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'EN NATION ER EN GRUPPE MENNESKER, 
SOM MENER, AT DE ER EN NATION, SOM 
ØNSKER AT LEVE SOM EN NATION, SOM HAR 
EN FÆLLES POLITISK SKÆBNE, SOM IDENTI- 
FICERER SIG MED EN POLITISK STAT, SOM 
BETALER SKAT TIL DEN, SOM FORRETTER 
TJENESTE I DENS HÆR, SOM ARBEJDER FOR 
DENS FREMTID, SOM DELER DENS SKÆBNE - 
OG SOM OM NØDVENDIGT DØR FOR DEN'. 

Uri Avnery 
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Forord 5 

Forord 

Oprindelig opstod ideen til denne antologi i forbindelse med en foredrags- 
række arrangeret på Folkeuniversitetet i Aalborg. Meningen med 
foredragsrækken var at oplyse om årsagerne til den fortsat uløste konflikt 
mellem staten Israel og det palæstinensiske folk. En konflikt, hvis årsager 
der er sagt og skrevet meget om. Der har været afholdt et utal af 
seminarer og konferencer og mange gange har omverdenen klynget sig 
til håbet om gennemførelsen af fredsprocesser og planer. Netop imple- 
menteringsdelen har vist sig at være den vanskeligste opgave i de mange 
forsøg på at nå en ordning. Det har været tilfældet lige fra PLOs forslag 
i 1969 om en fælles sekulær, demokratisk-pluralistisk stat til året efter, 
hvor forslaget gjaldt en bi-national stat efter belgisk forbillede. Ligeledes 
kan der med god grund peges på Brezhnev-Mitterand Fredsplanen i 1977 
og mini-statsløsningen i forbindelse med Camp Davidaftalen, hvor 
parterne skiltes efter længere tids debat og overvejelser hver for sig. 

Grundlaget for en løsning på konflikten er naturligvis et godt 
kendskab til baggrunden og årsagerne til det problem der skal løses. 
Hvorfor skulle der gå hele 26 år før det palæstinensiske flag måtte hejses 
i de besatte områder? Hvilke bevæggrunde fik Israel og PLO til at 
anerkende hinanden hver især efter tre årtiers uforsonligt fjendskab? Et 
fjendskab der har skabt en følelse hos både israelere og palæstinensere af 
at være ofre. Som påpeget af mange iagttagere inkorporerer både 
israelernes og palæstinensernes identitet det samme territorielle og 
psykologiske område. Begge lever i frygt for tanken om at skulle 
overlade deres egen identitet (eller rettigheder) til den anden part, hvilket 
i så fald betyder de selv vil miste den. Er den nye Gaza-Jeriko aftale 
sammen med håndslaget mellem de to gamle fjender et historisk skridt i 



6 Forord 

en uafvendelig proces mod en to-statsløsning! Eller med andre ord, 
hvornår er det palæstinensernes tur til at få deres egen uafhængige stat! 

Formålet med antologien er at præsentere en række kritiske indlæg 
om Israel-Palæstina konflikten udfra forskellige videnskabelige vinkler. 
Hensigten er derfor at bidrage til at frembringe nye aspekter. Aspekter 
der ikke hidtil har været inddraget i den ellers særdeles vidtfavnende 
debat, som kan medvirke til en dybere afdækning af problematikkens 
egentlige karakter og give svar på nogle af de mange spørgsmål der 
trænger sig på. Det overordnede formål med udgivelsen er at udfylde et 
hul i den danske litteratur, der har været præget af polemiske indslag, og 
tit anklagende og ensidige gentagelser. Det gælder i særdeleshed 
mediernes behandling af dette problemfyldte kompleks. 

