ikke hadde territoriale 

ambisjoner i sitt forhold til Vestbredden. I så fall ville jo kontrollen med 

naturresursene falle tilbake til den palestinske selvstyremyndigheten før eller 

senere. Dersom det derimot fantes en territorial ambisjon, ville spørsmålet om 

ferskvannet i fjellbassengene i den vestre delen av Vestbredden være høyst 

aktuelt. 

 

 

3.4 Sammendrag av samfunnssektoren 

 

Sikkerhetiseringsprosessen innenfor samfunnssektoren dreier seg i første rekke 

om spørsmålet om identitet. Staten Israel ble etablert som et hjem for alle 

verdens jøder og kan, som en jødisk stat, ikke akseptere et potensielt flertall av 

en annen nasjonalitet inne i Israel. Palestinerne, på sin side, har i alle år hevdet 

at jødene ikke representerer en egen nasjonalitet, men at jødene og sionismen 

er et oppkonstruert prosjekt for å fremme europeisk kolonialisme i Midtøsten. 

På den måten blir selve eksistensen av de to nasjonalitetene hverandres 

referanseobjekt og den til enhver tid utøvende makten blir aktørene. 

 

Spørsmålet om identitet blir også et slags demografisk fait accompli for den 

israelske regjeringen. I tillegg til at det bor omlag 1,2 millioner palestinere inne 

i Israel ville man, dersom Israel skulle annektere Vestbredden og Gaza, få 

ytterligere 4,5 millioner palestinere å forholde seg til (inkl. 1,3 millioner 

palestinere i flyktningeleirer i regionen). Dette ville få som resultat at den 
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arabiske delen av befolkningen i et Eretz Yisrael ville utgjøre mer enn 50% av 

befolkningen i løpet av få år. Dette er i seg selv utenkelige for enhver israeler. 

 

De funksjonelle aktørene skaper de største problemene for begge identitetene. 

Hamas og Islamsk Jihad har begge erklært at det ikke finnes muligheter for at 

de noensinne kommer til  anerkjenne jødene som en nasjonal identitet eller 

Israel som en suveren stat. Det finnes ingen sikre kilder som angir hvor mange 

palestinere som sympatiserer med disse gruppene, men trolig utgjør de en 

betydelig politisk, militær og sosial faktor i den palestinske befolkningen. 

Sannsynligheten er også stor for at tilslutningen til disse gruppene er direkte 

proporsjonal med frustrasjonsnivået i befolkningen, noe som synes vel 

dokumentert i de 8 årene som har gått siden etableringen av 

selvstyremyndigheten. 

 

Det eneste Oslo-avtalen sa om de demografiske problemene, var at disse 

spørsmålene skulle diskuteres på et senere tidspunkt, og innen utgangen av 

interimsperioden i 1999. 

 

 

3.5 Sammendrag av den økonomiske sektoren 

 

Innenfor den økonomiske sektoren påpekes det i analysen at det på israelsk 

side er ett referanseobjekt, de nasjonaløkonomiske konsekvensene av å være 

mer eller mindre kontinuerlig i krig med et mobiliseringsforsvar. Ikke bare på 

grunn av kostnadene ved selve krigføringen, som i og for seg kan være store 

nok, men i første rekke ved bortfallet av store deler av produksjonsapparatet i 

den sivile sektoren. Israel mobiliserer det meste av sine militære styrker og 

dette fører til store problemer for såvel industrien som næringslivet generelt. 
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På palestinsk side er de økonomiske referanseobjektene mye mer åpenbare, 

men samtidig også mer komplekse. I tillegg til at den palestinske økonomien er   

å betrakte som en U-landskonomi, der størstedelen av inntektene enten 

kommer fra Israel eller via donasjoner fra den vestlige verden, er den også 

ytterst sårbar i forhold til ytre påvirkning. Blant referanseobjektene finnes i 

første rekke den israelske grensestengningen. Med så mange som opp til 

160.000 palestinere sysselsatt inne i Israel, og med Israel som mottakerland for 

ca 80% av all palestinsk eksport, sier det seg selv at bortfallet av disse 

inntektene fort fikk enorme konsekvenser. På denne bakgrunn kan det sies at 

det er den israelske regjeringen, og den politikk den velger å føre på mange 

områder, som utgjør aktøren innenfor den økonomiske sektoren. 

 

Oslo-avtalen inneholdt hverken forpliktelser eller rettigheter for noen av 

partene i forhold til økonomi. 

