Israel/Palæstina konflikten og
PFLP's rolle heri

The Occupied Palestinian Territory is of special importance to the future of
human rights in the world. Human rights in Palestine have been on the agenda of the
United Nations for 60 years; and more particularly for the past 40 years since the
occupation of East Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip in 1967. For years
the occupation of Palestine and apartheid in South Africa vied for attention from the
international community. In 1994, apartheid came to an end and Palestine became
the only developing country in the world under the subjugation of a Westernaffiliated regime.
Herein lies its significance to the future of human rights. There are other regimes,
particularly in the developing world, that suppress human rights, but there is no
other case of a Western-affiliated regime that denies self-determination and human
rights to a developing people and that has done so for so long. This explains why the
OPT has become a test for the West, a test by which its commitment to human rights
is to be judged.
If the West fails this test, it can hardly expect the developing world to address
human rights violations seriously in its own countries, and the West appears to be
failing this test.
The EU pays conscience money to the Palestinian people through the Temporary
International Mechanism but nevertheless joins the United States and other Western
countries, such as Australia and Canada, in failing to put pressure on Israel to
accept Palestinian self-determination and to discontinue its violations of human
rights.
The Quartet, comprising the United States, the European Union, the United Nations
and the Russian Federation, is a party to this failure. If the West, which has hitherto
led the promotion of human rights throughout the world, cannot demonstrate a real
commitment to the human rights of the Palestinian people, the international human
rights movement, which can claim to be the greatest achievement of the international
community of the past 60 years, will be endangered and placed in jeopardy.
Den Syd Afrikanske dommer og professor i folkeret, John Dugaard, der er Special Rapporteur
for FN's Menneskerettighedsråd med ansvar for Israel og de besatte områder, i konklusionen
til en rapport afleveret til FNs menneskerettighedsråd, 29. januar 2007.
IMPLEMENTATION OF GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 60/251 OF 15 MARCH 2006
ENTITLED “HUMAN RIGHTS COUNCIL”
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied
since 1967, John Dugard.
FN dokument A/HRC/4/17 af 29. januar 2007
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A.HRC.4.17.pdf
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1. Israel/Palæstina konflikten
Konflikten mellem jøder og palæstinensere har udviklet sig siden starten af det 20. århundrede.
Theodor Herzl var den første der med sin bog ”Jødestaten” fra 1896 formulerede en løsning på det
europæiske ”jødeproblem” gennem oprettelse af en stat kun for jøder i Mellemøsten. Baggrunden
var den jødeforfølgelse der gennem århundreder var praktiseret i Europa og især i Østeuropa.
I forlængelse af Herzl' løsning og grundlæggelsen af zionismen, begyndte jøder gradvist at emigrere
til Palæstina – der endnu var under tyrkisk herredømme. I 1914 boede der 84.000 jøder i Palæstina
og 710.000 palæstinensere.
Det ottomaniske imperium brød sammen under 1. Verdenskrig og Mellemøsten blev i stedet opdelt
mellem Frankrig og Storbritannien, der fik Palæstina som mandatområde. I 1917 lovede den
britiske udenrigsminister Lord Balfour i et brev til den fremtrædende engelske jøde, Lord Rotchild:
Hendes majestæts regering ser positivt på etableringen af et Nationalhjem for det jødiske
folk i Palæstina, og vil give sit yderste for realiseringen af dette projekt. Det må dog klart
understreges, at der ikke må foretages handlinger der udgør overgreb på de civile og
religiøse rettigheder blandt de eksisterende ikke-jødiske samfund i Palæstina, eller på de
rettigheder eller den politiske status jøder nyder i andre lande.1
Dette blev startskuddet på ny jødisk emigration til Palæstina, der især tog fart efter Hitlers
magtovertagelse i Tyskland i 1933.
Allerede i 1920'erne kom det til sammenstød mellem de jødiske indvandrere og palæstinenserne,
der i 30'erne begge organiserede sig militært. Storbritannien søgte at bevare kontrollen gennem
fortsat optrapning af sin militære tilstedeværelse, men kun med begrænset succes.
Storbritannien meddelte efter 2. Verdenskrig at stormagten ikke kunne finde en løsning på
konflikten. I 1947 vedtog FN derfor en delingsplan, der skulle betyde dannelsen af to stater: Israel
og Palæstina. Jerusalem skulle være under international kontrol.

1

Balfourdeklarationen. http://leksikon.org/art.php?n=3636
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Fig. 1. Fordeling af jord mellem indvandrede jøder og den palæstinensiske befolkning. Defacto fordeling i 1945, FN's delingsplan fra 1947, våbenhvilegrænsen i 1949. I 1967 besatte
Israel Vestbredden, Gaza, Sinai og Golanhøjderne. Kortet fra 2000 afspejler, at Israel på det
tidspunkt havde annekteret omkring 70% af jorden på Vestbredden.2
Endnu på dette tidspunkt var det eneste sted i Palæstina hvor de jødiske indvandrere var i flertal,
Jaffa.3 Der boede i 1945 31,8% jøder, 8% palæstinensiske kristne og 59,3% palæstinensiske
muslimer i Palæstina.4
Hverken palæstinensere eller de arabiske lande kunne imidlertid anerkende delingsplanen. I løbet af
få måneder udbrød der derfor krig mellem den jødiske indvandrede befolkning og den
palæstinensiske befolkning – støttet af de arabiske nabolande. Afbrudt af våbenhviler kom krigen til
at strække sig frem til 1949, hvor der blev indgået våbenstilstand.
Under krigen der endte med staten Israels oprettelse, blev 700-800.000 palæstinensere drevet på
flugt. Fordrivelsen blev indledt med det jødiske militærs massakre på landsbyen Deir Yassin 9. april
1948. Massakren kostede 250 mænd, kvinder og børn livet.5
Indtil 1990'erne eksisterede der to forskellige historier om fordrivelsen af palæstinenserne. I den
palæstinensiske blev der talt om Nakbar (katastrofen), hvor palæstinenserne blev etnisk udrensede.
I den israelske historie hed det, at palæstinenserne var rejst af egen fri vilje på opfordring fra de
omkringliggende arabiske lande. Først da israelske historikere i 1980'erne fik adgang til åbnede
2
3
4
5

Palestinian loss of land 1946-2000. http://lawrenceofcyberia.blogs.com/photos/maps/landloss.html
Joel Beinin & Lisa Hajjar: Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. A primer.
http://www.merip.org/palestine-israel_primer/Palestine-Israel_Primer_MERIP.pdf
Palæstina Info. Tabel 1. Fordeling af Palæstinas bofaste befolkning efter religion i årene 1922-1945.
http://www.palaestina-info.dk/side/17
William Martin: ”We Created Terror Among the Arabs". The Deir Yassin Massacre. Counterpunch 13/5 2004.
http://www.counterpunch.org/martin05132004.html
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israelske militærarkiver kunne de konstatere, at det var den palæstinensiske historie der var korrekt.6
Helt op på øverste niveau havde landets første premierminister, Ben Gurion givet ordre til
fordrivelse af den palæstinensiske befolkning. Han skrev i sin dagbog i starten af krigen:
"Under angreb må man være parat til at give modstanderen det afgørende stød ved enten at
ødelægge bebyggelserne eller fordrive indbyggerne for at tage deres plads"7
De palæstinensiske flygtninge slog sig primært ned i Gaza, på Vestbredden, i Jordan og i Libanon,
hvor der blev oprettet flygtningelejre til dem. Der lever i 2007 knap 2 mio. palæstinensere i disse
flygtningelejre.
I 1967 kom Israel med seksdageskrigen i krig mod sine arabiske naboer. I den forbindelse
erobredes Gaza, Sinai, Vestbredden og Golanhøjderne. FN's Sikkerhedsråd pålagde i sin resolution
242 fra 22. november 1967 Israel at trække sig ud af de besatte områder.8
Efter 1947-49 var palæstinenserne blevet overbevist af de arabiske nabolande, at disse ville
garantere flygtningenes ret til tilbagevenden. 1967 krigen gjorde det klart for palæstinenserne, at
dette ikke ville ske. I tiden efter Israels besættelse af Gaza og Vestbredden oprettedes derfor
palæstinensiske partisanbevægelser, der skulle bekæmpe Israel og dets besættelse. Det udviklede
sig i løbet af få år til terrorisme mod Israel og dets vestlige allierede – overvejende i form af
flybortførelser. Først i 1978 besluttede PLO's medlemsorganisationer (Fatah, PFLP, DFLP,
Kommunistpartiet), at terror ikke tjente den palæstinensiske sag. Tværtimod. Organisationerne
ophørte fra dette tidspunkt med anvendelsen af terror og koncentrerede sig i stedet om det politiske
arbejde, det sociale arbejde i de besatte områder og i flygtningelejrene, samt militære aktioner mod
besættelsesmagten.
I forlængelse af Yom Kippur krigen i 1973 sluttede Israel og Egypten i 1978 fred. Samtidig
aflverede Israel Sinai tilbage til Egypten.
I 1987 brød den 1. Intifada (opstand) ud. Den bragte for første gang konflikten mellem israelere og
palæstinensere ind på TV skærmene i verdens stuer, da den viste stenkastende børn overfor svært
bevæbnede soldater. Det skabte forståelse for, at der måtte skabes fred mellem de to parter i
konflikten. I forbindelse med 1. Golfkrig i 1990 lovede USA sine arabiske allierede, at der skulle
indledes en fredsproces. Det skete også i efteråret 1990 med åbningen af Madridkonferencen. Men
det var parallelle hemmelige forhandlinger der i 1993 førte til indgåelsen af Oslofredsaftalen.
Osloaftalen blev fra starten modarbejdet. Både fra en række palæstinensiske organisationes side
(bl.a. PFLP), men især fra den israelske højrefløjs side. I februar 1994 gennemførte den israelske
bosætter Baruch Goldstein en massakre på bedende palæstinensere i Hebron. 29 blev dræbt. Den
israelske terroraktion blev den første i en lang række voldelige aktioner fra begge parters side. I
november 1995 dræbte en bosætter den israelske premierminister Yitzak Rabin, der sammen med
Yassir Arafat havde underskrevet Oslofredsaftalen.
Rabin blev efterfulgt på premierministerposten af den rabiate modstander af fredsprocessen,
Benjamin Netanyahu. Modstanden og de alvorlige knaster i aftalen – især spørgsmålet om de
6

7
8

Se bl.a. Benny Morris: The birth of the Palestinian Refugee problem, 1947-1949. Cambridge University Press
1987.
Benny Morris er født og opvokset i Israel, Ph.d. fra Cambridge University. Som historiker fik han som en af de
første adgang til det israelske militærs arkiver og kunne dokumentere at størstedelen af de 600-760.000
palæstinensere der fra december 1947 – september 1949 forlod Israel ikke rejste af egen fri vilje, men var blevet
fordrevet af det israelske militær.
Amnon Kapeliouk: Israels ønskedrøm - et land uden arabere. http://www.palaestina-info.dk/side/2/m/108/s/
Amnon Kapeliouk er journalist ved ved Israels største avis, Yediot Aharonot og korrespondent for Le Monde
Diplomatique.
UN SC Resolution 242.
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement
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palæstinensiske flygtninges tilbagevenden, Jerusalems status og dannelsen af en palæstinensisk stat
– førte til, at processen gik i stå.
I september 2000 gennemførte fredsmodstanderen Ariel Sharon et besøg på Tempelbjerget, hvor
al-Aqsa moskeen ligger. Besøget var direkte udløsende for den 2. Intifada. Fem måneder senere
blev Sharon valgt til premierminister, fredsprocessen lagt i graven, Vestbredden generobret af
israelsk militær og der blev sat fart i etableringen af bosættelser i de besatte områder.
Dræbte israelere

Dræbte palæstinensere

Palæstinensiske børn (0-14)
dræbt af israelske
sikkerhedsstyrker

411

Palæstinensiske børn (15-17)
dræbt af israelske
sikkerhedsstyrker

395

Civile palæstinensiske voksne
dræbt af israelske
sikkerhedsstyrker

1812

Journalister dræbt af israelske
sikkerhedsstyrker

6

Likviderede af israelske
sikkerhedsstyrker

353

Tilfældige drab begået af
israelske sikkerhedsstyrker
under likvideringer

95

Palæstinesere der deltog i
fjendtligheder, dræbt af israelske
sikkerhedsstyrker

1396

Palæstinenere dræbt af
israelske sikkerhedsstyrker i
alt

4468

Palæstinensere dræbt af
bosættere

37

Israelske børn (0-17) dræbt af
palæstinesere

116

Civile israelere dræbt af
palæstinesere

667

Medlemmer af de israelske
sikkerhedsstyrker dræbt af
palæstinesere

302

Israelere dræbt af
palæstinensere i alt

1085

Tabel 1. Drab begået under 2. Intifada (perioden 28. september 2000 – 31. august 2007)9
Under 2. Intifada er 4505 palæstinensere foreløbigt blevet dræbt af modparten. 61% (2756) af disse
9

Statistik fra den israelske menneskerettighedsorganisation B'tselem
http://www.btselem.org/english/Statistics/Casualties.asp, og fra The Palestinian Human Rights Monitoring Group.
Summary of palestinian fatalities http://www.phrmg.org/pal_fatalities_list.htm, Summeray of israeli fatalities
http://www.phrmg.org/aqsa/israeli_fatalities.htm
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var civile. Omkring 353 likviderede palæstinensere er her regnet som militære mål – hvilket ikke
nødvendigvis er korrekt. 1085 israelere er blevet dræbt af modparten. 72% (783) af disse var civile.
I den israelske og vestlige diskurs er de 783 israelere ofre for terror. I den palæstinensiske diskurs er
de palæstinensiske ofre martyrer. Men hvis et liv har samme værdi på begge sider , har næsten 4
gange så mange civile palæstinensere som israelere været ofre for modpartens vold – med døden til
følge.
Alene i 2006 dræbte israelske sikkerhedsstyrker iflg. Amnesty International 650 palæstinensere. En
tredobling ifht. året før. Af de 650 var 120 børn og yderligere 200 ubevæbnede civile
palæstinensere. Der blev dræbt 27 israelere. Heraf 1 barn og 21 ubevæbnede civile israelere.10
Amnesty årsrapport fra 2006 bruger 80% af sin omtale af Israel/Palæstina konflikten på beskrivelse
af Israels krænkelser af menneskerettighederne. Det afspejler, at de alvorligste krænkelser af
menneskerettighederne i konflikten begåes af Israel.

1.1 Folkeretten11
Når en væbnet konflikt bryder ud, træder den del af folkeretten, der kaldes den humanitære folkeret
eller krigens love, i kraft. Den humanitære folkeret har som sit hovedformål at beskytte personer,
der ikke - eller ikke længere - tager del i stridighederne og at regulere midler og metoder i krig. Den
humanitære folkeret er bindende for stater og deres væbnede styrker, men dele af den er også
bindende for væbnede oprørsgrupper og andre ikke-statslige konfliktparter. Hoveddokumenterne
indenfor den humanitære folkeret er de fire Genève-konventioner fra 1949 og deres to
Tillægsprotokoller fra 1977.12
10 Israel and the occupied territories. Amnesty international årsreport 2006.
http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Israel-and-the-Occupied-Territories
11 Dette afsnit er overvejende baseret på artiklen, Rikke Ishøy: Folkeretten og Palæstina-konflikten. Rikke Ishøy er
jurist og folkeretsekspert i Dansk Røde Kors.
12 Den Første Genève-konvention handler om beskyttelsen af syge og sårede soldater og det medicinske personale til
lands, den Anden om beskyttelsen af syge og sårede soldater og medicinsk personale til søs, den Tredje om
behandlingen af krigsfanger og den Fjerde om beskyttelsen af civile. De to Tillægsprotokoller udvider
konventionernes beskyttelse. For en overskuelig gennemgang af konventionerne og deres Tillægsprotokoller og
links til deres fulde tekst se ”The Geneva Conventions. The core of international humanitarian law”.
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions
Læs også Diakonia. What is the legal status of the occupied Palestinian territory?
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=840
FN har vedtaget flere hundrede resolutioner om konflikten i Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet. De vigtigste
af disse er:
UNGA Resolution 181 (II) concerning the Future Government of Palestine (November 29, 1947) establishes the
parity of the two peoples with respect to their respective rights to establish states on the former mandated territory
of Palestine, and the duty of both states to respect both minorities and the special juridical status of Jerusalem.
UNGA Resolution 194 (III) (December 11, 1948) affirms the right of Palestinians to return to their original homes
and lands, and to receive compensation for any losses incurred, as well as the right of resettlement for those
Palestinian refugees choosing not to return, and compensation for their losses. The UN established the UN
Conciliation Commission to uphold the rights of Palestinian refugees.
UNSC Resolutions 242 and 338 (November 22, 1967 and October 22, 1973) require Israeli withdrawal from
territory occupied during the 1967 and 1973 wars, and call for a just settlement of the refugee problem.
UNGA Resolution 34/70 (December 6, 1979) asserts the need for any solution of the conflict to be in accordance
with the right of self-determination, regardless of what the parties might negotiate.
UNGA Resolution 43/177 (December 15, 1988) acknowledges the 1988 Palestinian proclamation of a Palestinian
state as consistent with UNGA Resolution 181.
UNSC Resolutions 476, 480 and 1322 (June 30, 1980, November 12, 1980 and October 7, 2000) reaffirm the basic
principle of international and UN law that it is inadmissible to acquire territory by force or conquest, as well as the
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1.1.1 En besættelse
I den israelsk-palæstinensiske konflikt er det særligt den Fjerde Genève-konvention, der blandt
andet indeholder regler om beskyttelsen af civile i områder under besættelse, der har betydning.
Israel har ikke underskrevet de to Tillægsprotokoller og har altid fastholdt, at den Fjerde
Konvention ikke finder anvendelse i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Israel har dog indvilliget
i at overholde visse af Konventionens bestemmelser - uden klart at anføre hvilke og hvornår.
Den israelsk-palæstinensiske konflikts juridiske status har været omdiskuteret. Som argument for at
den Fjerde Genève-konvention ikke finder anvendelse, har Israel fastholdt, at der ikke er tale om en
besættelsessituation, og sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Vestbredden og Gaza virkelig hørte under
henholdsvis jordansk og egyptisk suverænitet tilbage i 1967, da Israel besatte de to områder. Et
yderligere argument har været, at der aldrig har været en egentlig palæstinensisk regering, og at der
derfor ikke kan være tale om en besættelse.
Den del af folkeretten, der handler om besættelsessituationer, har imidlertid ikke til formål at
beskytte en afsat eller omvæltet regerings interesser, den vedrører derimod beskyttelsen af en
civilbefolkning, der befinder sig i et hænderne på en fjendtlig stat.
Juridisk er der ingen tvivl om, at den humanitære folkerets regler for en besættelsessituation særligt den Fjerde Genève-konvention - finder anvendelse i den israelsk-palæstinensiske konflikt,
hvilket er blevet bekræftet af gentagne FN resolutioner, se blandt andet Sikkerhedsrådets Resolution
1322 fra oktober 2000.13
Den Internationale Røde Kors Komite anser Israels tilstedeværelse i de besatte områder for at være
en besættelse, men det var først i 2004, da den Internationale Domstol i Haag afsagde kendelse om
Israels bygning af en mur på den besatte Vestbred, at der blev fældet en dom, der fastslår, at
Vestbredden og Gaza er besatte områder.14
De folkeretlige regler for en besættelsessituation finder anvendelse, så længe en besættelsesmagt
har mulighed for at udøve effektiv kontrol med det besatte område. Israel har i dag mulighed for at
spærre de palæstinensiske områder af - en mulighed Israel hyppigt udnytter - ligesom de israelske
sikkerhedsstyrker (IDF) i udstrakt grad opererer i selvstyreområderne, hvor Israel ultimativt har den
militære kontrol. Både Gaza, Vestbredden og Øst Jerusalem betegnes derfor som værende besatte
områder15.

unconditional applicability of the Fourth Geneva Convention to the civilian population of occupied territory.
Her citeret fra Richard Falk: Law and the al-Aqsa Intifada. Falk er professor i folkeret ved Princeton University
13 UN SC Resolution 1322 fra 7. oktober 2000.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/37/PDF/N0067937.pdf?OpenElement
Det hedder her i punkt 3: ”Calls upon Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal
obligations and its responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War of 12 August 1949;”
14 Se Diakonia: Advisory Opinion of the International Court of Justice
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=860
og selve kendelsen fra den Internationale Domstol: HCJ 7957/04 Mara’abe v. The Prime Minister of Israel:
http://elyon1.court.gov.il/files_eng/04/570/079/a14/04079570.a14.pdf
Kendelsen pålagde FN at indlede registreringen af de skader Israels bygning af muren påfører den palæstinensiske
befolkning. Læs f.eks. Diakonia: UN Register of Damage caused by the Wall
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1243
15 For en gennemgang af spørgsmålet vedr. Gazas status se FN special rapportør John Dugards rapport: Situation of
human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Rapprt fra FN's Menneskerettighedsråds special
rapporteur for Palæstina, John Dugard til FN's Generalforsamlings 62. session. Dokument A/62/275 af 17. august
2007. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F62%2F275&Submit=Search&Lang=E
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1.1.2 Hensyn til civilbefolkningen
Den Fjerde Genève-konvention påbyder besættelsesmagten at sørge for, at civilbefolkningen i de
besatte områder kan opretholde så normal en tilværelse som muligt i overensstemmelse med egne
love, traditioner og kultur. Retten til at bevæge sig frit indenfor det besatte område er beskyttet.
Enhver indgriben heri skal være proportional og absolut nødvendig for at sikre et legitimt
sikkerhedshensyn. Besættelsesmagten må ikke blande sig i det besatte områdes administrative,
økonomiske og sociale strukturer, juridiske system eller infrastruktur. Det forudsættes, at
besættelsesmagten kun midlertidigt forestår administrationen af områderne. Ingen af delene er
tilfældet i de besatte områder. På det tidspunkt Konventionen blev nedskrevet, havde Staterne ikke
forestillet sig en besættelsessituation der varede 40 år, som tilfældet pt. er i de palæstinensiske
områder.
Et grundlæggende princip i den humanitære folkeret er de stridende parters forpligtigelse til at
sondre mellem civile personer og dem, der tager aktivt del i fjendtlighederne. Civile skal
respekteres, behandles humant og beskyttes, særligt mod enhver form for overgreb, vold og tortur
eller trusler herom.
Der er således ingen tvivl om, at palæstinensiske selvmordsbomber, detoneret enten for at ramme
civile israelere eller uden særligt hensyn til, at der kan være civile i nærheden, er strengt og entydigt
forbudte. Angreb må alene rettes mod militære mål, hvilket civile personer eller civil ejendom ikke
er, med mindre de deltager i konflikten, eller ejendommen bruges til militære formål. De stridende
parter er uden undtagelse forpligtet til i videst muligt omfang at sikre, at civile ikke udsættes for
unødige farer.