Herunder er der lagt vægt på at belyse zionismens historiske og 
ideologiske grundlag, samt staten Israels selvstændige rolle som afløser 
for det tidligere mandatområde Palæstina. Desuden analyseres årsagerne 
til at et relativt lille land, som Israel, har kunnet udvikle sig til at opnå 
en position som regional stormagt, hvorledes staten har opnået denne 
status, og hvordan den fastholdes. Andre indlæg redegør for palæstinen- 
sernes problemer, hvor flere bidrag kommer ind på de historiske modsæt- 
ninger af både intern og ekstern karakter, der har bidraget til det palæsti- 
nensiske folks situation idag. Der lægges op til en diskussion af hverdags- 
problemer under besættelsen, samt mulige løsninger på det såkaldte 
flygtningeproblem og dets konsekvenser for en fredsaftale. 

Bogen bevæger sig således på flere niveauer udfra en historisk og 
aktuel analyse af de modsigelser, der har været afgørende for det nærmest 
antagonistiske forhold mellem de to projekter om en israelsk og 
palæstinensisk statsdannelse, de respektive ideologiske opfattelser af 
nationalisme og kultur, samt argumenter for og imod, hvem der har ret 
og uret udfra internationale normer og afgørelser. Konfliktens mangety- 
dige karakter gør at en bred forståelsesramme er nødvendig. Derfor er 
både det lokale, nationale, regionale og internationale perspektiv 
inddraget for at give en forståelse og indføring i problemets kompleksitet. 
Denne baggrund er nødvendig for forståelsen af den blindgyde, som både 
zionismen og den palæstinensiske nationalisme var kommet til i takt med 
den interne, regionale og internationale politiske udvikling. 

Konfliktens rødder ligger i Europa. Den tager sit udspring i den 
historiske anti-semitisme og racisme, som stadig er et gennemgående 
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trauma i den europæiske mentalitet og identitet. Europa har endnu ikke 
taget det nødvendige opgør med dette specifikke national-psykologiske 
træk, som genses i de nye fremmedbilleder, der er opstået i post- 
koldkrigsperioden. Der er behov for selvransagelse, som en forudsætning 
for, at den nationale og regionale kollektive historie-bevidsthed kan 
bevæge sig i retning af at få skabt betingelserne for en ny nødvendig 
dialog mellem Europa, Israel og de arabiske lande, inklusiv det palæsti- 
nensiske folk. På den baggrund kan israelere og arabere måske nærme sig 
hinanden udfra gensidig respekt og på ligeværdige betingelser. Det er 
interessant i den forbindelse at notere sig skiftende norske embedsmænd 
og politikeres rolle som neutrale fredsmæglere, der tilsyneladende har 
forladt Clinton-administrationen på et diplomatisk sidespor. Men om man 
deraf kan slutte, at den nye Gaza-Jeriko-aftale er udtryk for et Pax 
Americana eller reetableret Pax Europanica i Mellemøsten er endnu for 
tidligt at spå om. 

Udviklingen i Mellemøsten går meget stærkt i øjeblikket. Det har 
været redaktørens valg at lade de forskellige indlæg stå i deres nuværende 
form. Der er således kun taget højde for den seneste udvikling i 
indledningen, mens resten af indlæggene er skrevet før gennembruddet 
i Oslo. Bogen skal opfattes som et beskedent bidrag i retning af at få 
skabt betingelserne for tillid og dialog, som den væsentligste forudsætning 
for at en fredsaftale kan gennemføres og den giver derfor en solid bag- 
grundsviden for aftalens historiske og aktuelle karakter. 

Bidragyderne i antologien har det tilfælles, at de alle har været 
deltagere i den offentlige og akademiske debat over en årrække og har 
gennem artikler, bøger og foredrag på forskelligvis forsøgt at give et 
nuanceret syn på konfliktens årsager end den massemedierne formår i det 
daglige. Udfra et udvælgelseskriterie repræsenterer forfatterne forskellige 
synspunkter, samt en kritisk og problematiserende vinkel, der forhåbent- 
lig vil lægge op til en bredere forståelse. 

