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Israel & PalæstIna
Af Johan Galtung

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

1) Diagnose:
En forudsigelse blev desværre til virkelighed med den anden intifada i efteråret 
2000, ligesom en diagnose efter “Oslo-processens” alvorlige sammenbrud, efter 
at den i det mindste var delvist vedtaget. Oslo-processen døde ikke i efteråret 
2000 – den var dødfødt. De norske og amerikanske ledere bærer hovedansvaret 
for den efterfølgende vold ved at give sig ud for at være en objektiv tredjepart. Det 
frustrerede palæstinenserne. 

Tiden er kommet, hvor FN, EU og de arabiske stater bør mægle, og måske vil det 
være nemmere end det ser ud til. Tiden er løbet fra USA’s politik, hvor man fordeler 
de indfødte i reservater med spillekasinoer og duty free indkøb − på samme måde 
som “Guds udvalgte” hvide gjorde det i Sydafrika. Palæstinensere skal behandles 
med respekt.

2) Prognose:
En årsag til at det slog fejl var, at man vidste, at processen var hul og lignende 
fiaskoer har medført borgerkrige – i Israel som en fortsættelse af mordet på Rabin. 
Begge parter vidste, at flere parter ville blive involveret, fordi en aftale med de 
“moderate” kun var et skalkeskjul for de virkelige temaer, som efterfølgende ville 
inkludere “ekstremisterne”. At udtænke dette tager tid. Men der vil være møder og 
overenskomster på et eller andet tidspunkt i fremtiden. De to folk er dømt af skæbnen 
til sameksistens, og endvidere til at opføre sig fredeligt, og begge befolkninger 
har et meget langt tidsperspektiv til opgavens udførelse. Der er behov for idéer til 
mulige løsninger – ikke bare til processer.
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3) Terapi:
De følgende idéer er et udbytte af dialogarbejde:

a. Det eneste udgangspunkt for en fredsløsning er UNSC Resolution 242 
og en tilbagevenden til grænserne fra 4. juni 1967 med nogle få ud-
vekslinger af land. Israelernes “ikke-dræ bende” gummikugler er død-
bringende – og ikke længere tro værdige.

b. Hvis Israel ønsker fred, er den inden for rækkevidde – men kun ved at 
benytte fredsstudier i stedet for sikkerhedsstudier som en nyttig vej-
leder:

Lige rettigheder
– en primær nøgle til fred er lige rettigheder:

o Palæstinensere har samme ret til en stat som israelere.
o Palæstinensere har samme ret til at vende tilbage som israelere.
o Palæstinensere har samme ret til at have Jerusalem som hovedstad.

Retfærdigt samarbejde
– en anden primær nøgle til fred er retfærdigt samarbejde:

o fælles administration af Jerusalem som to forbundsfællers hovedstæder.
o fælles bestræbelse på at kontrollere både terrorisme og statsterrorisme.
o fælles økonomiske transaktioner baseret på ens investering og udbytte.
o fælles fredsuddannelse med frugtbare konfliktløsninger.
o fælles fredsjournalistik med fokus på konfliktløsning.
o fælles økumenisk fokus på religionens fredsskabende aspekter.
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En regional samarbejdsparaply
– endnu en primær nøgle til fred er en regional samarbejdsparaply:

o en Mellemøstenkomité bestående af Israel, de arabiske stater, Tyrkiet 
og kurderne,

o med arrangementer for deling af vandressourcer, for våbenkontrol og 
tilbagevenden,

o med handel med fri bevægelse af varer, serviceydelser, mennesker og 
idéer.

Fredsbevarelse
– endnu en primær nøgle til fred er fredsbevarelse:

o international politikontrol i Jerusalem.
o international inspektion foretaget af enheder valgt af begge parter.
o forsøg med fælles politi og ikke-voldelig patruljering. 

c) Anerkendelse af en palæstinensisk stat kunne kombineres med:

o anerkendelse før den endelige aftale om grænser.
o palæstinensisk statsborgerskab for israelere og omvendt.
o israelsk kanton i Palæstina og palæstinensisk i Israel.
o Egypten og Jordan udlejer tilstødende territorier til Palæstina.

d) Udover disse to statsformularer skal man gøre sig tanker om et forbund – en 
forenet stat i fremtiden.

Troskabs & forsoningsproces
e) Før eller senere er der behov for en troskabs- og forsoningsproces, hvor der ind-
går indsamling af facts, fælles lærebøger, heling og afslutning.
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