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Den mest presserende opgave i den nuværende israelsk-palæstinensiske krise er 
nedtrapning af volden hos begge parter. Man skal derfor have metoder til at adskille 
de krigsførende parter og genopbygge den gensidige tillid så meget som muligt ved 
at fokusere på multilateral civil politiovervågning og ved at bruge internationale 
kontrollanter, der primært skal være et tillidsskabende værktøj under processen. 
Det vil hjælpe.

I. HANDLINGSPLAN:
 Afmilitarisering, selvkontrol, fælles politiarbejde

1. Afmilitarisering. Man skal nedtrappe niveauet og omfanget af vold ved 
at afmilitarisere konfrontationerne. Det kan gøres ved at adskille de 
israelske forsvarsstyrker (IDF) – især deres grænsepolitienheder – fra 
de palæstinensiske paramilitære grupper. For at opnå det, er det nød-
vendigt at:
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a. De palæstinensiske myndigheder (midlertidigt) nedruster deres para-
militære politistyrker og reetablerer dem efter en civil politimodel 
– og samtidig …

b. Den israelske regering overdrager forsvarsstyrkernes (IDFs) opgave 
til det israelske civile politi (som endnu ikke har været aktivt invol-
veret i vold) med at afpatruljere de palæstinensiske områder.

2. Selvkontrol. Myndighederne på begge sider etablerer – primært gennem 
deres egne civile politistyrker – fast kontrol over deres respektive de-
monstranter, skytter og bombefly, og de skal straks gribe ind for at 
undgå konfrontationer. Det rejser to tekniske spørgsmål:

a. På grund af det begrænsede mandskab, som det israelske civile po-
liti råder over, kan nogle IDF-tropper blive, men de skal placeres 
under civil politikontrol.

b. Uddannelse af palæstinensisk politi skal muligvis udvides og intensi-
veres, og politiet skal forsynes med flere ressourcer.
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3. Fælles politiarbejde. Mens punkt 1 og 2 ovenfor kan være tilstrækkeligt 
grundlag for at indføre en våbenhvile, så vil et varigt samarbejdet mellem 
parterne forpligte dem til at forebygge ny vold og opretholde fred. De 
vigtigste målsætninger er:

a. Bevægelsen fra selvstændigt politiarbejde til fælles politiarbejde, 
hvor israelere, palæstinensere og internationale kontrollanter 
opererer sammen. Det vil være det første vigtige skridt i opgaven 
med at kontrollere, stoppe og forebygge vold. Det er en satsning, 
men formålet er at skabe et samarbejde, som er af gensidig interes-
se. Selv om samarbejdet skal være tidsbegrænset, bør det fælles 
politiarbejde omfatte hele Jerusalem, hele Vestbredden og hele 
Gaza-striben plus tilstødende israelske områder.

b. Fælles politiovervågning, hvor israelere, palæstinensere og interna-
tionale kontrollanter samarbejder, kan danne grundlag for det 
langsigtede sikkerhedssamarbejde. Det kan være første skridt til 
oprettelse af en regional politiinstans (i stil med Europol eller In-
terpol), som kan udbygges med kommunale/regionale/nationale 
politistyrker.



6

II. TILLIDSSKABENDE:
 Pålidelig udefrakommende overvågning

1. Hver side skal være sikker på, at modparten fortsat er forpligtet til at 
gennemføre de ovenstående punkter effektivt. Hvis det skal lykkes, skal 
en ekstern gruppe af internationale kontrollanter være indsat i begge 
samfund i alle de tre faser, der er nævnt ovenfor, og de internationale 
kontrollanter skal have adgang til direkte indberetning til både de højt-
stående israelske og palæstinensiske instanser.

 Forlig:

a) Hvis det skal være acceptabelt for begge parter, skal hver side væl-
ge sine egen kontrollanter fra lande, som det har tillid til, og som 
desuden har troværdighed hos modparten.

b) Aftalen skal omfatte eksperter fra en række relevante områder: 
Politi, menneskerettigheder, diplomati, militær, osv., som kan følge 
de lokale politistyrker og effektivt rapportere om situationen på alle 
niveauer.

c) Nogle få israelske og palæstinensiske eksperter, som opfattes som 
neutrale, og som er respekteret i både deres eget og i modpartens 
samfund, skal desuden integreres i de internationale kontrollanters 
gruppe for at styrke legitimiteten på lokalt plan.
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2. Efterhånden som kontakten mellem israelerne og palæstinenserne udvikler 
sig i retning af et ikke-voldeligt og positivt forhold, kan de internationale 
kontrollanter blive reduceret og til sidst trækkes tilbage.
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