Det er selvklart at ingen kan tages til indtægt for andres syns- 
punkter og videnskabelige tilgang. Den endelige redaktion har under- 
tegnede det fulde ansvar for. 

Bogen vil være velegnet i forbindelse med studiekredse, foredrags- 
rækker, universiteter, seminarer og anden undervisningsøjemed, som HF 
og gymnasiet. 
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Til slut en stor tak til Ellen Nyrup Pedersen for hendes tålmodighed 
og hjælp ved udformningen af manuskriptet. Også tak til Aalborg 
Universitetsforlag hvis bevilling muliggjorde udgivelsen af bogen og 
kolleger fra Gruppen af Udviklingsforskere på AUC. 

J. D. Schmidt 
15. September 1993 
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Indledning 

1990ernes mest dramatiske geo-politiske forandring i Mellemøsten i post- 
koldkrigsperioden var ophøret af rivaliseringen mellem supermagterne, 
USA og Sovjetunionen. En af de vigtigste konsekvenser blev, at de tid- 
ligere Sovjetallierede stater i regionen har vendt sig til USA og Vesten 
i et forsøg på at etablere et partnerskab. Syriens rolle under Golf-krigen 
er et godt eksempel på denne nyorientering. Udover de arabiske stater rør 
Iran og Tyrkiet påny på sig, selvom de begge var relativt passive under 
krigen i Golfen. Disse nye forhold har haft afgørende indflydelse på 
konflikten mellem Israel og palæstinenserne. 

Olie og Israel ser ud til at være de to udenrigspolitiske hovedom- 
drejningspunkter i Mellemøsten, set med USAs øjne. Nogen går så vidt, 
som til at påstå, at uden USAs hjælp havde der i dag ikke været nogen 
zionistisk stat i det område, der før 1948 hed Palæstina. Ikke desto 
mindre er USAs aftagende rolle som hegemonial supermagt, samt Japans 
og EFs opstigen i det internationale system, hovedårsagen til at Bush-re- 
geringen valgte en diplomatisk og militær indgriben i Golfen med det 
udtrykkelige formål at befri Kuwait. For USA betød den militære 
intervention i Kuwait og senere Irak en kærkommen anledning til at 
befæste deres lederposition i det internationale system overfor sine 
allierede og rivaler Japan og EF. Dette punkt illustreres ikke mindst af 
at begge er mere afhængige af olieforsyninger fra regionen end tilfældet 
er for USA. For Israel blev konsekvensen af Golf-krigen paradoksalt et 
tab af landets strategiske betydning, som regional bastion af vestlige og 
især amerikanske interesser. Det skete ikke mindst på grund af en række 
arabiske landes deltagelse i krigen på den anti-irakiske koalitions side. 
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For PLO var Golf-krigen heller ikke nogen succes, idet organisa- 
tionen fejlbedømte situationen og troede i de første uger at Saddam 
Hussein og hans tropper kunne vinde krigen, hvilket som bekendt ikke 
blev udfaldet. Først for nylig er PLO kommet ind i varmen igen hos de 
rige Golf-stater, der ellers traditionelt har været at finde blandt hoved- 
sponsorerne i den palæstinensiske befrielseskamp. 

Den vigtigste konsekvens af sammenbruddet i Sovjet og Østeuropa 
for Mellemøsten har dog været, at parterne er blevet tvunget til for- 
handlingsbordet ikke mindst under megen armvridning fra USAs side, 
men udenfor FNs regie. 