1.1.3 Andre grænser for krigsførelse
I en krig er det ikke alene civile personer, der skal beskyttes, men også deres ejendom og ejendele.
Den Fjerde Genève-konvention forbyder omfattende ødelæggelse af civil ejendom og gør dette til
en krigsforbrydelse.
Sådanne ødelæggelser kan ikke retfærdiggøres som svar på palæstinensiske angreb: kollektiv
afstraffelse, det vil sige afstraffelse af grupper af uskyldige personer som svar på enkeltpersoners
handlinger, og angreb på civile som svar på modpartens eventuelle ulovligheder forbydes
udtrykkeligt i den Fjerde Genève-konvention.16 I perioden oktober 2001 – februar 2005 ødelagde
Israel 668 palæstinensiske huse som hævn for selvmordsbomber eller andre angreb.
Ødelæggelserne gjorde 4.182 palæstinensere hjemløse.17 Siden 1967 har Israel ødelagt 12.000
palæstinensiske huse i hævnaktioner.18 Først i februar 2005 besluttede den israelske forsvarsminister
at indstille ødelæggelsen af palæstinensiske huse, efter en militær undersøgelseskommission havde
konkluderet, at husødelæggelserne ”ingen afskrækkende virkning havde på den palæstinensiske
befolkning”.19
Det er vigtigt at holde sig for øje, at rettighederne i de fire Genève-konventioner er fundamentale og
ufravigelige, og at Konventionerne er skrevet ud fra den forudsætning, at de finder anvendelse i
16 Se Human Rights Watch's rapport 'Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and the Palestinian Authority
Territories: In a Dark Hour: the Use of Civilians During IDF Arrest Operations'
http://www.hrw.org/reports/2002/israel2/israel0402.pdf
og Amnesty International's rapport 'Israel/Occupied Territories: Israeli military action is collective punishment' .
http://news.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/MDE150452002ENGLISH/$File/MDE1504502.pdf
17 De den israelske menneskerettighedsorganisation B'tselem: House Demolitions as punishment.
http://www.btselem.org/English/Punitive_Demolitions/Index.asp
18 Diakonia: Is the House Demolition Policy Legal under International Humanitarian Law?
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=859
19 ibid
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væbnet konflikt og derfor tager højde for militærstrategiske overvejelser.
Civile skal beskyttes så længe de ikke frivilligt vælger at deltage i konflikten. Konfliktens parter har
således ikke lov til at tvinge civile til at udføre risikable opgaver eller på anden måde deltage i
konflikten.
Israelske sikkerhedsstyrker er i forbindelse med angrebet på blandt andet flygtningelejren Jenin i
foråret 2002 blevet beskyldt for at have tvunget civile palæstinensere til at udføre opgaver for dem
og have brugt civile som menneskeskjold.
Civile palæstinensere har fortalt, hvordan de er blevet tvunget til at søge efter eftersøgte personer i
naboejendomme. Sådanne handlinger er forbudt i følge den Fjerde Genève-konvention. Civile skal
til enhver tid holdes uden for kampene og beskyttes mod de farer, der følger af den væbnede
konflikt.

1.1.4 Krigsfanger
En krigsfange er en kombattant - det vil sige en soldat - der er taget til fange. Den Tredje Genèvekonvention definerer kombattanter som personer, der er medlemmer af de væbnede styrker eller
hjemmeværn eller frivillige korps, der udgør en del af de væbnede styrker og opfylder visse krav
om bl.a. overholdelse af krigens love og at udskille sig fra den civile befolkning.20 Men først og
fremmest skal disse personer have kæmpet på vegne af en stat, der har underskrevet den Tredje
Genève-konvention: den privilegerede status krigsfanger har er knyttet til den stat, der underskriver
- og derfor er bundet af og kan implementere - Konventionen. Da der endnu ikke findes en
palæstinensisk stat kan palæstinensere, der har deltaget i konflikten, ikke opnå hverken kombattant
eller krigsfangestatus.
Har en tilfangetagen person ikke krav på krigsfangestatus, er vedkommende civil og skal beskyttes
efter den Fjerde Genève-konvention - ingen falder uden for Konventionernes beskyttelse.
Besættelsesmagten har ret til at stille civilpersoner for en militærdomstol og fængsle dem, hvis de
har foretaget en strafbar handling til fare for besættelsesmagten. Retssagen skal overholde en række
retssikkerhedsgarantier og finde sted i besat område og dømte skal også fængsles i besat område.21
Palæstinesere, der fængsles af israelsk militær sættes alle i dag i fængsel på israelsk territorium,
hvilket dermed er en overtrædelse af konventionen. Derudover kan besættelsesmagten internere
civilpersoner, hvis det er absolut nødvendigt udfra sikkerhedsmæssige hensyn, selvom
vedkommende ikke har begået en kriminel handling. Dette skal bestemmes individuelt fra person til
person og masseinterneringer er forbudt.
Den Fjerde Genève-konvention indeholder en række bestemmelser omkring forholdene for civile
internerede og fængslede personer. Blandt andet giver Konventionerne den Internationale Røde
Kors Komite ret til at besøge de tilbageholdte for at sikre, at de behandles i overensstemmelse med
Konventionerne, og de har ret til at kommunikere med deres familie. Civile internerede skal
frigives, så snart de forhold der begrundede interneringen, ikke længere er tilstede. Ifølge FN sad
der i august 2007 over 10.000 palæstinensiske politiske fanger i fængsler - inde i Israel.22
Når en person er såret og ikke derfor længere deltager i den væbnede konflikt har vedkommende
20 Se artikel 4 i den tredje Geneve Konvention og kommentaren hertil hos det Internationale Røde Kors:
http://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/eca76fa4dae5b32ec12563cd00425040?OpenDo
cument
21 At beskyttede personer skal tilbageholdes i det besatte område hænger sammen med forbudet I den Fjerde Genèvekonvention Artikel 49 mod at tvangsforflytte civilbefolkningen enten indenfor det besatte område eller ud af det.
22 Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Rapprt fra FN's
Menneskerettighedsråds special rapporteur for Palæstina, John Dugard til FN's Generalforsamlings 62. session.
Dokument A/62/275 af 17. august 2007.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F62%2F275&Submit=Search&Lang=E
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krav på pleje og er - sammen med det medicinske personale og medicinske transporter - særligt
beskyttede af den humanitære folkeret. Medicinske transporter må ikke unødigt hindres eller
forsinkes. Palæstiennsiske ambulancer hindres rutinemæssigt i at passere de israelske vejspærringer
i de besatte områder.

1.1.5 Bosættelser
Den israelske bosættelsespolitik har medført destruktion af palæstinensiske hjem, konfiskation af op
imod 70% af jorden i de besatte områder23, og Israels brug af vandressourcer og udstykningen af de
palæstinensiske territorier har været en åbenlys hindring i gentagne forsøg på at opnå en
fredsaftale24.
I et forsøg på at udbrede bosættelserne og beskytte de allerede etablerede er store områder blevet
lukket af, vejafspærringer blevet opført, og udgangsforbud har lagt alvorlige restriktioner på civile
palæstinenseres daglige liv.
Den Fjerde Genève-konvention forbyder besættelsesmagten at overføre dele af sin befolkning til de
besatte områder, men gør ikke en sådan handling til en grov overtrædelse og dermed en
krigsforbrydelse.25
Dette skete derimod ved vedtagelsen af den Første Tillægsprotokol til Genève-konventionerne fra
1977, der nævner overførslen af besættelsesmagtens egen befolkning til de besatte områder i listen
af grove overtrædelser, men Israel har ikke underskrevet denne konvention. Spørgsmålet om
bosættelser blev yderligere afklaret i statutten for den Internationale Straffedomstol: den 17 juli
2001 underskrev 120 stater statutten for en international straffedomstol og i april 2002 havde de
nødvendige 60 stater ratificeret statutten, så den trådte i kraft den 1. juli 2002.26 En
besættelsesmagts overførsel af sin egen befolkning til de besatte områder er en af de mange
krigsforbrydelser, domstolen kan pådømme, og hermed har 120 af verdens stater givet udtryk for, at
denne handling hører til de mest alvorlige krigsforbrydelser, og har givet denne forbrydelse endnu
et skub i retning af at være international sædvaneret.
Inkluderingen af denne handling i den Internationale Straffedomstols Statut fik Israel til at stemme
imod Statutten - Israel underskrev dog efterfølgende Statutten den 31. december 2000, men har
endnu ikke ratificeret.27 Uanset dette vil statutten sandsynligvis blive bindende for Israel gennem
Sædvaneretten.

1.1.6 Proportionalitetsprincippet
Med den første tillægsprotokol til den 4. Geneve Konvention blev der i artikel 51 slået princippet
om proportionalitet fast.28 Proportionalitetsprincippet slår fast, at angreb ikke er tilladt, når risikoen
23 Se bl.a. den israelske holocaust overlever Israel Shahak: ”Israeli Land Seizure in the Occupied Territories”,
Middle East Policy Journal 2002. Washington DC. http://www.mepc.org/journal_shahak/shahak40.asp
24 Se bl.a. Eks-Præsident Jimmy Carters bog fra 2006 om fredsprocessen ” Palestine. Peace – not Apartheid”
25 Genève-konventionerne gør en række af konventionernes forbud til grove overtrædelser og dermed
krigsforbrydelser. Læs mere om krigsforbrydelser i Røde Kors' folder ”Spørgsmål og svar om krigsforbrydelser”.
26 Læs mere om den Internationale Straffedomstol på http://www.icc-cpi.int (International Criminal Court / Cour
Pénale Internationale)
27 Sædvanligvis bliver en stat bundet af en traktat eller konvention, når den underskriver og ratificerer den.
Anderledes med sædvaneret, som er bindende for alle stater, uanset om de har underskrevet og ratificeret. Hvor en
stats underskrift af en traktat eller konvention kan ses som et udtryk for intentionen om at ville binde sig, er
ratifikationen den nationale proces, der gør, at staten rent faktisk er bundet af det pågældende dokument. Når en
stat har ratificeret Statutten for den Internationale Straffedomstol og Domstolen har påbegyndt sit arbejde, kan den
dømme i sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået på den pågældende
stats territorium eller af personer af statens nationalitet.
28 Distinction and proportionality fra det svenske Diakonias WEB site om Palæstina/Israel:
Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri

p. 12 / 64

for civile eller civil ejendom er større end den forventede militære gevinst. Israels fremfærd i
diverse militære operationer er gentagne gange blevet kritiseret af det internationale samfund.
Angrebene mod Gaza og Libanon i 2006 blev senest stærkt kritiseret for at være ude af
proportioner29
Israel undskylder sine drab på palæstinensere med sin legitime ret til selvforsvar. Denne ret er
imidlertid ikke ubegrænset, men skal opfylde en række betingelser for at være lovligt i henhold til
konventionerne. FN's specielle rapporteur for de besatte områder, John Dugard nævner i en FN
pressemeddelelse af 29. maj 2007, at Israel de foregående uger har gennemført luftangreb mod
Gaza, der har kostet 50 palæstinensere livet og såret 180. Angrebene kom som svar på
palæstinensisk raketbeskydning af den israelske by Sderot, der kostede 2 israelere livet og sårede
16.30 FN rapportøren skriver:
”The indiscriminate firing of rockets into Sderot violates international
humanitarian law. So does Israel's response as it fails to distinguish between
civilians and combatants and is a disproportionate use of force. Extrajudicial
killings of the kind undertaken by Israel are illegal under international
humanitarian law and seem to even fail to meet the minimum requirements for such
action laid down”31
Den israelske menneskerettighedsorganisation B'tselem gennemførte i 1994 en undersøgelse af 64
sager fra 1988-93, hvor palæstinensere var blevet dræbt af israelere på den besatte Vestbred.
Undersøgelsen viste, at kun i 4 sager var der klart tale om en selvforsvarssituation.32
Tabstallene fra konflikten illustrerer Israels overdrevne magtanvendelse. I perioden 2000-2006 er
næsten 5 gange flere palæstinensere end israelere blevet dræbt. Alene i 2006 blev 24 gange flere
palæstinensere end israelere iflg. Amnesty International dræbt.33

1.1.7 Flygtninge og deres ret til tilbagevenden
Efter Israels uafhængighedserklæring i 1948 intensiveredes kampene mellem Israel og landets
naboer og anslået 800.000 palæstinensere blev drevet på flugt for at slå sig ned i Jordan, Syrien,
Libanon og Vestbredden og Gaza. De efterfølgende krige - i særdeleshed i 1967, hvor Vestbredden,
Gaza og Golan Højderne blev besat - medførte yderligere flygtningestrømme. De fleste flygtninge

29
30

31
32
33

http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=887
”The principle of proportionality (article 51(5)(b) IAP) is another basic principle. It states that even if there is a
clear military target it is not possible to attack it if the risk of civilians or civilian property being harmed is larger
than the expected military advantage. ”
Læs endvidere artikel 51 i første tillægsprotokol til 4. Geneve Konvention:
http://www.icrc.org/ihl.nsf/b0d5f4c1f4b8102041256739003e6366/4bebd9920ae0aeaec12563cd0051dc9e
Se f.eks. udtalelse fra Amnesty International ”Out of all Proportions – Civilians bear the brunt of the War” :
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE020332006?open&of=ENG-2MD
United National press release. 29. maj 2007. Statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights
in the Occupied Palestinian Territory. Dugard skriver: ”The indiscriminate firing of rockets into Sderot violates
international humanitarian law. So does Israel's response as it fails to distinguish between civilians and combatants
and is a disproportionate use of force. Extrajudicial killings of the kind undertaken by Israel are illegal under
international humanitarian law and seem to even fail to meet the minimum requirements for such action laid down
by Israel's own Supreme Court in December 2006.”
Ibid
Law Enforcement vis-a-vis Israeli Civilians in the Occupied Territories. B'tselem 1994.
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/199403_Law_Enforcement.asp
Israel and the occupied territories. Amnesty international report 2006.
http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Israel-and-the-Occupied-Territories
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har levet i lejre siden, og spørgsmålet om retten til at vende tilbage til deres land ligger latent som
en stopklods for enhver fredsaftale.
Som følge af den enorme betydning det ville få for Israel, hvis flygtningene fik godkendt en ret til at
vende tilbage, har argumenterne for og imod været legio. Det har været fremført, at retten til at
vende tilbage til eget land ikke gælder når et territorium har skiftet hænder, eller når der er tale om
massefordrivelser, og at denne ret først rigtigt er blevet en del af folkeretten efter de hændelser, der
drev palæstinenserne på flugt, fandt sted.
Retten til at vende tilbage til eget land er måske klarest udtrykt i FN's Verdenserklæring om
Menneskerettigheder fra 1948, der fastslår, at enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land,
herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.34
Verdenserklæringen er ikke bindende for staterne i og med, at der alene er tale om en erklæring,
men der er ikke tvivl om, at Staterne anser den for moralsk bindende, og at den for langt de fleste
bestemmelsers vedkommende er et udtryk for international sædvaneret. En række af
Verdenserklæringens bestemmelser genfindes i FN's konvention om civile og politiske rettigheder
fra 1966, der siger, at ingen vilkårligt må berøves retten til at indrejse i eget land.35 Denne
konvention er bindende og ratificeret af Israel.

1.1.8 Opsamling
Israel har siden 1967 krigen bestridt, at Vestbredden og Gaza var besatte områder. Kendelsen
fra den Internationale Domstol i 2004 vedrørende Israels bygning af den såkaldte
beskyttelsesmur slår imidlertid fast, at der er tale om besatte områder. FN's Sikkerhedsråd
pålægger i resolution 242 fra november 1967 og resolution 338 fra 1973 Israel fuldstændig at
rømme disse områder.
Israel har siden 1967 afvist at Genevekonventionerne finder anvendelse i de besatte områder.
Senest sikkerhedsresolution 1322 fra oktober 2000 pålægger imidlertid Israel at overholde
disse konventioner og specielt 4. Genevekonvention til beskyttelse af civilbefolkningen. Det
gælder både på Vestbredden, det besatte Østjerusalem og Gaza.
Den 4. Genevekonvention gør omfattende ødelæggelse af civil ejendom til en krigsforbrydelse.
Israel har siden 1967 ødelagt 12.000 palæstinensiske huse under kollektive
afstraffelsesaktioner. Alene i 2001-05 blev 668 huse jævnet med jorden.
Ifølge den seneste rapport fra august 2007 fra FN's specielle rapportør for Israel/Palæstina,
sidder der pt. 10.000 palæstinensiske POLITISKE FANGER i israelske fængsler. 4.
Genevekonvention fastlægger klart, at alle fanger IKKE må transporteres ud af besat
område, men skal sættes i fængsel indenfor det besatte område.
4. Genevekonvention forbyder en besættelsesmagt at overføre besættelsesmagtens egen
befolkning til besatte områder. Israel har siden 1967 haft en ekspansiv bosættelsespolitik i de
besatte områder. 200.000 er blevet bosat i Østjerusalem og 250.000 på den besatte Vestbred.
Den første Tillægsprotokol til Genevekonventiorne fra 1977 karakteriserer overførsel af egen
befolkning som en grov overtrædelse af konventionen og gør det til en krigsforbrydelse. Det
samme gør statutten for den Internationale Straffedomstol (ICC), der trådte i kraft 1. juli
2002. Israel kan retsforfølges ved domstolen alene for sin bosættelsespolitik.
4. Genevekonvention slår i artikel 51 princippet om proportionalitet fast. Princippet slår fast,
at angreb ikke er tilladt, når risikoen for civile eller civil ejendom er større end den
34 Artikel 13. FN's menneskeretsdeklaration der kan læses på http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dns.htm
35 Artikel 12. Konventionen om Civile og Politiske Rettigheder kan læses på
http://www.amnesty.dk/default.asp?page=741&lang=da
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forventede militære gevinst. Retten til selvforsvar skal holde sig indenfor de rammer
proportionalitetsprincippet udstikker. FN's specielle rapportør for Israel/Palæstina nævner i
en pressemeddelelse fra 29. maj 2007, at Israel som svar på palæstinensisk raketbeskydning i
maj af byen Sderot i Israel der kostede 2 israelere livet gennemførte luftangreb mod Gaza,
der kostede 50 palæstinensere livet. Rapportøren kritiserer Israel for ikke at skelne mellem
civile og militære mål og for klart at overtræde proportionalitetsprincippet. Statistikken over
dræbte siden 2000 afslører, at for hver gang der dræbes 1 israeler dræber Israel 4
palæstinensere. Forholdet mellem civile og militære tab er det samme på begge sider.
Resolution 194 fra FN's Generalforsamling fra 1948 giver de 7-800.000 fordrevne
palæstinensere ret til at vende tilbage til deres hjem i det nuværende Israel. Det samme gør
FN's Menneskerettighedsdeklaration, der fastslår at enhver har ret til at forlade sit land, og
ret til at vende tilbage igen. Israels optagelse i FN i 1949 var betinget af landets anerkendelse
af resolution 194 og flygtningenes ret til tilbagevenden. 60 år senere nægter Israel stadig de nu
2 millioner palæstinensiske flygtninge at vende hjem.

1.2 Det internationale samfund og palæstinensernes rettigheder36
Der er internationalt set ikke uenighed om, at Israel - som følge af besættelsen af Vestbredden, Gaza
og Øst Jerusalem (herefter De besatte Områder, DBO) - krænker palæstinensernes
menneskerettigheder og i flere tilfælde agerer i modstrid med folkeretten, primært Geneve
Konventionerne. (Se afsnit 1.1)
Imidlertid har palæstinenserne siden 1948 og gennem hele besættelsen fra 1967 kun haft ringe
mulighed for at få juridisk oprejsning ved domstolskendelser i tilfælde af uretmæssige overgreb
begået af israelske udøvende myndigheder37. Dette skyldes overordnet set to forhold. 1) at de af
Israel administrerede retssystemer og instanser - herunder landets højesteret - ikke har fungeret
uafhængigt af Israels udøvende magt, når der har været tale om forhold vedr. palæstinenserne38, og
2) at ingen andre regionale eller internationale domstole, ej heller diverse menneskerets komiteer
under FN, har kunne behandle sager vedr. Israels krænkelser, primært fordi Israel ikke har tiltrådt
de relevante konventioner og mekanismer, hvorved sådanne sager ville kunne behandles. I de
seneste år – efter 2000 – har der været forsøgt rejst sager omhandlende israelske krigsforbrydelser i
USA, England og Belgien. Ingen af disse sager har endnu ført til domsfældelse, og retsprocesserne
har været præget af politisk indgriben39.