 

 

4   Konklusjon 

 

Etter 1993 har det til stadighet vært større og mindre kriser i forholdet mellom 

den palestinske selvstyremyndigheten og Israel. Dette til tross for at man var 

enig om å forhandle seg frem til en fredelig løsning på konflikten. Hva var det 

så som gikk galt? Hvorfor har partene havnet i denne tilsynelatende endeløse 

blindvei? 

 

For å finne svar på dette må vi gå tilbake til tiden før avtalen ble undertegnet. 

Oppløsningen av Sovjetunionen og Arafat sin direkte støtte til Saddam Hussein 

under Gulfkrigen, resulterte i at nesten all pengestøtte til PLO stoppet opp. 

Samtidig hadde utbruddet av den første intifadaen vist at Arafat sin posisjon, 

blant de palestinske lederne som befant seg inne i de okkuperte områdene, var 

svekket. Behovet for en politisk og økonomisk rehabilitering syntes med andre 

ord akutt. Disse forhold, sammen med et brennende ønske fra Arafat sin side 
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om igjen å tilrive seg initiativet, var nok årsaken til at Arafat måtte gå til store 

innrømmelser i forhold til den politikken han hadde ført overfor Israel gjennom 

flere decennier. 

 

Oslo-avtalen som i utgangspunktet var bygget på en idé om bilaterale 

tillitsskapende tiltak, skulle snart vise seg å bli rene katastrofen for PLO og 

selvstyremyndigheten. 

 

Hvilke er så de ytre faktorene som påvirker konflikten? Som analysen viser er 

det i første rekke et spørsmål om regionale faktorer. Til tross for fredsavtaler 

med flere av de arabiske nabostatene, er det fortsatt enkelte arabiske land i 

regionen som utgjør den største sikkerhetspolitiske trusselen mot Israel. Syrias 

støtte til Hezbollah, i organisasjonens militære angrep på Israel, er bare ett 

eksempel. Frykt for masseødeleggelsesvåpen fra Irak og Iran i hendene på de 

fundamentalistiske islamske gruppene, inne på palestinsk område, er blant de 

forhold som gjør at Israel opprettholder sin strategiske dybde gjennom 

okkupasjon av Vestbredden. 

 

På palestinsk side er de ytre faktorene de samme om enn av andre årsaker. 

Hamas og Islamsk Jihad mottar størsteparten av sin økonomiske støtte samt 

våpen og sprengstoff, fra Irak, Iran og Syria. Uten denne støtten ville disse 

organisasjonene ikke ha hatt mulighet til å føre sin væpnede kamp mot Israel 

på det nivået de har gjort de siste 8 årene. Noe som i sin tur, i følge israelske 

myndigheter, er hovedgrunnen til at IDF ikke har kunnet trekke seg ut fra de 

okkuperte områdene. På denne måten påvirker de den palestinske 

sikkerhetiseringsprosessen som funksjonelle aktører. 

 

Når det gjelder spørsmålet om interne påvirkningsfaktorer, er det i første rekke 

de ytterliggående politiske kreftene innenfor de respektive identitetene, som 

representerer problemet. På israelsk side kommer dette til uttrykk gjennom de 

sionistiske organisasjonene som jobber for å annektere hele Vestbredden og 
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Gaza. Disse gruppene krever beskyttelse for alle bosettingene og tvinger på 

denne måten den israelske regjeringen til å iverksette sikkerhetiseringstiltak 

overfor den palestinske selvstyremyndigheten. Til tross for at disse gruppene 

ikke utgjør mer enn ca 8% av den israelske befolkningen, har de stor 

innflytelse i Knesset og i den israelske regjeringen. Denne gruppen ønsker nok 

fred med palestinerne, men på egne vilkår og uten etableringen av en 

selvstendig palestinsk stat på Vestbredden og i Gaza. 

 

På palestinsk side er det de tilsvarende ytterliggående grupperingene som 

utgjør den viktigste påvirkningsfaktoren. Ved siden av å utgjøre den største 

trusselen mot staten Israel, påvirker de også sin egen myndighet og 

fredsprosessen i negativ retning. Terrorhandlinger som selvmordsbombing er 

blitt disse gruppenes viktigste våpen ikke bare i forhold til Israel, men også for 

å sette en effektiv stopper for selvstyremyndighetens mulighet for en 

forhandlingsløsning. Disse gruppene som til tider har hatt støtte av så mye som 

40% av den palestinske befolkningen, må betraktes som den viktigste 

påvirkningsfaktoren på palestinsk side. 