Fredsprocessen 

I skrivende stund, eftersommeren 1993, ligner det nylige gennembrud i 
de uformelle fredsforhandlinger mellem Israel og PLO et historisk 
vendepunkt. Selvstyreaftalen for Gaza og Jeriko blev allerede luftet af 
Arafat i et interview med en række israelske journalister i begyndelsen 
af juli måned 1993. "Vi tilbyder fred for en fuldstændig tilbagetrækning 
af Israels militær fra Gaza og Jeriko, men med en korridor, hvor en 
international garanti sikrer passage mellem Vestbredden (Jeriko) og 
Gaza." Fredsaftalen, der blev til med et historisk håndtryk mellem Yassir 
Arafat og Yitzak Rabin i Washington, indebærer selvstyre for palæstinen- 
serne netop i Gaza og Jeriko. Aftalen vil udover de allerede nævnte 
punkter medføre en tilbagetrækning af israelske tropper inden fire 
måneder. I løbet af ni måneder skal et palæstinensisk råd vælges. Det 
skal regere over Vestbredden og Gaza i en overgangsperiode på fem år. 
Rådet skal blandt andet kontrollere en lokal politistyrke, offentlige 
faciliteter og sociale institutioner. Sidste del af aftalen indebærer at PLO 
og Israel inden to år skal påbegynde forhandlinger om Jerusalems status, 
de jødiske bosættelser og repatrieringen af de palæstinensere, der ønsker 
at vende tilbage. 

Før en succesfuld afslutning på fredsforhandlingerne mellem Israel 
og dets arabiske naboer kan gennemføres skal seks problemer nødvendig- 
vis løses. For det første bør FN tilbage til forhandlingsbordet. Uden ver- 
densorganisationen bliver det svært at implementere yderligere resolutio- 
ner og overenskomster, parterne måtte nå frem til. Det andet problem 
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drejer sig om erkendelsen af, at en overordnet løsning på regionens pro- 
blemer ikke kommer før den bilaterale konflikt mellem Israel og palæsti- 
nenserne er løst. Interessant er det at minde om Saddam Husseins 
gentagne udtalelser både før og efter Golf-krigen om, at en retfærdig 
løsning på Israel-Palæstina konflikten, der accepteres af palæstinenserne 
også var acceptabel for Irak. Det betyder at en sådan løsning ville 
muliggøre Iraks medvirken i en omfattende Mellemøst-fredsløsning. For 
det tredje må Israel optage direkte forhandlinger med PLO, og af- 
visningen af exil samt Jerusalem-baserede palæstinensiske repræsentanter 
fra israelsk side må ændres før reelle forhandlinger kan igangsættes. Den 
nylige gensidige anerkendelse er et vigtigt skridt på vejen. For det fjerde 
må den fem-års overgangsperiode, som Israel har foreslået for palæstinen- 
sisk autonomi eller selvstyre, komplementeres med garantier for at op- 
rettelsen af en selvstændig uafhængig palæstinensisk stat er målet. For det 
femte må spørgsmålet om de palæstinensere, der lever udenfor staten 
Israel samt i de besatte områder, i flygtningelejre i Mellemøsten og spredt 
udover resten af verden, inddrages i fredsforhandlingerne og der må 
findes en løsning på deres krav om en eventuel tilbagevenden. Endelig 
som det sjette må forhandlingerne tage udgangspunkt i FNs sikker- 
hedsråds resolution 242, der i al korthed drejer sig om princippet 'land 
for fred'. Ikke desto mindre nævnte USA ikke resolutionen i invitationen 
til Madrid konferencen og ej heller til de efterfølgende 6 konferencer, der 
alle har været afholdt i Washington. Uden denne indfaldsvinkel bliver der 
ikke fred, hverken mellem Israel og palæstinenserne på den ene side eller 
Israel, Syrien, Libanon og de resterende arabiske stater på den anden. 
Det er stadig usikkert om Gaza-Jeriko selvstyret er baseret på en 
fremtidig implementering af resolution 242. 

Pax Americana i Mellemøsten 

Nogen iagttagere har peget på at Gaza-Jeriko aftalen er første del af en 
længe søgt omfattende regional fredsplan for Mellemøsten. Det tyder 
blandt andet på at være et vigtigt skridt set med vestlige regeringers øjne 
på yderligere at isolere Iran, og dets lokale fundamentalistiske frontorga- 
nisationer fra Algeriet til Ægypten. 