36 Afsnit 1.2 baserer sig bl.a. på FN's overordnede WEB site om palæstinaspørgsmålet: Question of Palestine at the
United Nations. http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/index.html
Sitet rummer et omfattende kildemateriale om verdensorganisationens arbejde og dokumenter i dette spørgsmål.
37 Siden palæstinenserne i slutningen af 1970´erne i langt hyppigere omfang begyndte at bruge det israelske
retssystem, er det lykkedes palæstinensere i enkelte sager at få tilkendt erstatninger eller at få omgjort beslutninger
fra israelske udøvende myndigheder eller kendelser fra domstole i Israel. I betragtning af de krænkelser, der har
fundet sted er dette antal dog minimalt (se kilden nedenfor) .
38 For en grundig gennemgang af Israels højesterets behandling af sager vedr. palæstinenserne se ”The Occupation of
Justice” af David Kretzmer. David Kretzmer er professor i folkeret ved Hebrew University i Jerusalem, Israel.
39 Se bl.a. sagen vedr. Doron Almog, en israelsk general, der undgik retsforfølgelse i Storbritanien, efter alt at dømme
fordi britiske embedsmænd i udenrigsministeriet lækkede oplysninger til den israelske ambassade i London. Doron
Almog blev i det netop landede fly i heathrow, og to med samme fly tilbage til Israel
(http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,1568606,00.html).
Se desuden sagen om den belgiske lov vedr. krigsforbrydelser og universal jurisdiktion, hvor Belgien efter trusler
fra USA om at flytte NATOs hovedkvarter ændrede deres nationale lov således at det ikke længere i samme grad
er muligt at retsforfølge krigsforbrydere ved belgiske domstole
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,1568606,00.html
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Internationalt set er Israels krænkelser af menneskerettigheder og folkeret derfor frem til 2004
primært blevet påtalt i FN's organer som Sikkerhedsrådet, Generalforsamlingen og komiteerne
under konventionerne samt en række øvrige FN instanser.
Israels brud på Geneve Konventionerne er desuden blevet behandlet på 2 møder for de såkaldte
”High Contracting Parties to the Geneva Convention” dvs. de underskrivende stater (se afsnit
1.2.7.)
I 2004 gav den internationale domstol i Haag en rådgivende udtalelse (advisory opinion) vedr.
Israels murbyggeri. Denne udtalelse er den første quasi-legale afgørelse i det internationale
retssystem vedr. Israels krænkelser af folkeretten. Domstolens kendelse er skelsættende, fordi en
international domstol for første gang afgav sin bedømmelse vedr. gyldigheden af Geneve
konventionerne for Israels besættelse af DBO. Samtlige 13 dommere var enige om at
Konventionerne er gældende – et forhold Israel har anfægtet siden besættelsens start i 1967.
FN systemets kritik af Israel 1948 - 2007
Palæstina problemet var FN's første store sag, og spørgsmålet har siden FN's oprettelse i 1945 været
det spørgsmål, som har fyldt mest på organisationens dagsordener.
Nedenstående giver et kort rids over FN systemets kritik af Israels menneskeretskrænkelser og
overtrædelse af Geneve konventionerne. Overordnet set kan denne kritik deles op i 5
hovedkategorier, alt efter hvilke instanser i FN kritikken kommer fra:
1. Henstillinger og fordømmelser fra FN's generalforsamling og fra Sikkerhedsrådet (se afsnit
1.2.1)
2. Rapporter fra særlige komiteer nedsat af FN til belysning af særlige forhold vedr. konflikten
(se afsnit 1.2.2)
3. Rapporter fra organer nedsat udfra FN's charter som f.eks.FN's
Menneskerettighedskomision (i dag Menneskerettighedsrådet) og de såkaldte Special
Rapporteurs under de særlige procedurer. (se afsnit 1.2.3)
4. Periodiske rapporter fra FN's permanente komiteer tilknyttet de enkelte menneskerettighedskonventioner. (se afsnit 1.2.4)
5. Beslutningerne fra den 10. (emergency procedures special sessions) som ledte til
vurderingen fra den internationale domstol i Haag 9. juli 2004. (se afsnit 1.2.5)

1.2.1 Henstillinger og fordømmelser fra FN's Generalforsamling og
Sikkerhedsrådet
1.2.1.1

De første resolutioner fra 1948 (181 og 194)

I årene efter afslutningen af det britiske mandat for Palæstina og oprettelsen af den israelske stat,
vedtog FN en række afgørende resolutioner vedr. Palæstina. Den første var delingsplanen,
Generalforsamlings resolution 181 af 29.nov. 1947, hvor området blev foreslået delt mellem
palæstinenserne og israelerne i to stater. Resolutionen foreslog også oprettelse af et internationalt
regime for Jerusalem40. Resolutionen blev ikke godkendt af begge parter i konflikten og førte til
krigshandlinger i årene fremover. Krigene resulterede i oprettelsen af staten Israel og et stort antal
pælæstinensiske flygtninge.(Se afsnit 1).
I 1948 vedtog Sikkerhedsrådet resolution 194 om flygtningenes ret til hjemvenden og en komite
blev nedsat med det formål at bidrage til en aftale om repatriering, og bidrage på anden vis med
40 Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 1:
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
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øvrige spørgsmål vedr. kompensation, genbosættelse mv. Resolution 194 er siden 1948 blevet
(gen)-vedtaget årligt i FN generalforsamling. Israel blev medlem af FN i maj 1949. Godkendelsen i
generalforsamlingen af Israels optagelse skete under forudsætning af, at staten anerkendte
resolutionerne 181 og 194 og ville arbejde for implementeringen af disse41.
I 1950´erne blev spørgsmålet vedr. Palæstina /Israel mest behandlet som et flygtningeproblem, og
Israel opfordredes gentagne gange til at respektere resolution 194 vedr. flygtningenes ret til
hjemvenden. Dernæst måtte FN forholde sig til en række mellemstatslige konflikter mellem Israel
og dets arabiske naboer, og generalforsamlingen vedtog i dette årti en række fordømmelse af Israels
ageren i grænseområderne.
1.2.1.2

Krige og resolutioner i 1967 og 1973

I 1967 og 1973 vedtager Sikkerhedsrådet to vigtige resolutioner i forbindelse med krigene i
området. Den mest afgørende er resolution 242, der pålægger Israel at trække sig tilbage fra
områder besat under konflikten i 1967, og 338 der opfordrer Israel til at overholde 4. Geneve
Konvention
1.2.1.3

Palæstinensernes ret til selvbestemmelse og PLO anerkendes, 1974 -

Op gennem 1960´ere og 1970´erne kom der større erkendelse af palæstinensernes ret til
selvbestemmelse, og PLO – palæstinensernes befrielsesorganisation - fik observatør status i FN42.
I årene der fulgte vedtog FN's generalforsamling flere resolutioner, der skulle sætte fokus på
palæstinensernes rettigheder som et folk. I 1974 anerkendte generalformsalingen, at de
palæstinensiske flygtninges problem var den manglende anerkendelse af deres ufravigelige
rettigheder under FN's charter og som nedskrevet i verdenserklæringen om menneskerettigheder.
56 medlemsstater vedtog, at spørgsmålet om Palæstina fremover skulle være et fast dagsordens
punkt på generalforsamlingerne, hvor emnet ikke havde været en fast bestanddel siden 1954. Dette
betød i sagens natur en opprioritering af spørgsmålet i FN43.
Beslutningerne førte til FN's generalforsamlings-resolution A/RES/3236 af 22. nov. 1974, hvor
palæstinensernes ret til selvbestemmelse og til national uafhængighed samt suverænitet
stadfæstedes. Denne resolution vedtages (ligesom resolution 194) hvert år på FN's
generalforsamlinger i New York. Samme år blev PLO godkendt som observatører i FN, og
generalforsamlingen nedsatte et permanent udvalg og senere et sekretariat, der skulle arbejde med
henblik på at støtte palæstinenserne i at opnå deres ufravigelige rettigheder som et folk i henhold til
resolution 323644.
Udvalget fik navnet ”FN komitteen til udførelse af palæstinensernes ufravigelige rettigheder” - på
engelsk oftest kaldet ”The Palestinian Rights Commitee”, herefter kaldet ”FN komiteen for
palæstinensernes rettigheder”45
1.2.1.4

Enighed og uenighed mellem Generalforsamling og Sikkerhedsråd

Generelt set har både Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingen beklaget eller fordømt israelske
overgreb gennem de seneste 4 årtier, herunder specielt det israelske bosættelsesbyggeri og Israels
annektering af Øst Jerusalem (i 1980). Israel er desuden blevet anmodet om tilbageholdenhed. I
41 Ibid.
42 Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 5:
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Se FN særlige hjemmeside vedr. Palæstina spørgsmålet på http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/index.html
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Sikkerhedsrådet har der imidlertid ikke været enighed om tiltag for at sikre
implementeringen af FN resolutionerne og overholdelse af Geneve Konventionerne46. Dette har
bl.a. betydet, at diverse fredskonferencer med partnerne ikke har kunne afholdes i FN regi på basis
af FN's resolutionerne. Uenigheden i Sikkerhedsrådet skyldes i langt de fleste af tilfældene veto fra
USA.
I 1976 afleverede FN komiteen for palæstinensernes rettigheder to sæt anbefalinger til
Sikkerhedsrådet. Det ene omfattede forslag til FN initiativer vedr. de palæstinensiske flygtninge,
mens det andet handlede om forslag til FN initiativer vedr. palæstinensernes ret til national
selvbestemmelse og suverænitet. Sikkerhedsrådet kunne ikke blive enige om anbefalingerne på
grund af veto fra USA – heller ikke ved efterfølgende lejligheder i årene efter .
Generalforsamlingen vedtog til gengæld anbefalingerne, og anmodede FN komiteen for
palæstinensernes rettigheder om at yde ekstra informations-indsats om spørgsmålet.
I 1987 udbrød den palæstinensiske opstand (1. Intifada) i DBO og konflikten intensiveredes
kraftigt. Israel brugte uforholdsmæssig megen vold til bekæmpelse af oprøret, og
menneskerettighedskrænkelserne blev grovere og hyppigere. Både FN's generalforsamling og
Sikkerhedsrådet (resolution 605-607,608,636,0g 641 fra 1987-1989) beklagede Israels fremfærd
herunder specielt et stigende antal deportationer af palæstinensere. Resolutionerne påpegede, at de
israelske tiltag var ulovlige iflg. Geneve konventionerne, og Sikkerhedsrådet udtalte, at man var
alvorligt bekymrede over den stadige forringelse af situationen i DBO forårsaget af udgangsforbud
og et stort antal sårede og dræbte47. Sikkerhedsrådet blev desuden enig om, at FN's generalsekretær
skulle gøre nye forsøg på, at overvåge situationen for civilbefolkningen indenfor den nærmeste
fremtid. Dernæst opfordrede Sikkerhedsrådet Israel til at overholde Geneve konventionerne48.
Trods enigheden om ovennævnte kunne Sikkerhedsrådet ikke blive enig om andre tiltag til
beskyttelse af den palæstinensiske civil-befolkning jvf. 4. Geneve Konvention. Disse andre tiltag
blev foreslået af medlemsstater i FN.
Ovennævnte billede kendertegner FN's forhold til palæstinensernes situation op gennem 1970´erne
og frem til i dag. I 1997 besluttede generalforsamlingen at iværksætte en særlig nødprocedure, som
kan anvendes, når beslutninger i Sikkerhedsrådet blokeres.

1.2.2 Rapporter og anbefalinger fra de særligt nedsatte komiteer
Lige siden de første resolutioner vedr. Palæstina/Israel konflikten har FN's generalforsamling og i
nogle tilfælde også Sikkerhedsrådet nedsat en række særlige permanente udvalg og kommisioner,
foruden undersøgelseskommisioner om specifikke hændelser eller forhold. Den mest kendte er den
førnævnte såkaldte ”Palestinian Rights Commitee”, der blev nedsat af Generalforsamlingen i
197449. Men allerede i 1968 nedsatte Generalforsamlingen med resolution A/RES/2443 en anden
vigtig komite – den såkaldte Specialkomite til undersøgelse af Israels praksis vedr.
palæstinensernes menneskerettigheder i De besatte Områder50.
Special Komiteen skulle undersøge forholdene i de besatte områder ved selvsyn, men fik af Israel
ikke lov til at besøge områderne. I stedet besluttede komiteen at gennemføre årlige høringer af ofre,
46 Om Sikkerhedsrådet og Palæstina se FN's særlige hjemmeside vedr. Palæstina spørgsmålet
http://www.un.org/Depts/dpa/qpalnew/security_council.html
47 Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 6:
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
48 Ibid.
49 Komiteens fuld navn er ”The Committee of the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian people”.
Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 5: http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
50 Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 5:
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
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repræsentanter fra NGO´er, læger, jurister og andre eksperter fra de besatte områder. Høringer
bliver gennemført den dag i dag i Israels nabolande, og repræsentanterne fra DBO – samt israelske
menneskerets-NGO repræsentanter - rejser ud for at møde FN's Special Komite.
Komiteens rapporter til generalforsamlingen er indgået i FN's arkiver siden 1970, og yderligere
dokumentation i form af halv-årlige periodiske rapporter er indgået siden 198951.
Rapporterne dokumenterer udviklingen siden 1970 i Israels krænkelser af palæstinensernes
menneskerettigheder, og viser et tydeligt billede af det, som er blevet benævnt Israels de-facto
annektering af de besatte områder. Denne de-facto-annektering er sket via etablering af
bostættelser, konfiskation af jord og ejendom, overflyttelse af israelske statsborgere til de besatte
områder, og deportation af palæstinensere. Med disse overgreb, forbrød Israel sig med Geneve
Konventionerne, iflg. rapporterne52.

1.2.3 Rapporter fra organer nedsat ud fra FN's charter
Menneskeretskommisionen (idag Menneskeretsrådet), special rapportøren, højkomissæren og
UNSCO)
FN's Menneskerettighedskommission blev etableret af FN's medlemsstater til overvågning af
menneskerettigheder i hele verden. For nyligt blev kommissionen erstattet af FN's menneskeretsråd,
der i det store hele skal varetage samme funktion, men gerne mere effektivt53.
Kommisionen har gennem årtierne behandlet klager over israelske krænkelser af
menneskerettighederne. I 1993 nedsatte kommissionen en særlig Special Rapporteur vedr.
krænkelser af menneskerettighederne i DBO54. Den første rapportør var den tidligere
schweiziske præsident, der som den første udsending fra FN's Kommission for menneskerettigheder
fik lov til at besøge Israel i 1994. Siden da har FN's special rapportører jævnligt besøgt Israel og
DBO og afrapporteret til kommissionen/rådet, og til generalforsamlingen og sikkerhedsrådet via
FN's generalsekretær.
Rapporterne fra special rapportørerne dokumenterer (som de førnævnte FN rapporter) ligeledes
udviklingen i retning af grovere og grovere overtrædelse af menneskerettighederne. Specielt fra
2000 – hvor den 2. palæstinensiske opstand mod besættelsen brød ud - og frem til i dag. Flere af de
israelske krænkelser ville iflg. Rapportørerne formodentligt kunne dømmes som krigsforbrydelser,
hvis sagerne blev rejst ved internationale domstole55.
Rapportørerne har også påpeget, at selvom Israel i 1990´erne har trukket styrker tilbage fra dele af
Vestbredden og fra Gaza i 2005 – og selvom de palæstinensiske myndigheder har overtaget delvis
myndighed i nogle områder – så forbliver Israel den suveræne magt i DBO, da Israel fortsat
kontrollere al adgang til områderne, og fortsat udøver de-facto overordnet myndighed i alle
områder56.
Fra 2001 og frem til i dag har John Dugard været FN's Special Rapporteur vedr. DBO. Dugard er
professor i folkeret fra Syd Afrika. Hans seneste rapporter er blevet særligt bemærket, fordi
51 Ibid.
52 Ibid.
53 For detaljer om forskellen mellem kommissionen og rådet se
http://www.un.org/Depts/dpa/qpalnew/security_council.html
54 Se FN bogen ”The Question of Palestine and the UN”, kapitel 8:
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/
FN's særlige rapportører er specialister i verdensklasse. De skal have stor erfaring indenfor det specifikke felt, og
dernæst nyde stor anerkendelse og international respekt for deres arbejde ved siden af udnævnelsen som rapportør.
55 Rapporterne findes på http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=91
56 Se f.eks. John Dugards rapport af 29.jan. 2007:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/44/PDF/G0710544.pdf?OpenElement
Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri

p. 19 / 64

rapporterne vurderer, at situationen i DBO er sammenlignelig med apartheid i Syd Afrika, der først
blev afskaffet i 1994. Dugard har endvidere udtalt, at FN bør trække sig fra Mellemøstkvartetten,
fordi de fredaftaler, der fremmes i dette regi ikke vil være bæredygtige og ikke vil sikre
palæstinenserne rettigheder i henhold til folkeretten og menneskerettighederne57.
I 2000 besøgte FN's Højkommisær for Menneskerettigheder Ms. Mary Robinson DBO.
Højkommisæren udtalte efterfølgende, at der var overbevisende tegn på, at Israel have brugt
uforholdsmæssig magt, og regeret ude af proportioner på de trusler som deres soldater havde mødt.

1.2.4 Periodiske rapporter fra FNs permanente komiteer tilknyttet de
enkelte menneskerettigheds-konventioner.
Som mange andre lande i verden har Israel underskrevet og tiltrådt en række af de internationale
menneskerets konventioner vedr. børn, kvinder, tortur osv. Israel har dog ikke tiltrådt de
individuelle klagemuligheder, der er tilknyttet disse konventioner, og derfor har Israels forhold kun
været til debat – og ikke til doms - i komiteerne tilknyttet konventionerne på basis af de periodiske
rapporter, som Israels har indleveret.
Til gengæld har Israel deltaget seriøst i rapporteringsprocesserne til komiteerne, og rapporterne om
Israel er derfor bemærkelsesværdige dokumenter, der giver et detaljeret billede af Israels
overtrædelse af menneskerettighederne og landets argumenter for disse overtrædelser. Specielt
Israels brug af tortur overfor palæstinensiske fanger er blevet yderst tæt fulgt af FNs torturkomitee,
hvor bl.a. den danske læge Bent Sørensen har deltaget i høringerne vedr. Israel58. Den danske leder
af Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum, er en anden dansker, der har deltaget i
høringer vedr. Israel i de senere år.59
Beslutninger fra den 10. særlige samling60 som ledte til vurderingen fra den internationale domstol i
Haag 9. juli 2004.
Den 10. Særlige Samling
I tilfælde af at FNs Sikkerhedsråd blokerer for tiltag - og FN dermed ikke er i stand til at leve op til
sit ansvar for at sikre international fred og sikkerhed - kan Generalforsamlingen eller et medlem af
Sikkerhedsrådet indkalde til en såkaldt ”særlig samling”. Den særlige samling kan beslutte
forskellige tiltag, som f.eks. at bede om en høring/advisory opinion fra den internationale domstol,
og samlingen kan opfordre de respektive medlemsstater til diverse initiativer.
I gennem FNs historie har der i alt været indkaldt til særlige sessioner 10 gange. Emnet har flere
gange været Mellemøsten, men også Namibia, Congo, Afghanistan, og Ungarn. Samlingen vedr.
Namibia blev afgørende for de senere udtalelser fra den internationale domstols afgørelser vedr.
ulovligheden af det Syd Afrikansk støttede styre i Namibia.
Siden 1997 har Generalforsamling haft en mere eller mindre permanent 10. samling (dvs. at man
forsætter med at mødes jævnligt) vedr. Israels ulovlige handlinger i de besatte områder. Den første
samling blev indkaldt i anledning af et påbegyndt nyt ulovligt bosættelsesbyggeri i det besatte Øst
Jerusalem (Har Homa bosættelsen på bjerget Jebel Abu Ghneim nær Betlehem). Dette byggeri var
et tegn for palæstinenserne på, at Israel reelt ikke respekterede fredsprocessen særlig højt, men bare
57 Se rapporterne på: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=91
58 Bent Sørensen beskriver FN komiteens vurderinger af Israels brug af såkaldte moderate fysiske pressionsmetoder i
en artikel ”United Nations Committee against Torture (CAT) and the case of Israel.-in: Torture : quarterly journal
on rehabilitation of torture victims and prevention of torture” i tidsskriftet Torture fra 1998, vol. 8 nr. 1
59 FN portalen vedr. FN menneskerettigheds-arbejde viser vej til komiteerne tilknyttet konventionerne – se på
http://www.ohchr.org/english/bodies/index.htm
60 Den særlige samling bliver kaldt 10th Emergency Special Session, se
http://www.un.org/ga/sessions/emergency.shtml
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fortsatte sin udbygning af bosættelserne trods fine taler ved fredsmøder. For det internationale
samfund - der støttede fredsprocessen - var byggeriet også et problem, idet palæstinenserne
selvfølgelig nu var sværere at overbevise, om værdien af forhandlingerne med Israel (Disse
forhandlinger havde stået på siden 1993).
Byggeriet af bosættelsen blev derfor fordømt af forsamlingen i flere på hinanden følgende
resolutioner i årene 1997 - 1999, men desværre uden resultat. Bosættelsen i dag en realitet i form af
et stort bosætter-boligkvarter i Øst Jerusalems omegn. Palæstinensiske jordejere fik konfiskeret
deres jord.
De særlige 10. samlinger - vedr. Israels ulovlige handlinger - er fortsat frem til i dag og har desuden
påtalt Israels brud på Geneve Konventionerne samt opfordret medlemsstaterne til at indkalde til et
møde for de såkaldte ”High Contracting Parties” til Geneve Konventionerne.61 (Se afsnit 1.2.6
nedenfor). Samlingerne har også udtrykt dyb beklagelse over Israels overdrevne brug af militær
magt.

1.2.5 Kendelsen fra den Internationale Domstol i Haag 2004
I resolution fra 8. december 2003 bad generalforsamlingen den Internationale Domstol i Haag om
en udtalelse vedr. lovligheden af det israelske mur-byggeri i de besatte områder. Dette mur-byggeri
blev påbegyndt efter 2000, og betyder at Israel nu trækker en grænse langt inde på palæstinensisk
territorium.
I 2004 gav den internationale domstol i Haag en rådgivende udtalelse (advisory opinion) vedr.
Israels murbyggeri. Denne udtalelse blev den første quasi-legale afgørelse i det internationale
retssystem vedr. Israels krænkelser af folkeretten, og Domstolens kendelse er skelsættende, fordi en
international domstol for første gang afgav sin bedømmelse vedr. gyldigheden af Geneve
konventionerne for Israels besættelse af DBO. Samtlige 13 dommere var enige om at
Konventionerne er gældende – et forhold Israel har anfægtet siden besættelsens start i 1967 trods
adskillige FN resolutioner om spørgsmålet.
Udtalelsen konkluderede endvidere at muren er ulovlig, og at Israel skal omgående skal stoppe
byggeriet og rive den allerede byggede del af muren ned. Dommen pålagde herudover Israel ”at
reparere alle skader forårsaget af mur byggeriet i de besatte områder”. Endelig opfordrede
Domstolen FN's generalforsamling og FN's sikkerhedsrådet til at effektuere dommen, mens man
samtidig påpegede at bidrag til byggeriet fra f.eks. europæisk side, ville være en grov overtrædelse
af Geneve Konventionen..
Til dags dato har Israel ikke accepteret denne udtalelse fra Haag domstolen, og murbyggeriet er
fortsat i de besatte områder uagtet FN's henstillinger. Israels højesteret har ændret murens rute i
enkelte tilfælde – som følge af flere års retssager rejst af palæstinensere - men ellers er byggeriet
gennemført som planlagt. Generalforsamlingen har prøvet at følge beslutningen op, men har endnu
haft svært ved at blive enige om måder hvorpå sagen kan fremmes yderligere.