 

I svaret på hva som er de fundamentale, sikkerhetspolitiske problemene i 

forholdet mellom jøder og palestinere, ligger også svaret på hvorfor Oslo-

avtalen mislyktes så radikalt som den gjorde. To identiteter sin kamp om det 

samme landområdet blir å betrakte som en 0-sums konflikt, der den enes 

suksess er ensbetydende med den andre partens fiasko. Israel har ennå ikke gitt 

klart politisk uttrykk for sine territoriale ambisjoner. Det faktum at store og 

innflytelsesrike grupper ennå betrakter Jordanelven som Israel sin østlige 

grense og det faktum at Israel stadig utvider sin bosettingspolitikk på 

Vestbredden, bidrar til å underbygge påstanden om at konflikten av mange 

oppfattes som en 0-sums konflikt. Dette representerer selvsagt det største 

sikkerhetspolitiske problemet for palestinerne i og med at det ikke ville være 

land igjen for en palestinsk stat. På palestinsk side er det først og fremst 

spørsmål om hvor stor del av befolkningen som virkelig ønsker en sekulær og 
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demokratisk stat en gang i fremtiden. Så lenge store deler av befolkningen ser 

det som et alternativ å fortsette kampen mot Israel og å kjempe for en islamsk 

stat, vil dette bli oppfattet som en eksistensiell trussel av de aller fleste jøder. 

Paradoksalt nok fremmer den israelske militære okkupasjonen disse gruppenes 

kamp. Ved siden av tanken om Eretz Yisrael representerer dette den 

palestinske selvstyremyndighetens største sikkerhetspolitiske problem. 

 

Et annet sentralt problem er spørsmålet om de palestinske flyktningene. Fra 

palestinsk side har det hele tiden vært et krav at palestinerne som flyktet fra 

Israel i 1948, og som selv ønsker å returnere, skal få komme tilbake til Israel. 

Som analysen viser er dette en demografisk uakseptabel løsning sett med 

israelske øyne, fordi det i løpet av få år ville omdanne Israel til en arabisk stat. 

Spørsmålet om Jerusalem er også en del av denne problemstillingen. 

 

Buzans teori poengterer de tre pilarene som utgjør fundamentet for en suveren 

stat; statens ide, statens fysiske base og statens institusjonelle uttrykk. 

Analysen viser at i forholdet mellom israelere og palestinere er minst to av de 

tre pilarene utsatt for en eksistensiell trussel på israelsk side, mens alle tre er 

utsatt for tilsvarende trussel på palestinsk side. 

 

Oslo-avtalen og fredsforhandlingene unnlot å ta opp det som må betraktes som 

fundamentale sikkerhetspolitiske problemer i forholdet mellom Israel og 

palestinerne. Man skulle altså forsøke å skape tillit i en situasjon der begge 

parter følte sin egen eksistens truet av den andre parten og hvor store deler av 

befolkningen ikke bare motsatte seg en forhandlingsløsning, men også var 

villig til å ty til våpen for å unngå at forhandlingene skulle lykkes. Dersom 

Oslo-avtalen hadde adressert spørsmålet om hvordan den respektive 

myndigheten skulle avvæpne, kontrollere og eventuelt nøytralisere disse 

ytterliggående gruppene, ville muligheten for å kunne skape et klima der 

tilliten kunne vokse vært langt større. Uten et instrument for å garantere begge 
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partenes rett til grunnleggende nasjonal og individuell sikkerhet, viser analysen 

at det vil bli svært vanskelig å få til en fredelig løsning på konflikten. 
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Abstrakt 

 

For more than a century the conflict between Arabs and Jews over the same 

piece of land has been an ongoing issue in International Relations. Several 

wars have been fought in the region since 1947 between the Israelis on one side 

and several different Arab countries on the other. This paper, however, focuses 

on the conflict between Israel and the Palestinians living in the occupied areas 

of the West Bank and Gaza Strip. 

 

In 1993, Israel and the Palestinians agreed to mutual recognition and limited 

self-rule for the Palestinians in Jericho and Gaza. They also agreed to conclude 

a permanent treaty that would resolve the status of the West Bank and Gaza 

within 5 years after the implementation of the Oslo-accord. Today, almost 9 

years after the signing of ”The Declaration of Principles” in Washington DC, 

there are more violence in the region than in decades and peace seems further 

away than it did in September of 1993. Why is that? 

 

This article sets out to try to explain the security dilemma that exists between 

the two identities using an analytical framework that allows us to determine 

whether or not a certain matter is one of security, simply by the fact that it is 

made so by one of the actors. Barry Buzans theory that security can refer to a 

number of different referent objects such as individuals, groups and states, 

makes it possible to broaden the traditionalist wiew of just looking at the 

state’s security as the only means of analysis. 

 

The analytical framework also makes it possible to identify existential threats 

in other sectors than the political/military. The article attemts to point out the 

different issues that requires securitizing actions by the actors within 5 

different sectors. 
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