1.2.6 De Højkontraherende Parter til Geneve Konventionerne
På opfordring fra FN's Særlige Samlinger vedr. israels illegale metoder, er der blevet afholdt 2
konferencer om Israel/Palæstina for de ratificerende stater til Geneve Konventionen, henholdsvis i
1999 og i 2001. Konferencen i 1999 var den første nogensinde i Konventionens historie og fandt
sted samtidig med at Konventionen fejrede sit 50 år jubilæum. Konferencen var blevet anbefalet i
gentagne FN resolutioner fra den Særlige Samling i perioden 1998-1999.
Som ”kustode” (vogter) for Geneve konventionerne er Schweiz ansvarlig for at de lande, som har
61 Resolutionerne kan læses på http://www.un.org/ga/sessions/emergency.shtml
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ratificeret konventionerne i fællesskab opfylder en række forpligtelser. En af dem er at sikre at
lande, der overtræder konventionerne, bringes til at ordne sine forhold og overholde
konventionerne.
Begge konferencer – den i 1999 og den i 2001 - endte med et magert resultat i form af kortfattede
erklæringer, der bekræftede Geneve Konventionens gyldighed i alle de besatte områder. Det
lykkedes således ikke at blive enige om konkrete initiativer hvormed staterne kan medvirke til at
sikre en håndhævelse af Konventionens bestemmelser i Israel og de besatte områder. Dette var
ellers udtrykkeligt ønsket fra FN’s side, i erkendelse af at utallige henstillinger til Israel om at
overholde Konventionens bestemmelser er blevet ignoreret af Israel siden besættelsens start i 1967.
Konferencen i 1999 varede 15 minutter. Efter sigende fordi alle centrale aktører/parter dvs. både
USA, EU samt de palæstinensiske selvstyremyndigheder til sidst enedes om at aflyse den videre
konference, idet man ikke ville risikere at forstyrre de nye fredsmuligheder som just var opstået
efter at Arbejderpartiet v. Ehud Barak var blevet valgt som Israels regeringsparti i 1999. Man ville
give ”freden en chance”, som det blev formuleret. Amnesty International havde dengang denne
kommentar til det korte møde:
“Det er skæbnens ironi, at der på 50 årsdagen for Geneve Konventionernes vedtagelse
arrangeres en international konference med det formål at belyse folks vilkår i de besatte
områder - og at dette møde så kun varer 10 minutter. Dagen i dag står som et skandaløst
minde om tabte muligheder for at genoprette tilliden til international humanitær lov”62
Konferencen i 2001 blev om muligt endnu mere absurd, idet konferencen igen kun kunne enes om
en henstilling til Israel. Konferencen fandt denne gang sted mens Israel under gentagne militære
offensiver bombede de palæstinensiske områder efter at den 2. Intifada var brudt ud i september
2000.
Som følge af Haag domstolens klare og markante udtalelse om muren d. 9. juli 2004 bad FN’s
general forsamling d. 20. juli 2004 igen Schweiz om at rådføre sig med de ratificerende lande og
udarbejde en rapport til FN vedr. mulige opfølgninger på domstolens udtalelse. Det blev til
følgende melding fra kustoden d. 15. juli 2005 til FNs generalsekretær:
”Israel opfordres til at love at rive muren ned i det tilfælde at trusler mod landet sikkerhed
skulle mindskes. Det palæstinensiske selvstyre opfordres samtidig til at fortsat leve op til
sine løfter om at forbedre sikkerhedssituationen i Israel (…) En officiel meddelelse fra
Israel i retning af dette (et evt. løfte vedr. fremtidig nedrivning, red.) vil hjælpe til at
mindske den gensidige mistillid, under forudsætning af at der samtidig indføres totalt stop
for nyt bosættelsesbyggeri.”
Efter konsultation med de ratificerende lande meldte Schweiz den 15. juli 2005, at der ikke var
grundlag for en international konference med det sigte at sørge for at Israel lever op til sine
forpligtelser. En sådan konference var foreslået som mulig handling fra FN’s side i resolutionen af
20. juli 200563.

1.2.7 UNSCO (UN Office for the Special Coordinator for the Middle
East Peace Process)
FN organet UNSCO har overvåget udviklingen i DBO siden 1994 . UNSCO blev nedsat som en
særligt politisk enhed under Generalsekretærens politiske kontor med det formål, 1) konstruktivt
"on the ground" at medvirke til til udførelsen af overgangsordningerne under Olso-aftalerne
(hermed menes opbygning af selvstyret og videre udvikling af aftalerne med Israel), og 2) at
62 Amnesty International pressemeddelelse 15. juli 1999
63 Se Haaretz d. 16. juli 2005 og Reuters d. 15. juli 2005
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koordinere FN organernes indsatser i området.64
UNSCO har imidlertid også haft et sideløbende virke med at monitorere den økonomiske, sociale
og juridiske udvikling i området.65 Disse rapporter skulle give input til forhandlingerne mellem
parterne, og blev ligeledes baggrundspapirer for tilbagemeldinger til FN's politiske ledelse.
Rapporterne fra 1990'erne dokumenterede i vidt omfang den voldsomme økonomiske nedgang som
de palæstinensiske områder oplevede i 1990'erne som følge af Osloaftalerne. Derudover
dokumenterede de det regime af checkpoints og grænselukninger, som Israel indførte, og som
menes at have været hovedårsagen til den store nedgang i levestandard for palæstinenserne i
områderne.66
Siden 1994 er UNSCOs mandat ændret en del, og efter 2003 har UNSCOs leder – den såkaldte
Special Koordinator – repræsenteret FN i den såkaldte Kvartet, der består af USA, Rusland, EU og
FN. Kvartetten har påtaget sig en rolle som formidler/varetager af fredsprocessen mellem parterne.
UNSCO blev fra 1994–96 og fra 1999–2005 ledet af den kendte nordmand Terje Rød Larsen, der
var medvirkende til faciliteringen af Olso-aftalerne. I 2005 blev FN diplomaten Alvaro de Soto
udnævnt til Special Koordinator. Alvaro de Soto virkede fra 2005 til sommeren 2007. 2 år der var
kendetegnet af Gaza-tilbagetrækning, krigsoffensiver i Libanon og Gaza, valg i Palæstina, og
internationale sanktioner mod den lovligt valgte Hamas-regering.
1.2.7.1

FN's Mellemøstkoordinators farvel

I maj 2007 tog Alvaro de Soto sin afsked som kooridnator. Hans "End of Mission Report" til FN's
Generalsekretær blev lækket til pressen67, og her i kunne man læse yderst markante synspunkter. De
Soto beklager at han ved mødet mellem Kvartettens udsendinge den 30. januar 2006 ikke kunne
komme igennem med blødere formuleringer over for Hamas-regeringen, og at FN ikke siden har
haft held til at distancere sig fra den straffende tone i erklæringen, som effektivt transformerede
Kvartetten fra fire forhandlingsfremmende parter ledet af et fælles dokument (Køreplan for Fred) til
en forsamling som var lige ved at indføre sanktioner mod en frit valgt regering for et folk under
besættelse såvel som at opstille uopnåelige betingelser for en dialog.
De Soto minder om, at de ødelæggende konsekvenser af Kvartettens position er veldokumenterede,
herunder i FN's Sikkerhedsråds-indberetninger. Ifølge de Soto var disse konsekvenser blevet
forudsagt af UNSCO i en artikel om de institutionelle følger af at standse den finansielle støtte til
Den palæstinensiske Myndighed. Det bratte fald i levestandard for palæstinensere, har været
forfærdeligt både i humanitær henseende og mht. den farlige svækkelse af de palæstinensiske
institutioner. Således har de skridt, der er taget af det internationale samfund med det angivelige
formål at frembringe en palæstinensisk enhed der vil leve i fred med sin nabo Israel, haft præcis den
modsatte virkning.
I rapporten beskriver den peruvianske diplomat slutteligt Kvartetten (af USA, Rusland, Den
Europæiske Union og FN), som "stort set en gruppe venner af USA". "Upartiskhed er blevet
knægtet til underkastelse på en hidtil uset måde siden begyndelsen af 2007", skriver Alvaro de Soto,
der altså var FNs repræsentant i Kvartetten 2005-2007.68
64 Se UNSCO WebSite http://www.un.org/unsco/index.html
65 Ibid.
66 Se: INDEX OF UNSCO RESEARCH REPORTS 1995 - 2003 http://www.un.org/unsco/Indexofreports.doc og
UNSCO Report on Economic and Social Conditions in the West Bank and Gaza Strip. Spring 1998.
http://www.arts.mcgill.ca/programs/polisci/faculty/rexb/unsco/opener.html
67 Alvaro de Soto: End of Mission Report. Maj 2007.
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf
68 Ibid.
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1.2.8 Opsamling
Siden FN's oprettelse i 1945 er Israel/Palæstinakonflikten den konflikt der har fyldt mest på
verdensorganisationens dagsorden. I perioden 1948-67 blev konflikten overvejende håndteret
som et flygtningeproblem, og FN forsøgte - forgæves - at få Israel til at efterleve UNGA
resolution 194 fra 1948, der fastslår de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage til
deres hjem i det nuværende Israel. FN etablerede endvidere UNWRA der siden har arbejdet
med humanitær støtte til de palæstinensiske flygtninge.
Med Israels besættelse af Vestbredden, Østjerusalem og Gaza i 1967 vedtog Sikkerhedsrådet
resolution 242 ogg 388, der pålagde Israel at trække sig ud af de besatte områder og
overholde Genevekonventionerne. I 1974 vedtog Generalforsamlingen resolution 3236, hvor
palæstinensernes ret til selvbestemmelse og til national uafhængighed samt suverænitet
stadfæstes. Samme år blev PLO (og dermed også PFLP) godkendt som observatører i FN.
Endelig nedsattes en komite, der skulle arbejde med at sikre opfyldelsen af palæstinensernes
rettigheder. Komiteens anbefalinger er siden 1974 blevet blokeret af USA veto i
Sikkerhedsrådet, men er blevet vedtaget i Generalforsamlingen. Allerede i 1968 nedsatte
Generalforsamlingen den såkaldte Specialkomite til undersøgelse af Israels praksis vedr.
palæstinensernes menneskerettigheder i de besatte områder. Komiteen har af Israel aldrig
fået lov til at besøge de besatte områder, men har i stedet gennemført årlige høringer i Israels
nabolande med læger, jurister og andre eksperter fra de besatte områder. Komiteens årlige
rapporter tegner et billede af menneskerettighedskrænkelserne i de besatte områder og det
komiteen betegner som Israels de-facto annektering af de besatte områder.
FN's Menneskerettighedskomission udpegede i 1993 en special rapportør til undersøgelse af
de israelske krænkelser af menneskerettighederne. Siden 2001 har den specielle rapportør
været den tidligere sydafrikanske dommer og professor i folkeret, John Dugaard. Hans
konklusion er bl.a., af flere af de israelske krænkelser formodentligt ville kunne dømmes som
krigsforbrydelser, hvis sagerne blev rejst ved internationale domstole.
I 1997 nedsatte Generalforsamlingen en permanent (10.) samling vedr. Israels ulovlige
handlinger i de besatte områder. Anledningen var Israels beslutning om at påbegynde et nyt
bosættelsesbyggeri i det besatte Østjerusalem - i strid med både Genevekonventionerne og
Oslofredsaftalen. Det var den permanente samling der banede vej for at Israels murbyggeri
blev taget op af den Internationale Domstol, der i 2004 kendte byggeriet ulovligt. Samlingen
har endvidere været initiativtagende ifht. at få taget Israels overdrevne brug af militær magt
op i regi af Genevekonventionerne. Der gennemførtes konferencer i 1999 og 2001 om Israels
overtrædelser af konventionerne. De første konferencer overhovedet i konventions regi.
FN oprettede i 1994 organet UNSCO under generalsekretærens politisk kontor til støtte for
fredsprocessen. Siden 2003 har UNSCO været FN's repræsentant i den såkaldte
Mellemøstkvartet, der desuden består af USA, EU og Rusland. UNSCO's leder, FN's
vicegeneralsekretær Alvaro de Soto forlod i maj 2007 UNSCO i protest mod, at kvartetten
ikke længere udfylder en fredsskabende funktion mellem de to stridende parter, men med
sine ensidige krav til den palæstinensiske side har taget stilling til fordel for Israel. Det har
iflg. de Soto ødelagt Kvarttens fredsskabende funktion.

1.3 Israels besættelse
”En junidag i 2002 rejste en deling israelske soldater et flere meter højt elektrisk hegn
udenfor ladsbyen Habla på Vestbredden.
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Siden har den 78 årige Salame Ahmad Oudi hver eneste morgen sat sig til at vente foran en
stor gul jernlåge i hegnet. På den anden side af lågen ligger hans jord. Han venter på, at de
israelske soldater skal lukke op, så han kan komme over at passe jorden. Der plejer at blive
lukket op midt på dagen, men nogen gange sker det ikke, og så må han gå hjem med
uforrettet sag.
En dag i april 2007 får han brev fra en israelsk domstol om, at hans jord er overtaget af den
israelske stat. Der står intet om kompensation eller klagemuligheder. Jorden er nu
israelsk.”69
Trods det at det internationale samfund har slået fast, at Palæstina er besat af Israel, og at Israel skal
trække sig ud af de besatte områder (UNSC Resolution 242), er israels politikere splittede i deres
opfattelse af de besatte områder. Mens politikere på venstrefløjen og i arbejderpartiet anerkender at
Palæstina er besat og skal rømmes i forbindelse med en varig fredsaftale med den arabisk verden,
opfatter store grupper på højrefløjen at Judæa og Samaria som de kalder den besatte Vestbred, er
gamle jødiske områder, som gud nu har givet dem tilbage. Disse grupper ønsker under ingen
omstændigheder at afstå land (for fred). De er toneangivende i Israels bosættelsespolitik i de besatte
områder og har det perspektiv at rense de besatte områder for dets arabiske befolkning. Nogle er
mere rabiate end andre. Nogle grupper går ind for ”transfer”. Tvangsfordrivelse (etnisk udrensning)
af alle palæstinensere fra de besatte områder. Det gjorde Israel i 1948, og det mener de må kunne
gøres igen.
Israel har ofte haft en vanskelig parlamentarisk situation med mindretals- eller meget snævre
regeringer, og den religiøse højrefløj har derfor ofte spillet en central rolle i udformningen af Israels
politik i de besatte områder og overfor palæstinenserne.
På G8 mødet i Rom i juli 2001 blev det foreslået at udstationere internationale observatører på
Vestbredden for at holde de to parter adskildt. USA's udenrigsminister Powell fik ændret
formuleringen til ”3. parts monitorering”, og forslaget fik USA's opbakning. Det palæstinensiske
selvstyre bakkede det ligeledes op, men det blev blankt afvist af Israel, der ikke ønskede
indblanding i hvad den israelske regering betragtede som egne interne anliggender.70 Ideen om en
bufferstyrke mellem israelere og palæstinensere var skudt ned, og blev ikke siden genfremsat.

1.3.1 Retten i de besatte områder
1.3.1.1

Lovgrundlag og jurisdiktion

Efter Israels besættelse af Vestbredden og Gaza i 1967 blev den praktiserede ret i de besatte
områder en blanding af hidtidig jordansk og egyptisk lovgivning, britiske undtagelsesbestemmelser
fra før 1948 og militære instrukser fra besættelsesmagten. Israel har siden 1967 udstedt over 1400
sådanne militære instrukser med juridisk gyldighed på Vestbredden og 1100 i Gaza..71 Trods den 4.
Geneve Konventions bestemmelse om beskyttelse af civilbefolkningen under besættelse, og at
denne befolknings sager skal behandles ved civile domstole, fører Israel et stort antal sager mod
palæstinensere ved militære domstole. Selv om de militære domstole formelt kun skal tage sig af
sikkerhedssager, bevæger de sig langt ind på det civile område. Militærdomstolenes sager kan groft
inddeles i 3 kategorier:
a) ”Hårde sager” der er sikkerhedsovertrædelser med strenge implikationer. Det gælder mord,
mordforsøg, angreb og våbenbesiddelse samt medlemskab af en illegal organisation.
69 Folkekirkens Nødhjælp: Palæstina 40 år efter. Hvor går grænsen? København maj 2007. p.2
70 JPS kronologi fra 19. juli 2001
71 Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004. Bomse er
amerikansk jurist. p. 21
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b) Enklere sikkerhedsovertrædelser med færre implikationer. Det gælder deltagelse i
demonstrationer, offentlig visning af det palæstinensiske flag eller nationale farver, grafitti
skrivning, kasten med sten (hvis ingen rammes) samt bygning og bemanding af barrikader.
c) I den tredje kategori findes trafikforseelser, inter-palæstinensiske konflikter,
skatteunddragelse, overtrædelse af ID bestemmelser, strid om ejerskab til jorden og retten til
naturressourcer. (Jordspørgsmålet har strategisk betydning for Israel, der selv har
konfiskeret store områder på Vestbredden. Derfor administreres det af de militære
domstole).72
Ingen sager ved militærdomstolene har præcedensdannende karakter, og dommene svinger derfor
betydeligt i beslægtede sager. Gennemgående dømmes der hårdere i Gaza end på Vestbredden73.
Med Oslofredsaftalen i 1993 blev der indledt opbygningen af et palæstinensisk retsvæsen –
institutionelt og lovgivningsmæssigt. Det var jurisdiktionsmæssigt begrænset til A området i de
besatte områder (3% af Vestbredden og Gaza), hvor selvstyret havde sin autoritet. Ikke B (27%)
eller C området (70%), der var delvist eller helt under israelsk jurisdiktion. Jurisdiktionsområdet
kom i slutningen af 1990erne til også at omfatte område B, men kom aldrig til at gælde alle
forbrydelser begået i hverken A eller B områderne. Israel bibeholdt jurisdiktion over alle
sikkerhedsrelaterede forbrydelser, som Israel måtte ønske at retsforfølge ved de militære domstole.
Ligeledes skal alle sager, der involverer israelske, jødiske statsborgere behandles ved de
almindelige israelske civile domstole uanset hvor forbrydelsen er begået. Dvs. også hvis den er
begået i område A. Indbyggerne i de besatte områder dømmes med andre ord efter forskellig
lovgivning afhængig af deres etniske oprindelse.74 Det palæstinensiske selvstyres jurisdiktion er
således ikke territorial, men personligt. Frem til sommeren 2000 var der udformet 48 nye
palæstinensiske love og yderligere 200 lovbestemmelser. Dette arbejde blev sat i stå ved udbruddet
af 2. Intifada og Israels generobring af Vestbredden.75
1.3.1.2

Retsprocessen ved de militære domstole

I perioder afsiger militærdomstolene domme på samlebånd. Nogle dommere dømmer i op til 10
sager om dagen, hvilket giver de anklagede ringe vilkår.76 Omkring 95% af de anklagede dømmes
og i 97% af disse sager er der tale om plea bargain. Det høje antal ”tilståelsessager” skyldes dels
tilståelser fremtvunget under tvang (tortur), hemmelige beviser mod de anklagede som end ikke
forsvareren har lov til at se, og dommernes tilbøjelighed til at lægge mest vægt på vidneudsagn fra
de israelske sikkerhedsstyrkers side.77
Forsvarerne for de palæstinensiske fanger har ligeledes trange kår. De må efter de nyeste
bestemmelser kun repræsentere fanger der har levet i samme områder som forsvareren, og deres
tilstedeværelse ved retsagen er afhængig af om de kan passere de israelske vejkontroller og den
militære kontrol ved indgangen til den israelske kaserne, hvor retsagen holdes. Sidder den
72 Legal Status in Palestine. p.2. En historisk gennemgang af retsvæsenet i Palæstina ved det juridiske institut på
Birzeit University.
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php?action_id=210&PHPSESSID=0f9e04618269499dd9f1c1a72c34bdace
c2f516c
73 I 2005 besluttede Israel, at trække tropper ud af Gaza. Dette fik bl.a. betydning for den retslige behandling af
palæstinensere fra Gaza, og arresterede herfra retsforfølges ikke længere ved militærdomstole.
74 ”In Judea, Samaria, and Gaza there are two legal systems and two types of people: there are Israeli citizens with
full rights, and there are non-citizens, non-Israelis with non-rights.”
MK Amnon Rubinstein. Knesset Protocol, January 2, 1984, p. 923
Her citeret fra Criminal Negligence? Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. Palestinian
Human Rights Monitor report vol. 5, issue 2, marts 2001. http://www.phrmg.org/monitor2001/apr2001.htm
75 Ibid p.3
76 Amos Harel: Disorder in the Court. Ha'aretz 18. december 2001. Citeret fra Bomse. p. 21
77 Bomse ibid p. 21
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anklagede i et israelsk fængsel er deres mulighed for besøg der oftest lig nul, da palæstinensere er
underlagt store restriktioner ved indrejse i Israel.78
De militære domstole overtræder en række grundlæggende retstatslige principper, og lader f.eks.
også dommere der ikke er jurister dømme i sagerne.79 Palæstinensere ned til 12 år kan stilles for en
militær domstol.
Indbyggerne i de besatte områder dømmes efter forskellig lovgivning. Israelere fra de de israelske
bosættelse dømmes efter civil israelsk strafferet og stilles for civile domstole. Uanset om deres
handlinger er begået i eller udenfor deres bosættelser. Palæstinenserne er derimod underlagt de
israelske Military Orders og stilles for militærdomstole.80 Der eksisterer to straffesystemer, adskilt
af etniske grænser.
Military Order 1200 fastslår, at alle israelske soldater kan arrestere palæstinensere. De kan
tilbageholdes i 8 dage før de skal stilles for en dommer. I visse tilfælde er grænsen dog 18 dage, før
de skal stilles for en dommer. Arresterede israelere skal stilles for en dommer indenfor 48 timer, er
de 14-17 år dog indenfor 24 timer, og er de under 14, indenfor 12 timer.81
Palæstinensere har først ret til at mødes med deres forsvarer 15 dage efter arrestation. Kun i sjældne
tilfælde får arresterede palæstinensere mulighed for at møde deres forsvarer inden. Fristen kan
forlænges yderligere 15 dage, og en dommer kan yderligere forlænge fristen med 2 * 30 dage.
Perioden inden mødet med forsvareren bruges til at aftvinge den sigtede en tilståelse. Det er hele
logikken i forløbet. Israelere har ret til at mødes med deres forsvarer indenfor 7 dage efter
arrestation. I sjældne tilfælde kan denne frist yderligere forlænges med 8 dage.82
Straframmen for manddrab begået af palæstinensere er livsvarigt fængsel. For israelere er rammen
20 år. For ødelæggelse af ejendom er straframmen for palæstinensere 5 år. For israelere er rammen
3 år. I overenstemmelse med israelsk retspleje kan israelere løslades efter at have udstået 2/3 af
deres straf. Den militære strafferet som palæstinensere dømmes under giver ikke mulighed for
løsladelse før tid.83
En af de sanktionsformer de israelske militærmyndigheder oftest anvender i konfliktsituationer er
administrativ tilbageholdelse. Den anvendes, når myndighederne ikke har tilstrækkelige beviser
mod palæstinenseren. (Formen anvendes ikke mod israelere). Under den 1. Intifada (1987-1991)
blev den især anvendt til massetilbageholdelse af palæstinensere. Under 2. Intifada (2000-) er den i
stigende grad anvendt som chikane mod menneskerettighedsaktivister og palæstinensiske
politikere.84 Der er tale om fængsel uden dom, som for 6 måneders perioder kan forlænges
uendeligt. Mange palæstinensere sidder over 2 år administrativt tilbageholdt – uden dom.
Administrativ tilbageholdelse er accepteret i international lov, men kun når ”den tilbageholdende
magts sikkerhed gør det absolut nødvendigt”.85
Den israelske menneskerettighedsorganisation B'tselem undersøgte i 2001 forskellene i
domsafsigelse over de to befolkningsgrupper. I perioden december 1987 – marts 2001 blev 119
78 Bomse ibid p. 21
79 I sagerne virker 3 officerer som dommere. Kun den ene af disse skal have en juridisk embedseksamen.
80 ”In Judea, Samaria, and Gaza there are two legal systems and two types of people: there are Israeli citizens with
full rights, and there are non-citizens, non-Israelis with non-rights.”
MK Amnon Rubinstein. Knesset Protocol, January 2, 1984, p. 923
Her citeret fra Criminal Negligence? Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. Palestinian
Human Rights Monitor report vol. 5, issue 2, marts 2001. http://www.phrmg.org/monitor2001/apr2001.htm
81 Criminal Negligence? Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 12. Palestinian Human
Rights Monitor report vol. 5, issue 2, marts 2001. http://www.phrmg.org/monitor2001/apr2001.htm
82 Ibid p. 12
83 Ibid. p. 13
84 Bomse p. 17
85 4. Geneve Konvention artikel 42.
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palæstinensere (deriblandt 23 børn under 17) dræbt af civile israelere i de besatte områder. Kun i 3
sager af de 119 blev de skyldige idømt livsvarigt fængsel – i to af sagerne forvandlet af Israels
præsident til 13 og 15 år. Til sammenligning blev 114 israelere ræbt af palæstinensere i de besatte
områder i samme periode. I 30 af disse sager var straffen livsvarigt fængsel. Ingen af disse blev
forvandlet af Israels præsident. I mange af sagerne blev de domfældtes familiers huse efterfølgende
jævnet med jorden af det israelske militær. I 15 sager blev de anklagede ”elimineret” af de israelske
sikkerhedsstyrker.86
Dom

Dømte palæstinensere
(i 81 sager)

Dømte israelere (i 89
sager)

Livsvarigt fængsel (for mord)

30

3

Mindre end livstid (for mord)

0

2

Medskyldig i mord

1

3

Dømt for manddrab

0

7

Dømt for utilsigtet handling med døden til følge

0

7

Psykiatrisk behandling

0

2

Anklage for manddrab droppet. Dømt for mindre
forseelser

0

2

Frifundet

0

5

Mistænkte ”elimineret” af sikkerhedsstyrker

15

0

Mistænkt dræbt under drabshandlingen

2

1

Mistænkt ”elimineret” af palæstinensere

1

0

Anklagen droppet

1

0

Under fortsat efterforskning

21

7

Ikke genstand for efterforskning

0

6

Sagen kunne ikke findes af myndighederne

0

4

Sagen lukket uden videre skridt

11

39

Tabel 2. Forskellen i domme over palæstinensere og israelere for mord begået på modparten
1987-2001.87

1.3.2 Økonomiske mekanismer rettet mod palæstinenserne
Den økonomiske udvikling i de besatte områder kan inddeles i 3 faser: 1967-93, 1993-2000, 2000idag. Verdensbanken foretog i 1993 en vurdering af de økonomiske strukturer i Palæstina og
konkluderede at de havde 4 hovedkarakteristika:88
1. Stor afhængighed af arbejde uden for de besatte områder. I 1980'erne arbejdede 35-45% af
den palæstinensiske arbejdsstyrke som ufaglærte arbejdere i Israel eller i Golfstaterne.
86 Criminal Negligence? p. 14
87 Ibid. p. 14.
Baseret på B’Tselem Tacit Consent: Israeli Policy on Law Enforcemnet toward Settlers in the Occupied
Territories, Jerusalem, March 2001.
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200103_Tacit_Consent.asp
88 Verdensbanken: Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace. Vol. 1 (A),2 (B),3 (C) & 4 (D).
Washington, D.C. (1993)
Her citeret fra Søs Nissen: Palæstinensiske NGO'er. Speciale fra Kulturgeografi, Københavns Universitet 1999. p.
38
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Arbejdsløsheden lå på omkring 5%.
2. En lav industrialiseringsgrad. Kun 5% af virksomhederne havde mere end 20 ansatte. Ca.
halvdelen af arbejdsstyrken var beskæftiget med småhåndværk. Byggesektoren tegnede sig
for 12% af BFI, servicesektoren for 50% og landbruget for 30%.
3. Næsten total afhængighed af handel med Israel. Grænserne mod Jordan og Egypten var
lukket efter 1967 krigen, og i 1980'erne foregik 90% af handelen ud af Palæstina med Israel.
4. Mangelfulde investeringer i service og infrastruktur. De offentlige udgifter udgjorde i 197090 kun 3,5% af BFI. Årsagen var primært fraværet af en stat.
Fra 1. Intifada (1987-90) begyndte Israel at lukke sine grænser for palæstinensisk arbejdskraft og
varer. Samtidig blev de fleste palæstinensiske migrantarbejdere smidt ud af Golfstaterne efter den 1.
Golfkrig (1990), fordi Arafat og PLO havde valgt at støtte Saddan Hussein overfor USA's koalition.
Konsekvensen var, at i 1992-95 arbejdede kun 5-12% af den palæstinensiske arbejdsstyrke i Israel.
Indskrænkningen i varehandelen mellem Palæstina og Israel var på 53% i perioden 1992-95.89
Arbejdsløsheden steg derfor til 30% i 1996-97. UNSCO vurderede i 1997, at faldet i BNP pr.
indbygger var 36% i perioden 1992-96.90
Arbejdsløsheden ville have været meget højere, hvis mange palæstinensere ikke var blevet opsuget i
den offentlige sektor, der blev udviklet under selvstyret fra 1993. I Gaza arbejdede 1/3 af
arbejdsstyrken således indenfor det offentlige. De midler selvstyret fik udefra fra bl.a. EU kom
overvejende til at gå til financieringen af den offentlige sektor og ikke til opbygning af en social og
økonomisk infrastruktur, der kunne pege fremad. Den relative politiske stabilitet der blev skabt ved
at ansætte mange palæstinensere i den offentlige sektor blev vurderet som vigtigere for
fredsprocessen end de langsigtede mål.91
Israel kontrollerede i 1967-93 Palæstinas økonomi næsten fuldstændig, og fik en lige så stor effekt
med den gradvise lukning af grænserne fra 1987 og specielt fra 93.
Siden besættelsen af Vestbredden og Gaza i 1967 har Israel endvidere fremkaldt en opsplitning af
Palæstina i mange små isolerede enklaver - Bantustans. (Se f.eks. kortene i fig. 1 tidligere, og fig. 2
senere). Konsekvensen er, at det er umuligt at rejse eller transportere varer mellem f.eks. Gaza og
Vestbredden, og med adskillelsen af de palæstinensiske byer på Vestbredden er handelen mellem
disse stort set umuliggjort. Efter udbruddet af 2. Intifada (2000) har Israel yderligere strammet de
økonomiske tommelskruer ved helt at blokkere for eksporten af varer ud af Palæstina. Det er sket
gennem bombning af lufthavnen i Gaza (som Danmark ellers financierede) og blokade af
skibstransporten fra Gaza.
Konsekvensen har været, at arbejdsløsheden i nogle områder siden 2000 er steget til over 75% og at
65% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.92
En af de sidste vigtige palæstinensiske handelsvarer er olivenolien. Bosætterne på især Vestbredden
har derfor siden 1990'erne brændt de palæstinensiske olivenplantager ned eller hindret
palæstinenserne i at høste deres oliven (se det senere afsnit 1.3.4 Bosættere).
Konsekvensen af Israels økonomiske blokade mod Palæstina har været, at en stor del af
befolkningen er fuldstændig afhængig af hjælp fra FN's hjælpeorganisation for Palæstina, UNWRA,
bistand fra den arabiske verden eller fra vestlige donorer. Hamas' valgsejr i 2006 har yderligere
forværret denne situation, fordi EU har indstillet næsten hele sin sin bistand til Palæstina. Krisen går
89 Danida: Bistand og udvikling i de palæstinensiske selvstyreområder. Udvikling nr. 9 1996.
Citeret fra Nissen, p. 39
90 UNSCO (1998). An Overview of 1997. Citeret fra Nissen p. 40
91 Nissen p. 40
92 Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004. p. 39
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først og fremmest ud over den palæstinensiske civilbefolkning, hvor offentligt ansatte har måtte
leve i halve og hele år uden løn, og specielt i Gaza har det skabt kaotiske forhold med konstant
mangel på medicin og medicinsk udstyr og lejlighedsvis mangel på mad. Situationen er yderligere
forværret af Israels lejlighedsvise afbrydelse af vand- og elektricitetsforsyningen til Gaza.
Konsekvensen af den økonomiske blokade er endelig, at de der overhovedet har mulighed for at
forlade Palæstina gør det. Det er oftest de bedre uddannede. Blokaden tvinger de der kan til at
forlade landet.

1.3.3 Militære tiltag
Israel råder over det mest veludrustede militær i Mellemøsten og er samtidig den eneste atommagt i
området. Landet menes at råde over 110-190 atomvåben.93
Siden 2001 eller alle Israels våbentyper – bortset fra atomvåben – sat ind mod den palæstinensiske
befolkning. Den 18. maj 2001 anvendte landet for første gang siden 1967 F-16 bombefly mod
palæstinensiske mål, da Ariel sharon lod Israels luftvåben bombe selvstyre mål i Gaza, Ramallah,
Nablus og Tulkarm med 1100 punds bomber. 12 palæstinensere blev ved den lejlighed dræbt og 90
såret. EU, Rusland, USA og FN fordømmer skarpt den israelske eskalation og opfordrer parterne til
at bringe volden til standsning.94 USA's vicepræsident Dick Cheney udtaler 20. maj, at Israel skal
indstille anvendelsen af de amerikansk producerede F-16 fly mod palæstinensiske mål. Sharon
svarer, at Israel vil bruge lige så megen magt mod palæstinenserne som det finder nødvendigt.95
Siden har Israel anvendt F-15 og F-16 kampfly mod både civile og militære mål i Palæstina. Den
13. december 2001 bombede og ødelagde tanks og F-16 fly f.eks. lufthavnen i Gaza, som Danmark
havde financieret.96 Frem til midten af 2002 anvendes kampflyene næsten udelukkende til at
ødelægge det palæstinensiske selvstyres sikkerhedstyrkers kaserner og politistationer. Derefter
sættes de også ind i bombningen af flygtningelejre og palæstinensiske byer. Hverken EU eller USA
protesterer længere mod bombetogterne.
Israel satte i oktober 2000 for første gang Apache AH-64A angrebshelikoptere ind mod
palæstinensere i de besatte områder.97 Der er tale om våben med en meget stor ildkraft, som af USA
var tænkt indsat mod konventionelle styrker, eller koncentrerede irregulære styrker. Israel anvender
dem derimod mod tætbeboede områder.
Ud over at anvende sin totale kontrol over luftrummet anvender Israel massiv ildkraft på landjorden
i form af kampvogne og artilleri, der sættes ind under offensiverne mod de palæstinensiske byer og
flygtningelejre. Billederne af Arafats sønderskudte hovedkvarter Mukhata i Ramallah gik allerede
verden rundt i 2002. På samme måde blev de palæstinensiske ministerier skudt i grus. En lignende
skæbne overgik kasernerne tilhørende de palæstinensiske sikkerhedsstyrker, der iflg. Oslo
fredsaftalen havde det sikkerhedsmæssige ansvar over palæstinenserne. Samtidig med at Israel i
2001-02 kritiserede Arafat for ikke at standse de palæstinensiske selvmordsaktioner, ødelagde IDF
den infrastruktur de palæstinensiske sikkerhedsstyrker skulle bruge til netop dette formål.
Ved siden af de egentlige militære offensiver mod palæstinenserne, hvor enkelte byer eller større
områder besættes militært af Israel, anvender Israel en bred palette af tiltag, der som de militære er i
strid med folkeretten (se afsnit 1.1):
!

93
94
95
96
97

de omfattende vejkontroller mellem de palæstinensiske byer vanskeliggør transporten

SIPRI 2007.
JPS kronologi 18. maj 2001.
JPS kronologi 20. maj 2001.
JPS kronologi 13. december 2001.
Israel uses helicopters in fight with Palestinians. Janes Air Forces News 10/10 2000.
http://www2.janes.com/WW/www_results.jsp
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mellem disse. Passagen af en vejkontrol kan ofte tage flere timer for en palæstinenser, når
IDF da ikke helt har lukket vejen – for palæstinensere. Israelere og udlændinge har stadig
mulighed for at passere.
!

IDF anvender hyppigt kollektiv afstraffelse af landsbyer, flygtningelejre, byer eller større
områder. Det sker f.eks. i form af flere dages totalt udgangsforbud, hvor IDF skyder på alle
(palæstinensere) der måtte bevæge sig ud. En anden hyppig afstraffelsesform var
bulldozingen af huse tilhørende famaliemedlemmer til f.eks. selvmordsbombere. Efter at
have bulldozed 12.000 huse siden 1967 besluttede IDF i 2005 at instille denne praksis, fordi
”den alligevel ikke havde nogen effekt”. (Se afsnit 1.1.3) En tredje kollektiv
afstraffelsesform er disproportionerede gengældelsesaktioner efter palæstinensiske angreb (i
strid med folkettens proportionalitetsprincip – se afsnit 1.1.6)

!

Israel har siden slutningen af 1970'erne haft en likvideringspolitik overfor udpegede
palæstinensere. Israel kalder selv denne politik for ”målrettede mord”, og siger den er rettet
mod de ansvarlige for terror. De internationale menneskerettighedsorganisationer kritiserer
hyppigt denne form for israelsk terror mod den palæstinensiske befolkning.98

Israel indledte i 2002 bygningen af en mur, der skal adskille Israel fra den besatte Vestbred. Muren
bygges alene på palæstinensisk område. Den Internationale Domstol i Haag afsagde i 2004 en
kendelse, hvor murbyggeriet blev kendt ulovligt og Israel pålagt at rive muren ned. (Se afsnit 1.1.1).
Israel har ignoreret kendelsen. Muren bygges på palæstinensisk jord, afskærer byer yderligere fra
hinanden og palæstinensiske landmænd fra at dyrke deres marker.
Det israelske militær og politi tegner sig for den overvejende del af Israels krænkelser af
palæstinensernes menneskerettigheder. Kun meget sjældent drages soldater, officerer eller andre
sikkerhedsstyrker til ansvar for overgreb mod palæstinensere. Inden for sikkerhedsstyrkerne
eksisterer der en udstrakt straffrihed for disse overgreb. Undtagelsen er nogle få eksempler på
israelske soldater der på egen hånd har planlagt og gennemført terroraktioner mod palæstinensere.
Som gennemgået i afsnit 1 (i forlængelse af tabel 1), er ofrene for begge parters vold overvejende
civile. Eneste forskel er, at for hver gang palæstinensere dræber 1 israelsk civil, dræber israelere
næsten 4 palæstinensiske civile. Respekten for modpartens civile er lav på begge sider i konflikten.
Dato

Hændelse

Antal
palæstinensere
dræbt af de
israelske
sikkerhedsstyrker

2/10 2000

Intifadaen er startet 4 dage inden. Der er nu sammenstød overalt i Israel
og de besatte områder. Denne dag dræbes: 10 palæstinensere i de
besatte områder, 7 israelske arabere, 3 israelske arabere der er såret
1/10 dør. Endvidere dræbes 1 israelske soldat og en bosætter.

20

20/2 2002

IDF gennemfører omfattende bombardementer fra luften og havet mod
selvstyremål i Gaza og på Vestbredden. 16 palæstinensere dræbes
under disse bombardementer. Under et omfattende IDF angreb på
Nablus dræbes yderligere 9 palæstinensere.

25

2/3 2002

IDF melder at have dræbt 10 palæstinensere under angreb på Balata
lejren og yderligere 20 i Jenin lejren. En palæstinensisk baby dør, da
IDF holder en ambulance tilbage ved et checkpoint, en dræbes af IDF
ved Bayt Hanoun og en tredje dør af sår påført tidligere.

33

4/3 2002

IDF forsøger at likvidere en Hamas politisk leder i Ramallah, men opnår
alene at dræbe hans kone, 3 børn og 2 palæstinensiske

19

98 Se bl.a. Amnesty International: Israel and the Occupied Territories: Israel must end its policy of assassinations.
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150562003?open&of=ENG-ISR
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forbipasserende. Under nye IDF angreb på Jenin lejren dræbes 9
palæstinensere. Deriblandt en læge da hans ambulance rammes af en
granat fra en israelsk tank. 5 sygehjælpere såres ved samme lejlighed.
Andre dræbes under angreb på Rafah lejren i Gaza. Premierminister
Sharon udtaler til journalister: ”Hvis palæstinenserne ikke bliver slået, vil
der ikke blive nogen forhandlinger. Formålet [med de igangværende
angreb på palæstinensere] er at øge antallet af faldne blandt
modparten. Først når de er slået vil vi kunne fortsætte forhandlingerne”.
7/3 2002

Under angreb fra luften, landjorden og søen dræber IDF 16
palæstinensere. Under IDF's aktion i Tulkarm bliver 2 ambulance
chauffører dræbt i den israelske ild. 4 andre såres og over 10
forbipasserende. Blandt mange andre aktioner besættes det
Palæstinensiske Handelskammer. IDF bortfører de arkiver der
omhandler palæstinensisk ejerskab til jorden.

16

8/3 2002

IDF intensiverer angrebene på Vestbredden og Gaza. 40 dræbes.
Deriblandt 3 sygehjælpere. IDF soldater fotograferes mens de henretter
en tilfangetaget palæstinenser.

40

11/3 2002

18 palæstinensere dræbes under IDF angreb på Jabaliya lejren i Gaza.
6 dræbes på vestbredden.

24

12/3 2002

IDF intensiverer sine angreb, sender 20.000 soldater, 150 tanks og
pansrede mandskabsvogne ind i Amari og Ramallah. 30 palæstinensere
dræbes. IDF bulldozer den vigtigste vandforsyning til Ramallah;
beskyder City Inn hotellet i Ramallah med tunge maskingeværer. De
udenlandske journalister i byen har søgt tilflugt på hotellet. En
kameramand fra ABC rammes 7 gange. Røde Halvmåne indstiller sin
aktivitet i Ramallah efter at dens ambulancer og medarbejdere
gentagne gange er blevet angrebet af IDF.

30

4/4 2002

Israel invaderede Vestbredden 29. marts med omkring 50.000 mand.
Denne dag dræbes 20 palæstinensere. Præsident Bush kritiserer for
første gang Israel, og opfordrer landet til at trække sig ud af de områder
det har besat siden 29/3. Han opfordrer samtidig til at indstille
udvidelsen af bosættelserne, men opstiller ikke nogen tidsfrist. Sharon
svarer, at IDF operationen Defensive Shield vil fortsætte.

20

5/4 2002

Denne dag bliver den hidtil blodigste under Intifadaen med mange
dræbte i Tubas, Nablus, Jenin og andre byen på vestbredden. IDF
beskyder endvidere en diplomatisk konvoj, der evakuerer borgere fra
EU fra Dahaysha flygtningelejren.

60

6/4 2002

50 palæstinensere dræbes under IDF angreb på Balata, Jenin
flygtningelejren, Nablus, Ramallah og andre byer på Vestbredden.99

50

8/4 2002

IDF dræber mindst 30 palæstinensere under angreb i Jenin. 200 kvinder
og børn der lider af dehydrering får lov af IDF til at forlade lejren, 5 dage
efter at IDF afbrød forsyningerne af vand, strøm, mad og ambulancer til
lejren.

30

22/7 2002

Israel likviderer Izzeddine al-Qassam Brigadernes grundlægger og
leder, Shaykh Salah Shihada, da et F-16 sender en 1 tons bombe ind i
det hus i Gaza hvor han opholder sig. Eksplosionen er så voldsom, at 3
huse styrter sammen og 20 andre beskadiges. 14 civile dræbes i
ruinerne – deriblandt 9 kvinder og 4 børn. 140 såres.

17

1/5 2003

I de tidlige morgentimer sender IDF 30 tanks med helikopterstøtte ind i
Gaza for at likvidere Izzeddin al-Qassam Brigade kommandant Yusuf
Abu Hin. 2 brødre og 10 tilfældige palæstinensere dræbes ved samme

16

99 Israels udenrigsminister Shimon Peres udtaler til Ha'aretz den 9. april, at IDF er i gang med en massakre i Jenin
flygtningelejren. Israel modsætter sig senere, at FN gennemfører en uvildig undersøgelse af hvad der skete i Jenin.
FN's udsending, nordmanden Terje Rød Larsen bliver erklæret for persona non grata i Israel efter at have
beskrevet Israels ødelæggelser i lejren.
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lejlighed – deriblandt en 2 årig og to 13 årige.
11/2 2004

IDF gennemfører et større angreb i Gaza by. 5 Hamas medlemmer, 3
medlemmer af Islamisk Jihad, 2 palæstinensiske politifolk og 3
forbipasserende dræbes. 60 såres, deriblandt 33 børn. Også Rafah
lejren angribes. 3 palæstinensere dræbes og 17 såres, deriblandt 10
børn. 24 palæstinensiske hjem og 3 skoler bulldozes.

18

18/5 2004

Under angreb på Rafah lejren i Gaza dræbes 16. 4 medlemmer af
Hamas og 12 forbipasserende. Mindst 2 ambulancer beskydes af IDF
snigskytter. Andre dræbes andre steder i Gaza og på Vestbredden.

24

30/9 2004

Under angreb på Jabaliya lejren i Gaza gennemfører IDF 5 luftangreb
på beboelseskvarterer. Mindst 27 dræbes (deriblandt 15 bevæbnede
palæstinensere og 12 ubevæbnede – deriblandt 10 da IDF beskyder en
UNWRA skole med granater). 131 såres. 22 huse bulldozes.

27

Tabel 3. Israelske sikkerhedsstyrker har i 2000-07 dræbt 4.468 palæstinensere. Deraf 2.756
civile. Tabellen er en oversigt over de 17 blodigste IDF aktioner under 2. Intifada (angreb
med 16 dræbte eller flere).100

1.3.4 Bosættelser101
Ved udgangen af 2005 levede 249.677 israelere i bosættelser på den besatte Vestbred. Dertil kom
ca. 200.000 bosættere i det besatte Østjerusalem. Omkring halvdelen af bosætterne lever i større
byområder som Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev og Ariel opført af den israelske stat siden 1967.102
Som beskrevet i afsnit 1.1.5 ovenfor er bosættelserne ulovlige efter den 4. Genevekonvention og
udgør ifølge den Internationale Straffedomstols statutter en grov krigsforbrydelse, der kan
retsforfølges ved domstolen.
Alligevel har Israel lige siden besættelsen i 1967 arbejdet på etableringen af bosættelser i de besatte
områder. Dette projekt tog især fart da Menachem Begin's højreorienterede Likud regering kom til
magten i 1977. I perioden 1977-79 steg bosætterbefolkningen fra 4.000 til 10.000. Likud
koalitionens politik afveg markant fra Arbejderpartiet, der indtil da havde haft magten. For
Arbejderpartiet var de besatte områder (undtagen Jerusalem) noget der ved en fremtidig
fredsslutning skulle byttes mod fred. Likud med Menachem Begin og Ariel Sharon i spidsen
betragtede derimod de besatte områder som en integreret del af Israel, og den hastige etablering af
bosættelser i de besatte områder skulle sikre at disse aldrig igen blev overdraget til
palæstinenserne.103
I 1979 integrerede Likud regeringen bosættelserne i Israels kommunale system. Bosættelserne er i
dag organiseret i 15 lokalråd, 6 regionalråd og 2 byer (Ariel and Ma'ale Adumim). Bosætterne er
envidere organiseret i en privat financieret organisation kaldet Yesha (de hebræiske forbogstaver for
Judæa, Samaria og 'Aza, der er de bibelske navne for Vestbredden og Gaza).104
100 Kronologi fra Journal of Palestine Studies.
101 Der henvises endvidere til: Folkekirkens Nødhjælp: Palæstina 40 år efter. Hvor går grænsen? København maj
2007. Dette hæfte på 20 sider dokumenterer den israelske bosætter ekspansion på Vestbredden og de konsekvenser
dette har for den palæstinensiske befolkning. Mange af Nødhjælpens projekter på Vestbredden er blevet vanskeligeller umuliggjort af bosætternes ekspansion.
102 Foundation for Middle East Peace (FMEP) har på sin side Settlements in the West Bank en oversigt over
Vestbreds bosættelserne og udviklingen i deres indbyggertal 1999-2005.
http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/west_bank_settlements.html
Se også: Criminal Negligence? Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 3. Palestinian
Human Rights Monitor report vol. 5, issue 2, marts 2001. http://www.phrmg.org/monitor2001/apr2001.htm
103 Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 5
104 Ibid. p. 5
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Bosættelserne fortsatte deres udvidelser gennem 1980'erne. Samtidig begyndte det israelske militær
at bygge veje mellem bosættelserne. Disse veje må ikke benyttes af palæstinensere. Samtidig
fortsatte konfiskationen af palæstinensisk jord – i strid med 4. Geneve Konvention. Som nævnt i
afsnit 1.1.5 ovenfor har Israel i dag konfiskeret omkring 70% af jorden på Vestbredden.
Palæstinenserne er isoleret i enklaver adskilt af israelske bosættelser og veje der kun må anvendes
af israelere.
I 1989 forhandlede Israel en aftale på plads med Sovjetunionen der åbnede op for udvandring af
200-400.000 jøder fra Sovjetunionen til Israel. Den israelske regerings plan var at genbosætte de
mange hundrede tusinde i bosættelser. Israel fik lånegarantier fra USA til en værdi af 10 mia. US$
til at genbosætte de mange indvandrere, men USA modsatte sig skarpt at midlerne anvendtes til
udvidelse af bosættelserne på Vestbredden og Gaza. USA med præsident George Bush i spidsen
frygtede, at udvidelsen bosættelserne ville umuliggøre en fremtidig fred i området.

Fig. 2 Bosættelser og israelske militærområder på Vestbredden 1998 (de grå områder). De sorte
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områder er palæstinensiske byer og de skraverede er palæstinensiske landsbyer. Israel har
afskåret de traditionelle veje mellem de palæstinensiske områder, og det er ofte umuligt at køre
fra et område til et andet, blot 5-10 km væk.105
Oslo fredsaftalen mellem Israel og Palæstina fra 1993 slog fast, at ”.. ingen af parterne må tage
skridt der ændrer Vestbreddens og Gazas status inden disse områders permanente status er
forhandlet færdig.”106 Denne artikel i fredsaftalen skulle fryse udbygningen af bosættelserne.
Alligevel fortsatte de israelske regeringen udvidelsen af bosættelserne. Israels premierminister
Benjamin Netanyahu (1996-99) udpegede bosættelserne som ”prioriterede nationale områder” og
indledte bygningen af Har Homa (Abu Gnheim) bosættelsen. Denne politik blev fortsat under
premierminister Ehud Barak (1999-2001), der indledte bygningen af en ny bosættelse i Mitzpe
Hagit.107 Under Ariel Sharon (2001-05) tog bosættelserne yderligere fart.
Bosættelserne er siden Likud regeringen (1977-79) blevet tillagt en både taktisk og strategisk
betydning. De er strategisk placeret på bakketoppe for militært at kunne kontrollere de
lavereliggende palæstinensiske landsbyer og byer, og bosætterne indgår med deres fulde bevæbning
i Israels militære kontrol med Vestbredden. Strategisk er formålet med bosættelserne at hindre at
den besatte Vestbred samlet leveres tilbage til palæstinenserne og at hindre den politiske, sociale og
økonomiske sammenhængskraft mellem de palæstinensiske byer.108 I 1996 erklærede den israelske
finansminister Dan Meridor: ”.. det er klart at hvis vi er seriøse i vores beslutning om ikke at vende
tilbage til 1967 grænserne, så er ord ikke tilstrækkelige. Bosættelserne er en af de ting, der definerer
landets grænser. Hvis vi derfor indstiller bosættelserne et eller andet sted, så betyder det at vi har
opgivet dette sted”.109
Selv om bosætterne traditionelt har tilhøret den israelske højrefløj, er der tale om en sammensat
gruppe. En undersøgelse blandt bosætterne på Vestbredden i 1997 afslørede, at 42% af dem alene
boede i bosættelserne af økonomiske årsager. 27% fremførte at deres motivation var religiøs eller
ideologisk. Andre 24% er født i bosættelserne eller er flyttet dertil med familie eller venner.110
Israel giver en lang række økonomiske tilskyndelser til israelere der slår sig ned i bosættelserne,
fordi de af staten er udpeget som områder ”af højeste nationale prioritet”. Bosætterne betaler 7%
lavere skat, får tilskud at bygge huse, lavt forrentede boliglån, gratis skolegang for børn fra 3 år og
opefter, gratis skolebusser og økonomisk støtte til udvikling af industri, landbrug og turisme.111
Undersøgelsen fra 1997 viste, at bosætterne politisk ligger betydeligt længere til højre end
gennemsnittet og ofte repræsenterer rabiate politisk-religiøse holdninger. I 1990'erne satte de sig
voldeligt imod fredsprocessen, og det var en bosætter der i november 1995 myrdede den israelske
premierminister Yitzak Rabin – pga. fredsprocessen. De rabiate bosættere mener, at gud i 1967 gav
dem Vestbredden. Rabbiner Zvi Yehuda Kook var den religiøse og politiske bagmand bag Gush
Emunim bosættelsen i 1973, og hans tilhængere udgør fortsat den rabiate kerne af bosættere.
105 Foundation for Middle East Peace. West bank 1998
http://www.fmep.org/maps/map_data/west_bank/west_bank_1998.gif
106 Neither side shall initiate or take any step that will change the status of the West Bank and Gaza Strip pending the
outcome of the permanent status negotiations.
Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip, 1995, Article XXXI, 7
107 Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 5
108 Ibid. p. 5
109 ”...[i]t is clear that if we are serious in our intention not to return to the 1967 lines, words alone will not suffice.
Settlement is one of the things that determines the map of the country. Therefore, if we stop the settlement in one
place or another it means that we have surrendered that place”
Den israelske avis Yediot Aharonot, 19. juli 1996.
110 Khalil Shikaki's Center for Palestine Research and Studies (CPRS). Settlers Poll (2), June 1997
111 Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 3
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Bosætternes nationale organisation, Yesha erklærede et år før Osloaftalen i 1993 at: ”..det blev
allerede slået fast af vor rabbiner Zvi Yehuda Kook at enhver jødisk eller ikke-jødisk beslutning om
at stjæle vort land (Vestbredden) vil være ugyldig fordi guds vilje vil sejre. Enhver ide om at indgå
fred med den 'palæstinensiske terroristiske ledelse', der også omtales som 'dyr i menneskeskikkelse'
er 'tankespind inspireret af satan'”.112
Yesha har fortsat sin rabiate holdning til palæstinenserne under 2. Intifada. Den 26. februar 2001
opfordrede bosætterrådet f.eks. regeringen til at dræbe eller landsforvise Yassir Arafat.113
Premierminister Sharon truede flere gange under Intifadaens første år med at dræbe Arafat, men lod
alligevel i sidste ende være.
Den amerikanske Israel/Palæstina forsker Ian Lustick skrev i 1993 bogen: Unsettled states.
Disputed lands. Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and the West Bank-Gaza, som er en
historisk sammenligning af bosættere i henholdvis Nordirland, Algeriet og Palæstina. Han skriver
her om de israelske bosættere:
Selv om de ikke er en lige så overvældende styrke som Ulster Volunteers, og selv om de ikke
er lige så mange som pied noir militsen (i Algeriet), så har bosættere i de besatte områder
dannet velbevæbnede paramilitære- og terrorgrupper. Sammen har de et tætvævet
kommunikationsnetværk, tilstrækkelige våben og ammunition til at forsyne 10-15.000
militsfolk, og en logistisk og organisatorisk infrastruktur, der effektivt kan anvendes mod
arabere eller jøder der er modstandere af annektion af de besatte områder, eller de vil
udgøre en betydelig trussel mod enhver (israelsk) regering, der vil hælde i retning af
konfrontation over de besatte områders fremtid. Som i det fransk-algierske eksempel er
mange af de (israelske bosættere) der er aktive i disse grupper, sammen med andre
bosættere, under forskellige Likud regeringer og militærets top blevet integreret ind i en
“civilgarde”. Ved at udføre sikkerhedsfunktioner for hæren på Vestbredden og i Gaza har
disse personer tjent deres politiske formål, samtidig med at de har udført deres tjeneste som
reservister, og de har samtidig opnået en effektiv politisk udviskning af grænserne mellem
legalt sanktionerede patruljer, og paramilitære aktiviteter, der ikke er sanktionerede af de
legale myndigheder.114
Antallet af bosættere på Vestbredden var i 1993 under halvdelen af antallet i 2007.
112 ”[i]t has already been ruled by our rabbi, Zvi Yehuda Kook of blessed memory, that any decision, Jewish or nonJewish, to rob us of any part of our land can have no validity because the Will of God will prevail.' Any
expectation of making peace with the 'terrorist' Palestinian leadership', referred to as 'animals in human shape' is 'a
delusion inspired by Satan'.”. Citeret i Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 6
113 JPS kronologi. 26. februar 2001:
”YESHA settlers council call on the government to assassinate or expel Arafat”. (HP 2/26; NYT, WT 2/27; WT
2/28; WJW 3/1; AYM 3/3 in WNC 3/8; MEI 3/9)
114 Ian S. Lustick: Unsettled states. Disputed lands. Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and the West
Bank-Gaza. (Cornell University Press 1993).
p. 427-28: “Although not nearly as formidable a force as the Ulster Volunteers, and although not as numerous as
the pied noir militia (the Territorial Units), settlers in the occupied territories have organized well-armed
paramilitary and terrorist groups. Together they possess a dense communications network, enough small arms
and ammunition to supply ten thousand to fifteen thousand resistants, and a logistical and organizational
infrastructure capable of being used effectively against Arabs or anti-annexationists Jews, or to “up the ante”
considerably for any government inclined toward confrontation over the future of the territories. As in the FrenchAlgerian case, many of those (Israeli settlers) active in these groups, along with other settlers, have under different
Likud governments and chiefs of staff been integrated into a “civil guard”. By carrying out security functions for
the army in the West Bank and Gaza strip, these individuals serve their political objectives while performing their
reserve duty and achieve a political useful blurring of boundaries between legally sanctioned patrols and
paramilitary activities not sanctioned by legally constituted authorities.”
Lustick er en af USA’s fremmeste forskere i Israel/Palæstina konflikten. I sin bog fra 1993 analyserer han
historiske forskelle og ligheder mellem britiske settlere i Nordirland, franske settlere i Algeriet og israelske settlere
i Palæstina.
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Alle bosættere i aldersgruppen 20-54 er reservister i IDF. De er bevæbnede med automatvåben og
aftjener deres årlige ene måneds militærtjeneste i eller omkring deres bosættelse. Israel hævder, at
bosætterne alene er bevæbnede i selvforsvars øjemed, men for at kunne kræve beskyttelse som
civile under 4. Geneve Konvention må de ikke optræde offensivt eller patruljere sammen med den
israelske hær. Begge dele sker rutinemæssigt.
Mange bosættere mener imidlertid, at Israel er for bløde overfor den palæstinensiske befolkning, og
siden 1980'erne har der derfor været problemer med bosætter dødspatruljer, der har jagtet og dræbt
palæstinensere.115 I 1980'erne dannede nationalt-religiøse bosættere Jødisk Undergrund (Makhteret
på hebræisk). I juni 1980 placerede Makhteret bomber i tre fremtrædende palæstinensiske Vestbred
borgmestres biler. To borgmestre blev alvorlig såret, mens den tredje blev advaret og undslap
uskadt. Bevægelsen gennemførte en lang række andre angreb i 1980-83. Bl.a. sprang den
fragmenteringsbomber på en fodboldplads i Hebron og i en moske, der sårede flere snese
palæstinensere. I 1983 angreb de Hebrons Islamiske Skole med maskingeværer og granater. Tre
arabiske elever blev dræbt og 33 såret. I 1984 forsøgte Makhteret at placere bomber i 5 arabiske
busser i Østjerusalem, men denne plan blev opdaget af det israelske efterretningsvæsen Shin Bet,
bomberne demonteret og 30 bosættere arresteret. 25 bosættere blev dømt for en lang række aktioner
mod palæstinensere, men selv de sidste livstidsdømte blev løsladt i 1992 efter at have fået deres
straf sat ned af præsident Chaim Herzog.116
Flere andre bosætter paramilitære organisationer blev trevlet op gennem 80'erne. Det gælder bl.a.
den største af disse, Kach, der blev dannet af rabbiner Meir Kahane, TNT (Terror Neged Terror –
terror mod terror) og Forsvars skjoldet (Egrof Magen). I 2002 danner bosættere flere dødspatruljer
som Revenge of the Innocent Babes, der angreb palæstinensere med bomber og automatvåben og
Tears of the Orphans and Martyrs.117
Den 25. februar 1994 gennemfører Hebron bosætteren Baruch Goldstein en massakre på bedende
muslimer i moskeen i Hebron. Han dræber 29 med sit automatgevær fra den israelske hær inden han
selv bliver dræbt. I bosættelserne gøres han til helgen og i 1995 får hans bosættelse Kiryat Arba
tilladelse fra de israelske myndigheder til at bygge et monument på kirkegården, hvor han ligger
begravet.118
Bosættelserne omkring Hebron er de mest voldelige på Vestbredden. Efter Goldsteins massakre i
1994 blev Israel derfor tvunget til at acceptere oprettelsen af TIPH (Temporary International
Presence in Hebron), hvor også mange danske politifolk har gjort tjeneste. Trods oprettelsen og
indsættelsen af TIPH har overgrebene fra bosætternes side ikke kunnet afværges. Hebron
bosætternes åndelige leder er rabbineren Moshe Levinger, der i starten af 70'erne var med til at
oprette Gush Emunim bosættelsen. Hans mener Eretz Israel skal omdannes til en hellig stat, der
alene regeres af Halacha og Toraen. Han er imod ethvert kompromis med palæstinenserne og
oprettelsen af en palæstinensisk stat. Premierminister Ariel Sharon har omtalt Levinger og hans
hustru som ”vor generations helte”. Men Levinger har også været involveret i utallige angreb på
palæstinensere. I 1988 skød og dræbte han Khaled Salah (42) og sårede Ibrahim Bali, efter nogle
palæstinensiske børn havde smidt sten efter hans bil. Han blev idømt 5 måneders fængsel men blev
løsladt efter 10 uger.119
I og omkring bosættelserne er rabiate slagord som ”Dræb arabere” på engelsk og hebræisk
hyppige. Og denne holdning til den palæstinensiske befolkning findes også blandt bosætternes
rabbinere. Ved Goldsteins begravelse i 1994 erklærede rabbiner Yaacov Perrin at: ”En million
115
116
117
118
119

Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 7
Robert I. Friedman: Zealots for Zion: Inside Israel’s West Bank Settlement Movement, 1992, Random House
Bilag 1. Bosætter terror mod den palæstinensiske befolkning.
Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 9
Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 8
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arabere er mindre værd end en jødisk fingernegl”.120
På basis af dag til dag kronologien bragt i tidsskriftet Journal for Palestine Studies, er der lavet en
samlet oversigt over israelske bosætteres angreb på palæstinensere i perioden september 2000 –
februar 2006.121
Dræbte palæstinensere122

37

Bosætterdrab på palæstinensere

58

Palæstinensere såret af kugler fra bosætteres side

1165

Gennemtævning (beatings)

164 sager

Fornærmelser, chikane, overfald

334 sager

Vandalisme mod palæstinenseres ejendom
Nedbrænding eller bulldozing af palæstinensiske olivenplantager
Antal dunams brændt/bulldozed

123

Oprivning af oliventræer og frugttræer
Antal træer

124

Bosætteraktioner hvor olivenplukning er forhindret

94
65 sager
3819
57 sager
3740
25

Tabel 4. Bosætterangreb på palæstinensere september 2000 – februar 2006.
Et sted mellem 58 og 95 palæstinensere blev i de første 5½ år af 2. Intifada dræbt af israelske
bosættere. Drabene falder i to hovedkategorier. Dels hævndrab hvor en bosætter vender sin bil og
kører tilbage efter at palæstinensere har kastet sten mod den, for derefter at åbne ild mod de
palæstinensere han har kunnet komme i nærheden af. Dels tilfældige drab, tilsyneladende uden
hævnmotiv, hvor bosættere f.eks. skyder til måls efter palæstinensere fra deres biler. Palestinian
Human Rights Monitor (PHRMG) undersøgte i marts 2002 de første 7 af disse drab i detaljer.125
PHRMG konstaterer at de israelske myndigheders interesse i at undersøge disse drab har været
begrænset.
Den 2. Intifada er karakteriseret ved et meget stort antal sager, hvor bosættere har angrebet
palæstinensere med skydevåben. Det afspejler sig i det store antal sårede. Lige som i drabssagerne
har de israelske myndigheder kun efterforsket få af disse sager. En af de få undtagelser var en
bosætter fra Hebron der skød en 13 årig dreng i maven, mens bosætterne holdt drengens og hans
families hus besat. Undersøgelsen blev startet efter vidneudsagn fra medlemmer af Christian
Peacemaker Team (CPT) blev offentliggjort. Efter skyderiet spurgte medlemmerne fra CPT
politifolk i 2 politibiler nær ved det besatte hus hvorfor de ikke havde grebet. Svaret var at
politifolkene havde besluttet at lade bosætterne lufte deres vrede over drabene på 2 bosættere en uge
inden.126

120 New York Times, 28. februar 1994, p. 1
Her citeret fra Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 9
121 Bilag 1 til denne rapport. Israelske bosætteres angreb på den palæstinensiske befolkning 2000-06.
Baseret på Journal of Palestine Studies,
122 Det er i disse 37 drab uklart om gerningsmændene er bosættere eller andre bevæbnede israelere
123 I mange tilfælde nævner kronologien ikke hvor mange dunams der er brændt eller bulldozed
124 I mange tilfælde nævner kronologien ikke hvor mange træer der er revet op
125 Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 23-26
126 Settler Violence and State Inaction during the al-Aqsa Intifada. p. 27
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Bevæbnede bosættere fra Hebron sigter mod palæstinensere, mens israelske
soldater kigger på. © Associated Press127
En vigtig aktionsform for bosætterne siden 1980'erne har været nedbrænding eller bulldozing af
palæstinensiske olivenplantager, oprivning af træerne eller hindring af olivenhøsten. Denne form
for angreb har det dobbelte formål at konfiskere (stjæle) ny jord til bosættelserne og at ødelægge
den palæstinensiske økonomi. Lige som bosætternes væbnede angreb på palæstinensere ofte
overvåges passivt af israelske politifolk eller soldater (se bilag 1), overvåger de israelske
sikkerhedsstyrker hyppigt ødelæggelsen af palæstinensiske plantager. Når de griber ind er det oftest
for at afvise palæstinensere eller internationale fredsvagter der protesterer mod de israelske
overgreb. Den israelske højesteret afsagde i 2006 en kendelse der slog fast at bosætternes angreb på
palæstinensiske plantager er ulovlig. Det har foreløbig betyder en opbremsning i bosætternes
ødelæggelser.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

177.411

192.976

198.535

214.722

224.669

234.487

249.677

Tabel 5. Udvikling i bosætterbefolkningen på Vestbredden 31/12 1999 – 31/12 2005. Over de 6
år er bosætterbefolkningen steget med 40%.128
Som beskrevet i afsnit 1.3.1 ovenfor eksisterer der en udstrakt straffrihed for bosætternes angreb på
den palæstinensiske befolkning. Bosætterne retsforfølges kun i meget få og grove tilfælde, og selv i
disse tilfælde sker der ofte en afkortning af straffen. Til sammenligning betegner Israel under ét
palæstinensiske angreb på bosættelserne som terror, som straffes hårdt – med døden (likvideringer)
eller lange fængselsstraffe.
Mange voldelige palæstinensiske aktioner er under 2. Intifada blevet rettet mod bosættelserne, og
palæstinenserne anser generelt bosættelserne som legitime militære mål. Der er betydelig forskel
127 Den israelske menneskeretisorganisation B'tselem.
http://www.btselem.org/English/Photo_Archive/One_Photo.asp?start=25
128 Foundation for Middle East Peace – Settlements in the West Bank.
http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/west_bank_settlements.html
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mellem bosættelserne. Nogle bosættelser som de der er placeret i og omkring Hebron og uden
Jerusalem er stærkt voldelige mod den omkringboende palæstinensiske befolkning, mens andre
søger at leve i fred med deres palæstinensiske naboer. Næsten alle palæstinensiske angreb rettes
mod den første type – de voldelige bosættelser. Disse bosættelser symboliserer for den
palæstinensiske befolkning hele deres ulykke: konfiskationen af deres jord, umuliggørelsen af at
føre et værdigt liv og voldelige overgreb.
Bosættelsernes militære/civile karakter er omstridt, men uanset at de i sig selv udgør en krænkelse
af 4. Geneve Konvention og udfra den Internationale Straffedomstols Statutter kan betegnes som
krigsforbrydelser, har deres egentlige civile befolkning ret til beskyttelse – efter 4. Geneve
Konvention. Den amerikanske jurist Audrey Bomse skriver herom:
”Bosætter børn og ubevæbnede voksne bosættere er helt klart civile og må ikke angribes.
Men en af årsagerne til at 4. Geneve Konvention netop forbyder en besættelsesmagt at
overføre dele af sin civilbefolkning til besat område er at beskytte sådanne ikkekombatanter. Civile besættere der lever blandt en besat befolkning – især hvor der findes
modstand mod besættelsen – befinder sig i en særlig udsat situation. Staten Israel der
løbende har tilskyndet til oprettelse af bosættelser i de besatte områder bærer derfor en del af
ansvaret for dødsfald blandt sine civile bosættere. Bevæbnede bosættere befinder sig på
grænsen mellem kombatanter og ikke-kombatanter, og de bosættere der engagerer sig i
angreb på palæstinensere har klart krydset denne linie.”129

1.3.5 Opsamling
Udover den rent militære besættelse har Israel annekteret 70% af jorden på Vestbredden til
brug for bosættelser og som militære områder.
Israel praktiserer i de besatte områder et dobbelt juridisk system, opdelt efter etniske
skillelinier. Israelske statsborgere dømmes efter israelsk civil strafferet, mens palæstinensere
dømmes efter en blanding af jordansk lovgivning (fra før 1967), britiske
undtagelsesbestemmelser (fra før 1948) og israelske militære instrukser. Israel har siden 1967
udstedt over 1400 sådanne militære instrukser med retsvirkning på Vestbredden og over 1100
med retsvirkning i Gaza. Selv om 4. Genevekonvention slår fast, at sager mod civile skal føres
ved civile domstole, fører Israel et stort antal sager mod civile palæstinensere ved
militærdomstole. Israel siger selv, at der er tale om sikkerhedssager, men i denne kategori
falder også f.eks. trafikforseelser, strid om jord og retten til naturressourcer.
Military Order 1200 fastslår, at alle israelske soldater kan arrestere palæstinensere. De kan
tilbageholdes i 8 dage før de skal stilles for en dommer. I visse tilfælde er grænsen dog 18
dage, før de skal stilles for en dommer. De har først ret til at møde deres forsvarer 15 dage
efter arrestationen. Denne frist kan forlænges med yderligere 15 dage og kan af en dommer
yderligere forlænges med 2*30 dage. Denne periode skal bruges til at aftvinge den arresterede
en tilståelse - bl.a. gennem anvendelse af tortur.
Den israelske menneskeretsorganisation B'tselem undersøgte i 2001 forskellene i
domsafsigelse over de 2 befolkningsgrupper og fandt afgørende forskelle. I 30 ud af 81 sager
blev palæstinensere idømt livsvarigt fængsel for mord på en israeler. Kun i 3 ud af 89 sager
blev israelere idømt livsvarigt fængesel for mord på palæstinensere. I 15 af de 81
palæstinensiske sager blev den anklagede likvideret af israelske sikkerhedsstyrker.
Israel har med militære zoner, bosættelser og veje (som kun må benyttes af israelere) delt
Vestbredden op i mange mindre zoner, således at det i mange tilfælde er umuligt for
129 Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004. Bomse er
amerikansk jurist. p. 49
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palæstinensere at rejse blot 5-10 km fra en by til en anden. Vestbredden og Gaza er i forvejen
helt adskilt. Det har ødelagt den interne palæstinensiske handel. Siden 1990'erne har Israel
afbrudt den palæstinensiske eksport og forbudt befolkningen at søge arbejde i Israel eller i de
arabiske nabolande. Konsekvensen er, at arbejdsløsheden i nogle områder af Palæstina i dag
er over 75% og at 65% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.
Israel anvender alle våbentyper - bortset fra atomvåben - i sine angreb på palæstinenserne. I
2001 blev F-16 kampfly for første gang efter 67 krigen sat ind mod mål i Palæstina. Det fik
USA's vicepræsident Dick Cheney til at udtale, at Israel skulle indstille anvendelsen af de
amerikansk producerede F-16 fly mod palæstinensiske mål. Israels premierminister Ariel
Sharon svarede, at Israel agtede at bruge lige så megen magt mod palæstinenserne, som det
fandt nødvendigt. Siden er både F-15 og F-16 fly samt Apache angrebshelikoptere
rutinemæssigt sat ind i angreb på byer og flygtningelejre - med store civile tab. Israel
anvender endvidere tungt artilleri og kampvogne mod byer og flygtningelejre.
Israel anvender vejkontroller til at hindre palæstinensernes bevægelsesfrihed i de besatte
områder, kollektiv afstraffelse af byer eller hele regioner i form af angreb eller flere dags
militære udgangsforbud, ødelæggelse af palæstinensiske huse (Israel har ødelagt 12.000 huse
siden 1967) samt likvidering af palæstinensere der befinder sig på militærets eller
efterretningsvæsenets dødslister. Israel likviderede i perioden 2000-05 et sted mellem 353 og
484 palæstinensere. Israel kalder selv likvideringerne for målrettede mord.
Israel har siden 1967 ført en ekspansiv bosættelsespolitik i de besatte områder. Det israelske
arbejderparti havde oprindelig den ide, at bosættelserne kunne byttes i en land-for-fred aftale
ifbm. en fremtidig fredsaftale. Den israelske højrefløj og bosætterbevægelsen anser imidlertid
de besatte områder for land, Gud har givet dem, og som det aldrig kan komme på tale atter at
overdrage til palæstinenserne. Dele af denne bevægelse arbejder aktivt for etnisk udrensning
af alle palæstinensere fra de besatte områder. Siden 1980'erne har bosætterne oprettet
dødspatruljer og terrorgrupper, der har gennemført aktioner mod den palæstinensiske
befolkning. Det var bosætteren Baruch Goldstein der med sin massakre på 29 palæstinensere
i Hebron i 1994 satte gang i bølgen af palæstinensiske selvmordsbombere. I 1995 dræbte en
bosætter Israels premierminister Yitzak Rabin i protest mod fredsprocessen.
Bosætterne er bevæbnede med automatvåben af den israelske hær. Officielt til selvforsvar,
men de anvendes også under militære aktioner gennemført af det egentlige israelske militær
og bosættere i fællesskab, og de anvendes offensivt til angreb på palæstinensere. De har en
organiseret paramilitær struktur, der nogle gange opererer sammen med IDF og nogle gange
selvstændigt.
Den israelske menneskeretsorganisation B'tselem gennemførte i 1994 en undersøgelse af 64
bosætterdrab på palæstinensere i perioden 1988-93. Den viste, at kun i 4 sager var der tale om
selvforsvar.
Bosættere dræbte i 2000-05 58 palæstinensere i de besatte områder, 1165 blev såret. Dertil
kommer yderligere 37 drab på palæstinensere hvor det ikke er klart, om gerningsmanden var
bosætter, soldat eller en tredje israeler.
Bosætterne spiller endelig en vigtig rolle i undergravningen af den palæstinensiske økonomi
ved nedbrænding eller fældning af palæstinensiske olivenplantager, eller aktioner hvor
bosættere væbnet har hindret den palæstinensiske olivenhøst.
Bosætternes status er derfor omdiskuteret. Israel betegner dem som rent civile, mens
palæstinenserne regner dem for legitime militære mål. Der er ingen tvivl om, at uanset at den
israelske bosættelsespolitik er i strid med 4. Genevekonvention og kan retsforfølges som en
krigsforbrydelse, har den rent civile befolkning i bosættelserne krav på beskyttelse efter
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samme 4. Genevekonvention. Palæstinensiske angreb på bevæbnede bosættere der deltager i
offensive angreb på palæstinensere falder imidlertid udenfor 4. Konvention. Under alle
omstændigheder bærer Israel en betydelig del af ansvaret for de angreb bosættelserne
udsættes for, for når konventionen forbyder bosættelser er det ikke blot til beskyttelse af de
besatte, men også til beskyttelse af den besættende parts civilbefolkning.

1.4 Palæstinensiske modstandsformer
1.4.1 Politiske former
De palæstinensiske former for modstand mod den israelske besættelse og for at retfærdigheden til at
ske fyldest er langt overvejende civile og har fredelig karakter. Trods besættelse og krænkelserne af
deres menneskelige rettigheder forsøger palæstinenserne at få deres liv til at hænge sammen
økonomisk og socialt ved at søge at dyrke deres jord, eller udøve deres erhverv. Det er vanskeligt
for mange eftersom arbejdsløsheden i nogle områder er på over 75%.
Israels konstante angreb på selvstyrets infrastruktur i 2001-02 havde i 2003 i realiteten fået dets
aktiviteter til at bryde sammen. På specielt sundheds- men også tildels på undervisningsområdet var
tiden skruet tilbage til før Oslofredsaftalen i 1993, således at de palæstinensiske NGO'er atter
spillede en central rolle i at få sundheds- og undervisningssystemet til at fungere.
Retsligt er det først de seneste år, at palæstinenserne har søgt at anvende det israelske retsvæsen til
at mildne effekterne af besættelsen. Det er lykkedes i enkelte tilfælde, som da den israelske
højesteret i 2006 afsagde kendelse om, at bosætternes afbrændinger af palæstinensiske
olivenplantager og hindring af olivenhøsten er ulovlig. Det var også den palæstinensiske anvendelse
af retsvæsenet – denne gang det internationale – der i 2004 fik den Internationale Domstol til at
kende Israels bygning af muren for ulovlig.
Politisk har palæstinenserne siden 1978 søgt at bringe sig i en situation, hvor der kunne opnås en
forhandlingsløsning på konflikten. Det har været særdeles vanskeligt, eftersom palæstinenserne
ubetinget er den svage part i konflikten, så selv om de haft moralsk støtte fra FN til denne proces,
har den vestlige verden kun i sjældne tilfælde lagt pres på Israel for at landet til forhandlingsbordet
eller få det til at give indrømmelser.
PLO besluttede i 1988 at anerkende staten Israel. Israel har aldrig officielt anerkendt oprettelsen af
en palæstinensisk stat. De fleste palæstinensere rystede derfor i 2006 på hovedet da EU af Hamas
krævede, at den skulle anerkende staten Israel – mens Israel ikke skulle anerkende Palæstina (s ret
til at eksistere).
Op til den første Golfkrig i januar 1990 lovede USA den arabiske verden, at der skulle skabes en
forhandlingsløsning på konflikten. Forhandlinger blev da også indledt i Madrid i august, men Israel
afviste at lade en palæstinensisk delegation deltage i forhandlingerne. Osloaftalen var derfor resultat
af en parallel hemmelig proces, hvor de to parter forhandlede.
At fredsprocessen i 1990'erne fik lov at køre af sporet har to hovedårsager: at den vestlige verden
ikke var tilstrækkelig villig til at lægge pres på Israel for at få landet til at følge FN's resolutioner og
trække sig ud af de besatte områder i en land-for-fred aftale; og at den israelske højrefløj gjorde alt
for at sabotere processen: først med Baruch Goldsteins massakre i 1994, dernæst med mordet på
premierminister Yitzak Rabin i 1995, og siden med Netanyahu og Sharon regeringerne der
repræsenterede de israelske fredsmodstandere.
Trods det faktum at Israels krænkelser af menneskerettighederne under 2. Intifada har været langt
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mere omfattende end de palæstinensiske ditto, blev den sympati palæstinenserne havde vundet for
deres sag i Vesten under den første Intifada og forhandlingerne i 1990'erne sat over styr med
selvmordsaktionerne mod israelske civile i perioden 1994-2005.
Palæstinenserne har siden 2005 reduceret deres vold mod israelerne betragteligt. Det afspejler sig i
statistikkerne, hvor Amnestys Årsrapport fra 2006 viste, at der dette år blev dræbt over 20 gange
flere palæstinensere af israelere end omvendt. Og 120 gange flere børn blev dræbt af den israelske
side end omvendt.
Trods palæstinensisk villighed til forhandling er fredsprocessen imidlertid sat helt i stå. Højrefløjen
i Israel er ved magten og ønsker ingen fredsaftale med palæstinenserne. USA og EU har accepteret
den israelske terror-diskurs og betragter alle palæstinensere som terrorister.130 Derfor lægger de intet
pres på Israel for at fremme en forhandlingsproces. FN's Mellemøsten udsending, den peruanske
diplomat Alvaro de Soto, leverede i en intern FN rapport i maj 2007 en sønderlemmende kritik af
Israels manglende vilje til fred og den såkaldte Mellemøstkvartets131 manglende vilje til at skabe
grundlaget for en fredsproces. De Soto var allerede i 2006 hårdnakket imod, da kvartetten med bl.a.
EU besluttede at indføre sanktioner mod den folkevalgte Hamas regering i Palæstina. De Soto
skriver i maj 2007 at:
[Boykotten af den palæstinensiske regering har] ”..omdannet kvartetten fra at være en
forhandlingsskabende institution ledet af et fælles dokument (køreplanen for fred) til at være
en gruppe der nærmest har indført sanktioner mod en demokratisk valgt regering, der skal
agere under besættelse, og kvartetten har endvidere opstillet uopnåelige betingelser for
dialog”.132
De Soto har siden antydet, at FN burde trække sig ud af kvartetten, fordi denne ikke længere har til
formål at bidrage til skabelse af fred mellem palæstinensere og israelere, men selv er blevet part i
konflikten. Den peruanske diplomat fratrådte i maj posten som FN's udsending i regionen, og trods
hans anbefalinger sidder FN stadig i kvartetten, men der eksisterer ikke længere en ”køreplan for
fred”.

1.4.2 Militære former
1.4.2.1

Angreb på israelske sikkerhedsstyrker

Efter PLO og dets medlemsorganisationer i 1978 besluttede at indstille sine angreb på civile i Israel
(og resten af verden) har den palæstinensiske militære aktivitet været koncentreret om angreb på de
israelske sikkerhedsstyrker. Mange af disse angreb blev efter 78 gennemført fra lejre i det sydlige
Libanon, og det var en væsentlig årsag til, at Israel i 1980 invaderede Libanon og i 1982 besatte
halvdelen af landet. Som led i internationale aftaler i Libanon fik de palæstinensiske partisaner lov
til at forlade Libanon og rejse til Tunesien. Det var ikke lykkedes Israel at udslette de
palæstinensiske partisaner, men på den anden side var de så langt væk, at de ikke længere var en
130 EU har sat alle palæstinensiske politiske organisationer på sin terrorliste. Kun én har EU undtaget: Arafats og
Abas' Fatah. Fatah og dets al-Aqsa martyrernes Brigade er af USA (MIPT) registreret for det 3. største antal
terrorangreb mod Israel, så årsagen til at EU alligevel ikke har sat Fatah på terrorlisten er muligvis ønsket om en
enkelt bagdør til palæstinenserne.
131 Kvartetten består af USA, EU, Rusland og FN. Den blev formelt nedsat for at skabe grobund for
fredsforhandlinger mellem Israel og palæstinenserne, men har ikke opnået dette mål.
132 [The boycot has] ”..effectively transformed the Quartet from a negotiation-promoting foursome guided by a
common document [the road map for peace] into a body that was all-but imposing sanctions on a freely elected
government of a people under occupation as well as setting unattainable preconditions for dialogue”.
Alvaro de Soto i sin Endmission Report, dateret 5, maj 2007.
Her citeret fra: ”Secret UN report condemns US for Middle East failures”, UK Guardian 13/6 2007.
http://www.guardian.co.uk/frontpage/story/0,,2101676,00.html#article_continue
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trussel mod Israel.
Efter 1980-82 blev de palæstinensiske angreb derfor reduceret kraftigt. Israel oprettede sin egen
militsstyrke i det sydlige Libanon af kristne libansere, og holdt desuden en zone i det sydlige
Libanon besat frem til 2000. Internt i de besatte områder var bevæbningen og træningen af militante
palæstinensere ringe, og det var symptomatisk at det vigtigste våben mod besættelsesmagten under
den 1. Intifada (1987-90) var sten.
Efter Oslofredsaftalen blev der oprettet et bevæbnet palæstinensisk politi og palæstinensiske
sikkerhedsstyrker, der blev trænet af bl.a. USA. Der blev holdt skarp kontrol med denne bevæbning
for at sikre at våbnene (der var tale om geværer, pistoler og automatvåben, men ikke tungere våben)
skulle falde i militante palæstinenseres hænder.
Gennem 1990'erne var selvmordsaktioner – udløst af Baruch Goldsteins massakre i 1994 og
stigende israelsk undertrykkelse – hjemmelavede bomber og lette håndvåben derfor de vigtigste
elementer i de begrænsede angreb på de israelske sikkerhedsstyrker. Først den 2. Intifada ændrede
på denne situation. Israel begyndte på et tidligt tidspunkt at angribe de palæstinensiske
sikkerhedsstyrker og politistyrker, og disse forsvarede sig med deres våben. Trods ihærdige forsøg
fra selvstyrets side på at hindre denne udvikling, tvang de stadig voldsommere israelske angreb
derfor sikkerhedsstyrker og politistyrker – med deres våben – i armene på de militante
palæstinensiske grupper, der derfor fik adgang til flere og bedre skydevåben.
Denne udvikling blev selvforstærkende. For Israel var det grund nok til at optrappe angrebene på de
palæstinensiske sikkerhedsstyrker, der i løbet af 2002 fik ødelagt alle sine kaserner og bygninger
under israelske angreb, og dette tvang blot flere i armene på de militante grupper.
Pga. den knusende israelske militære overmagt valgte mange palæstinensiske sikkerheds- og
politifolk at gå over til guerillaaktioner mod de israelske sikkerhedsstyrker. Selvstyret var imidlertid
ikke forsynet med mere avancerede våben. IDF kunne ikke trues i luftrummet eftersom
palæstinenserne ikke rådede over anti-luftskyts. Ligeledes var IDF overvejende beskyttede i sine
tanks og pansrede mandskabsvogne, da palæstinenserne ikke rådede over panserbrydende våben.
Palæstinensernes våben mod panser var hjemmelavede nedgravede bomber, vejsidebomber og
hjemmelavede raketter, som blev udviklet fra starten af 2. Intifada. Disse raketter er også blevet
brugt mod byer i Israel, men de har kun en rækkevidde på et par kilometer, og er notorisk upræcise.
De forvolder derfor sjældent skade, men netop den manglende præcision gør, at
menneskerettighedsorganisationer gentagne gange har opfordret palæstinenserne til at undlade at
bruge disse våben.
30% af de dræbte israelere under 2. Intifada er medlemmer af sikkerhedsstyrkerne (se tabel 1
ovenfor).
1.4.2.2

Selvmordsaktioner

”Der er ingen tvivl om at mange [af de selvmords frivillige] er påvirket af religiøse imamer.
Men den grundlæggende årsag til deres handlinger er desperation..”
Tidligere stabschef for IDF, Amnon Lipkin-Shahak.133
Anders Strindberg konstaterer i sin artikel ”The ultimate sacrifice”. The social and political
dynamics of suicide bombings in Palestine, at når palæstinensere frivilligt melder sig som
133 Amnon Lipkin-Shahak i forordet til bogen Countering Suicide Terrorism, New York og Herzliya. ICT/ADL 2001
”There can be no doubt that many of [the suicide volunteers] are influenced by religious preachers. But the basic
reason for their act is desperation ...”
Her citeret fra Dr. N.T.Anders Strindberg: ”The ultimate sacrifice”. The social and political dynamics of suicide
bombings in Palestine. MIPT Quarterly Bulletin. 2. quarter 2002 p.3
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selvmordsbombemænd er det i mindre grad drevet af religion og i højere grad en menneskelig
reaktion på ekstremt socialt og politisk pres – virkeligt eller indbildt.134
Andre har været inde på samme ide. Tidligere præsident Yitzak Rabin erklærede i 1990'erne at
”terrorisme er den svage parts våben”.135
Selvmordsaktioner ligger grundlæggende fjernt fra den palæstinensiske kultur. Lige så fjernt som
fra den danske. Bølgen af selvmordsaktioner rettet mod Israel tog fart i 1994 og blev udløst af den
israelske bosætter Baruch Goldsteins massakre på 29 bedende palæstinensere i moskeen i Hebron
den 25. februar 1994. Gennem 1990'erne gennemførte palæstinenserne i alt 25 selvmordsaktioner
inde i Israel eller mod bosættelser i de besatte områder. I alt 128 israelere eller udlændinge blev
dræbt under disse aktioner. Antallet af aktioner faldt i slutningen af 90'erne, og i 1999 blev der kun
gennemført 1.136
Under 2. Intifada eksploderede antallet af aktioner. Fra oktober 2000 til februar 2006 blev der
gennemført 135 selvmordsaktioner, der kostede 515 israelere og udlændinge livet. Alene i 2002
blev der gennemført 53 aktioner. Omkring 1/3 af aktionerne blev gennemført mod militære mål.
Resten mod civile mål.
Mens selvmordsaktionerne i 90'erne alene blev gennemført af de religiøse palæstinensiske
organisationer (Hamas' Izzeddin al-Qassam Brigader og Islamisk Jihad) blev feltet langt bredere
under 2. Intifada, hvor ikke blot muslimer, men også kristne og ikke-religiøse palæstinensere har
gennemført selvmordsaktioner. Et antal kvinder har også siden 2002 gennemført selvmordsaktioner.
En række palæstinensiske organisationer karakteriserede selvmordsformen som en legitim form for
kamp mod Israel. F.eks. udtalte Hamas leder Abd al-Aziz al-Rantisi i august 2002 til Washington
Post: ”Vi har ikke F-16 fly, Apache angrebshelikoptere eller missiler. De (israelerne) angriber os
med våben vi ikke kan forsvare os imod. Men nu har vi et våben, de ikke kan forsvare sig imod. Vi
mener dette våben (selvmordsaktioner) skaber en slags balance”.137
Selv Hamas blev dog klogere. Den fundamentalitiske bevægelse gennemførte i januar 2005 sin
sidste selvmordsaktion mod Israel og erkendte derefter offentligt at selvmordsaktioner skadede den
palæstinensiske sag mere end de gavnede. Siden januar 2005 er det alene Islamisk Jihad der har
gennemført selvmordsaktioner rettet mod Israel.
Som ex-stabschef Amnon Lipkin erkender i starten af dette afsnit var det desperation der i en 10
årig periode fra 1994-2004 drev palæstinensere (muslimer, kristne og ikke-religiøse) ud i
selvmordsaktioner. En 20 årig palæstinenser der i 2000 blev fanget af israelsk militær inden han
nåede at gennemføre sin selvmordsaktion fortalte i 2003 den israelske journalist Amira Hass, at det
afgørende øjeblik for ham indtraf da det israelske militær gennemførte det første udgangsforbud i
hans by: ”Ingen turde gå ud på gaden. Soldaterne skød mod enhver der bevægede sig ud. Selv når
det blot var i gården. Jeg tittede ud på gaden og så pludselig en hund der løb gennem gaden, tæt
forbi de israelske soldater. De hverken arresterede den eller skød mod den. Jeg tænkte: enten skal
jeg leve et liv der er mindre værd end en hunds, eller også skal jeg vælge en martyrs død”.138
134 Strindberg Ibid. p. 3
Voluntaring for suicide operations is less of a religiously driven act and more of a human response to extreme
social and political pressures, real or perceived.
135 Yitzak Rabin citeret af Gore Vidal: ”Perpetual War for Perpetual Peace”. Nation Books, 2002.
136 Oversigt fra Journal of Palestine Studies.
137 Molly Moore og John Ward Anderson: ”Suicide Bombers change Mideast's Military Balance”. Washington Post
17. august 2002.
Her citeret fra Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004.
Bomse er amerikansk jurist. p. 38
Rantisi blev likvideret af Israel i april 2004. 3 måneder forinden havde han foreslået Israel 10 års våbenhvile
mellem Hamas og Israel.
138 Amira Hass: ”Suicidal Tendencies”. Ha'aretz 4. april 2003.
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I 16 år (fra 1978-94) havde de palæstinensiske modstandsorganisationer afvist terror mod civile
som kampmiddel. At terror mod civile blev genoptaget i 1994 var en konsekvens af Goldsteins
massakre i Hebron i februar samme år. Under de første 5 år af 2. Intifada (2000-05) eksploderede
anvendelsen af selvmordsaktioner som følge af fredsprocessens sammenbrud, den stadige vækst i
bosættelserne i de besatte områder, Israels fuldstændige genbesættelse af Vestbredden i 2002,
Israels overdrevne magtanvendelse i form af bombardementer med F-16 fly, kampvogne og artilleri
af byer og flygtningelejre og sammenbruddet i den palæstinensiske økonomi.
Mens de fleste israelere giver palæstinenserne det fulde ansvar for selvmordsaktionerne, er der dog
også en række israelske familiemedlemmer til myrdede i sådanne aktioner der har erkendt, at det er
Israels besættelse, terror og undertrykkelse der har fostret selvmordsbombere.139
De palæstinensiske modstandsorganisationer forsøgte flere gange i 2001-05 at bremse
voldsanvendelsen ved at indgå våbenhviler med Israel. Det var bl.a. tilfældet i januar 2002 og
december 2003, men disse gensidige våbenhviler blev hver gang brudt af Israel, med det resultat at
de palæstinensiske organisationer genoptog selvmordsangrebene.
Selvmordsangrebene mod israelske sikkerhedsstyrker blev rettet mod en militær modstander.
Selvmordsangrebene mod den israelske civilbefolkning er derimod en direkte overtrædelse af 4.
Geneve Konvention. En række militante palæstinensiske organisationer, først og fremmest Hamas
og Islamisk Jihad, gjorde selvmordsaktioner til en del af organisationens kampformer overfor Israel.
Under doktrinen om kommando ansvar er ledelsen af disse organisationer ifølge international
humanitær lov ansvarlig for illegale handlinger begået af medlemmer under deres kontrol, hvis de
beordrede deres underordnede til at gennemføre disse handlinger, bidrog til at planlægge eller
financiere dem eller undlod at tage skridt til at hindre deres gennemførelse. Krigsforbrydelser er
derimod individuelle forbrydelser, og hvis man vil bevise et kriminelt ansvar for handlinger begået i
organisationens navn, er det nødvendigt at bevise et personligt ansvar eller kendskab. Almindelige
medlemmer af organisationen eller støtter af denne kan ikke gøres ansvarlige for kriminelle
handlinger. Heller ikke ledere af disse organisationer kan umiddelbart dømmes for
krigsforbrydelser, alene på baggrund af at de i vrede eller frustration har udtalt sig til støtte for
gennemførte selvmordsaktioner.140
Selvmordsaktioner er en aktionsform der straffer alle israelere for hvad der betragtes som den
israelske regerings onde politik, uden at foretage den nødvendige skelnen mellem kombatanter og
ikke-kombatanter. De ansvarlige for selvmordsaktionerne gør sig derved skyldige i præcis det
samme som de kriserer og afskyr ved den israelske regering: overgreb på civilbefolkningen.
Selvmordsaktionerne i 1994-2005 har undergravet det palæstinensiske folks kamp for
selvbestemmelse og menneskerettigheder. Støtten fra det internationale samfunds side til den
palæstinensiske modstand mod besættelsen afhænger af at denne kamp anerkendes som moralsk og
retfærdig. Palæstinensernes manglende evne i en periode til at skelne mellem legitim militær
modstand mod besættelsesmagten og overgreb mod den israelske civilbefolkning har uanset det
faktum at langt flere palæstinensiske civile har mistet livet for israelske kugler svækket den
palæstinensiske modstandskamps legitimitet i især den vestlige verden.141

Her citeret fra Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004. p.
40
139 Rami og Nurit Elhanan hvis 14 årige datter blev dræbt i september 1997 lagde ansvaret for deres datters død på
den israelske besættelse, som de betegnede som ”en kræftsvulst der skaber terror”. (Alexandra Williams: ”Our
daughter was killed by a suicide bomber”. The Mirror, London 25. juni 2002)
140 Audrey Bomse: Palestinian Prisoners legal Analysis. Mandela Institue for Human Rights 2004. p. 42
141 Ibid. p. 44
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1.4.3 Opsamling
PLO's og palæstinensernes aktiviteter var i perioden 1978-94 langt overvejende fredelige i
forsøget på at skabe grundlag for en fredsløsning på konflikten. Oprøret (den 1. Intifada)
1987-91 blev fra palæstinensisk side overvejende udkæmpet med sten overfor den militært
veludrustede modpart. Israels invasion og besættelse af Libanon i 1980-82 gjorde en ende på
palæstinensiske partisanangreb mod israelsk militær i Nordisrael, og Israel holdt siden det
sydlige Libanon besat frem til 2000. Den palæstinensiske væbnede modstand mod
besættelsesmagten betjente sig i denne periode overvejende af lette håndvåben og
hjemmelavede bomber.
I perioden efter indgåelsen af Oslofredsaftalen i 1993 blev der opbygget et palæstinensisk
politi - bl.a. trænet af USA - der blev bevæbnet med lette våben. Israel gennemførte i 2001-02
omfattende bombardementer af alle palæstinensiske offentlige institutioner - herunder fra
starten specielt de palæstinensiske politistationer. Det satte politiets automatvåben og lette
våben i omløb blandt de militante grupper, men trods den bedre bevæbning af den
palæstinensiske militære modstand mod besættelsen, var bevæbningen fortsat den israelske
stærkt underlegen.
Selvmordsaktioner mod Israel blev først indledt i 1994 efter den israelske bosætter Baruch
Goldsteins massakre på 29 palæstinensere i en moske i Hebron. Gentagne forsøg på
våbenhvile mellem de 2 stridende parter i 2000-05 blev hver gang brudt ved militære aktioner
fra israelsk side. De palæstinensiske organisationer (med undtagelse af Islamisk Jihad)
besluttede i 2005 at indstille anvendelsen af selvmordsaktioner mod Israel i erkendelse af, at
dette skadede den palæstinensiske sag. Trods det at 4 gange så mange palæstinensere som
israelere er blevet dræbt af modparten under 2. Intifada, trods ophøret af selvmordsaktioner,
og trods det faktum at 25 gange flere palæstinensere end israelere blev dræbt af modparten i
2006, stempler den vestlige verden fortsat palæstinenserne som terrorister og gennemfører
økonomisk boykot af den folkevalgte palæstinensiske regering, mens der ingen sanktioner
rettes mod Israel. De fleste palæstinensere har i dag derfor den opfattelse, at også EU har
stillet sig på Israels og USA's side i konflikten.
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2. PFLP
2.1 PFLP's politik og forholdet til Israel
PFLP er en sekulær (ikke-religiøs) marxistisk organisation, dannet i 1967. I forskellige kilder
fremstilles dens politik som ”udryddelsen af staten Israel”. Det er faktuelt forkert. Siden sin
oprettelse har dens politik været dannelsen af én samlet sekulær stat for både jøder, muslimer,
kristne og ikke-troende. Samtidig stod demokratisering af de tilbagestående regimer i den arabiske
verden højt på PFLP's dagsorden. PFLP har på dette punkt historisk haft en anden politik end de
øvrige organisationer i PLO, der har gået ind for en ”to-statsløsning” med Israel og Palæstina side
om side. PFLP's argumentation for en-statsløsningen har været, at to stater øjeblikkeligt ville
komme i konflikt pga. det had der er opbygget i området siden 1949. Eneste løsning var forsoning
og dannelsen én sekulær stat med lige ret for alle trosretninger.142
PFLP's kritik af Oslofredsprocessen udsprang af denne forskel mellem en- og to-statsløsning.
Oslofredsprocessens to-statsløsning rummede nemlig ikke nogen løsning på det palæstinensiske
flygtningeproblem, hvor 1½ million palæstinensere i dag lever i flygtningelejre i nabolandene og i
eksil rundt omkring i verden.
På sin 6. national kongres, 7. juli 2000 ændrede PFLP imidlertid politik på spørgsmålet om en/tostatsløsning.143 Organisationen erkendte (det var før 2. Intifada), at der var opstået en ny situation
med Oslofredsaftalen, og denne situation kunne ”ikke ignoreres”. Nemlig etableringen af det
palæstinensiske selvstyre (PA) og tilbagetrækningen af israelske soldater fra 10 palæstinensiske
byer. Kongressen gik videre og støttede dannelsen af en palæstinensisk stat med Jerusalem som
hovedstad, tilbagetrækning af de israelske soldater til 1967 grænserne, opløsningen af de israelske
bosættelser og de palæstinensiske flygtninges ret til tilbagevenden.
Kongresbeslutningen fra 2000 var grundlaget for, at PFLP i 2005 deltog i valget til den
palæstinensiske nationalforsamling efter at have boykottet de foregående valg.

2.2 PFLP's rekruttering
PFLP er en ikke-religiøs organisation. Dens medlemmer har både kristen, muslimsk eller ikkereligiøs baggrund. Islamiseringen af det palæstinensiske samfund gennem 1990'erne har fået mange
kristne til at melde sig ind af frygt og i opposition til denne udvikling. Organisationens første
formand, George Habash var palæstinenser med kristen baggrund. Bethlehem hvor PFLP i dag har
borgmesterposten er et område med en stor kristen minoritet.
142 I Sydafrika forsøgte Apartheidstyret i 1970'erne og 80'erne ligeledes at skabe en to-statsløsning med den sorte
flertalsbefolkning koncentreret i såkaldte Bantustans, og den hvide befolkning skulle i denne løsning have kontrol
over størstedelen af landet. Denne model blev opgivet med løsladelsen af Nelson Mandela i starten af 90'erne,
overgang til sort flertalsstyre og gennemførelsen af en forsningsproces.
143 The group's most recent platform, enunciated at its sixth national congress on July 7, 2000, continues to reject the
Oslo Accords and later agreements between the PLO and Israel but accepts that "new realities have been created
since Oslo that cannot be ignored: the emergence of the Palestinian Authority (PA) and the retreat of Israeli
soldiers from ten Palestinian cities." It calls for the establishment of a Palestinian state with Jerusalem as its
capital, withdrawal of Israeli soldiers to the 1967 borders, the dismantling of Israeli settlements, and the right of
return for Palestinian refugees. Human Rights Watch: V. STRUCTURES AND STRATEGIES OF THE
PERPETRATOR ORGANIZATIONS. http://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ISRAELPA1002-05.htm
Human Rights Watch citerer fra: PFLP press release, "The Popular Front for the Liberation of Palestine Finishes
its Sixth National Conference," July 7, 2000 at http://www.pflp-pal.org/press/conferences.html (accessed
September 3, 2002).
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PFLP har traditionelt rekrutteret sine medlemmer blandt veluddannede palæstinensere, og står
ligeledes stærkt på universiteterne. Læger, lærere, advokater og teknikere er overrepræsenteret i
PFLP ifht. resten af den palæstinensiske befolkning.

2.3 PFLP's opbygning og aktiviteter
PFLP er et politisk parti. Partiets øverste myndighed er Centralkomiteen. Antallet af medlemmer i
denne er ukendt. Partiets politiske arbejde er ikke hemmeligt, og det opererer åbent i de israelsk
besatte områder. Det har 3 medlemmer valgt ind i den palæstinensiske nationalforsamling, har
borgmesterposten i Bethlehem og en lang række medlemmer af kommunalbestyrelserne i de besatte
områder. Under valgkampen op til parlamentsvalget i december 2005 / januar 2006 forbød Israel i
første omgang de palæstinensiske partier at føre valgkamp i Østjerusalem. Forbuddet blev ignoreret
af bl.a. PFLP der efterfølgende fik tilsendt en regning fra de israelske myndigheder for ”ulovlig
plakatopsætning”.144
PFLP's militære gren er underlagt Centralkomiteens beslutninger. PET skriver i sin
baggrundsanalyse om PFLP, at ”Den militære fløj synes at være dominerende i PFLP's
struktur...”145 Det er ikke korrekt. Den militære gren er underlagt Centralkomiteen og dennes
retningslinier. Der har imidlertid historisk – både ved beslutningen i 1978 om indstille anvendelsen
af terror som kampmiddel – og i 2001-02 været spændinger mellem Centralkomite og militære
”hotheads”. Spændingerne i 2001-02 skyldtes, at det i 2001 lykkedes Israel med mordet på PFLP's
generalsekretær at svække Centralkomiteens kontrol over organisationen.
Israels sikkerhedskabinet med premierminister Ariel Sharon i spidsen besluttede 27. august 2001 at
likvidere PFLP's generalsekretær Abu Ali Mustafa.146 Likvideringen blev fra PFLP's side besvaret
med hævndrab på den israelske turistminister Rehavam Ze'evi den 17. oktober 2001.
Mordet på Ze'evi udløste et voldsomt internationalt pres på det palæstinensiske selvstyre og specielt
Arafat.147 Sharon truer Arafat med krig, hvis han ikke indenfor 7 dage har fanget de skyldige. Det
israelske efterretningsvæsen Shin Bet får samtidig grønt lys til at optrappe sine henrettelser af
palæstinensere. Selvstyret arresterer 3 PFLP ledere den 18. oktober og yderligere 17 til den 20.
oktober. Den 21. forbyder selvstyret PFLP's militære gren og arresterer yderligere 13 PFLP
medlemmer. Den 7. november beordrer den palæstinensiske højesteret 2 af de arresterede PFLP
144 Journal of Palestine Studies. University of California Press. 2006Q1: 24. januar 2006. .. Israel's Jerusalem
Municipality fines Fatah, Hamas, the PFLP $100,000 each for hanging campaign posters in East Jerusalem. .. (AP,
HA, IMEMC, PCHR, YA 1/24; PCHR 1/26; PNN press release 1/28)
145 PFLP. Baggrundsanalyse. Politiets Efterretningstjeneste. Kontraterrorafdelingen / Analysesektionen. p.4
146 Amnesty International har siden 2001 kritiseret Israel for sin politik med likvidering af politiske palæstinensiske
modstandere. Israel selv kalder likvideringerne for ”Målrettede mord”. Se bl.a. Amnesty International:
Israel and the Occupied Territories: Israel must end its policy of assassinations.
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150562003?open&of=ENG-ISR
147 Journal of Palestine Studies. 2001Q4: 17. oktober 2001:
Powell phones Sharon to urge Israel to use restraint. The White House calls on the PA to "immediately find and
bring to justice those who committed this murder," saying Arafat must "take vigorous action against terrorists."
18. oktober: Israel cuts off all contact with the PA; gives Shin Bet, the IDF the "green light" to step up
assassinations. Some MKs say Sharon should banish Arafat fr. the West Bank, Gaza. The PA arrests 3 PFLP
leaders, but says it has not identified Ze'evi's assassins, will not extradite them to Israel once it does. Israel says if
the killers are not extradited, it will treat the PA as a sponsor of terrorism. (The State Dept. refuses to back Israel's
extradition demand.) Sharon declares that "Arafat has 7 days to impose absolute quiet in the territories. If not, we
will go to war against him. As far as I'm concerned, the era of Arafat is over."
20. oktober: The PA says it has arrested 20 PFLP mbrs. in connection with the Ze'evi assassination.
21. oktober: The PA outlaws the armed wing of the PFLP, detains another 13 PFLP mbrs.
7. november: The PA High Court orders the immediate release of 2 PFLP mbrs. arrested in connection with the
10/17 Ze'evi assassination, saying the PA had violated its own legal procedures in making the arrests, there is not
enough evidence to hold the pair. The PSF does not release them. (al-Ahram 11/15; AFP 11/18; MEI 11/23)
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medlemmer løsladt. De bliver dog først løsladt den 15. Den 24. november løslades yderligere 7.
Den 15. januar arresterer selvstyret efter pres fra Israel og USA PFLP's nyudnævnte
generalsekretær Ahmad Saadat.148 Den 17. januar udsender PFLP's militære gren en løbeseddel hvor
den truer med at myrde Arafat, hvis han ikke løslader Saadat. PFLP's politiske fløj tager afstand fra
erklæringen. Den 23. opfordrer formanden for det palæstinensiske nationalråd Salim Za'nun Arafat
til at løslade Saadat. Den 24. tager PFLP's politbureu atter afstand til truslerne om drab på Arafat,
og erklærer at ingen instanser indenfor PFLP har indrømmet at have udsendt en sådan erklæring. På
dette tidspunkt har 20 israelske kampvogne omringet Arafats hovedkvarter i Ramallah og F-16 fly
har bombet det palæstinensiske indenrigsministerium.
Den 1. februar 2002 erklærer PFLP, at organisationen sætter sit medlemskab af PLO i bero i protest
mod den fortsatte tilbageholdelse af generalsekretær Saadat.
Mens Israel fortsat belejrer Arafats hovedkvarter i Ramallah kræver landet 30. marts at Arafat
udleverer PFLP generalsekretær Saadat. I modsat fald må Arafat regne med at blive arresteret af det
israelske militær.149 Den 18. april transporterer selvstyret under eskorte fra USA's ambassade 4
148 Journal of Palestine Studies. 2002Q1: 2. januar 2002: Sharon reiterates Israel intension to keep Arafat confined to
Ramallah until he arrests, punishes the PFLP mbrs. responsible for Tourism M Ze'evi's assassination.
15. januar 2002:
The PSF arrests PFLP head Ahmad Saadat in Ramallah after luring him to a mtg. with PA West Bank intelligence
chief Tawfiq Tirawi; the Israel claims the arrest was only meant to impress a visiting U.S. congressional
delegation. In Bethlehem, Gaza City, and Ramallah, 100s of Palestinians gather to protest Saadat's arrest.
Demonstrators outside Arafat's office in Ramallah denounce Tirawi as a collaborator.
16. januar 2002: The PFLP organizes demonstrations in Bethlehem, Ramallah demanding the PA release Saadat.
Arafat says he hopes Saadat turns over the names of the PFLP mbrs. who assassinated Israel's Tourism M Ze'evi.
17. januar 2002: The military wing of the PFLP issues a leaflet threatening to assassinate Arafat if he does not
release PFLP head Saadat. The PFLP political wing distances itself from the statement.
23. januar 2002: Palestine National Council speaker Salim Za'nun sends a letter to Arafat urging him on behalf of
the speakers office to release PFLP head Saadat.
24. januar 2002: The PFLP Political Bureau issues a statement disavowing the leaflet threatening to assassinate
Arafat that was issued on 1/17 in the name of the PFLP's military wing. The Political Bureau says all of the
PFLP's authorities have confirmed that none of them issued the declaration.
1. februar 2002: The PFLP announces it is suspending its membership in PLO in protest over the PSF's continued
detention of its gen. secy. Saadat.
149 Journal of Palestine Studies. 2002Q1/2: 15. februar 2002: In Ramallah, 100s of Palestinians representing the
DFLP, PFLP rally outside Arafat's Ramallah compound, protesting the PSF's punitive arrests of Palestinians to
appease the Israelis and throw stones at the offices, calling for the release of a Palestinians held by the PA without
charge.
16. februar 2002: A Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) suicide bomber infiltrates a Karnei
Shomron settlement in the West Bank, detonating a device in a food court, killing 3 Jewish settlers, injuring more
than 20.
21. februar 2002: the PSF arrests 3 senior PFLP mbrs. suspected of involvement in the 10/01 assassination of
Israeli Tourism M Rehavam Ze'evi. Israel, which had made the arrests a condition of easing Arafat's confinement,
says the PA has not done enough: 2 suspects are still at large, anyone behind the Karine A arms shipment must be
arrested, Arafat must achieve complete quiet before Israel will allow him to leave his Ramallah compound.
7. marts 2002: A PFLP suicide bomber detonates a device in the lobby of a hotel in Ariel settlement, lightly
injuring 5 settlers. IDF gunboats shell PA government buildings, political offices, intelligence headquarters, and a
PSF compound in Gaza City, injuring 13 PSF officers and leaving only 2 of 25 buildings in the compound
standing.
8. marts 2002: PSF arrests PFLP mbr. Majid Rimawi, the 5th and final Palestinian wanted by Israel in connection
with the 10/17/01 assassination of Israel's Tourism M Rehavam Ze'evi.
30. marts 2002: Israel tells Arafat that he must turn over PFLP head Ahmad Saadat in connection with the 10/01
assassination of Israel's Tourism M Rehavam Ze'evi or prepare to be arrested by the IDF. Early this morning, the
UNSC approves (14-0, with Syria abstaining) Res. 1402, demanding that Israel withdraw fr. Ramallah, but (at
U.S. insistence) without giving a deadline.
18. april 2002: In Washington, Powell briefs Bush on his Middle East trip. In a press conference afterward, Bush
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PFLP fanger fra Nablus til Ramallah, hvor de skal stilles for retten. Det bliver de den 22. april, hvor
de stilles for en militær domstol i Arafats hovedkvarter. 3 dage senere dømmes de til 1-18 års
fængsel for mordet på Ze'evi. PFLP's generalsekretær Saadat er imidlertid ikke blandt de dømte, og
er end ikke blevet stillet for en dommer. Hans eneste forbrydelse er, at han er generalsekretær for
PFLP.
Den 28. april accepterer israels regering – efter forslag fra George Bush – at slippe Arafat ud af
hans belejring i Ramallah, mod at de 4 dømte PFLP medlemmer transporteres til et fængsel i
Jericho, hvor de skal bevogtes af sikkerhedsfolk fra Storbritannien og USA.150 Også Arafat
accepterer planen. Den 3. maj erklærer en dommer fra set palæstinensiske selvstyre, at han vil
undersøge dommen over de 4 PFLP medlemmer fra 25. april for at vurdere om den er lovlig.
Den 3. juni afsiger selvstyrets højesteret en kendelse, hvor det beordrer Saadat løsladt øjeblikkelig,
da der ikke findes noget juridisk grundlag for fortsat tilbageholdelse. Han sidder sammen med de 4
dømte PFLP medlemmer i Jericho, men uden dom og uden retsag. Israel svarer igen ved at sende
kampvogne mod Jericho, og Arafat afviser at løslade Saadat.151 Den 11. juni arresterer Israel PFLP's
vice-generalsekretær, 'Abd al-Rahim Malluh. 20. august likviderer det israelske militær det
højtstående PFLP medlem, Muhammad Saadat, der er bror til generalsekretær Saadat. 25. august
arresteres PFLP politbueau medlemmet al-`Alim Yunis Da'na, og den 27. august politbueau
medlemmerne Bashir Khayri og Ali Jaradat.
I marts 2006 beslutter Israel at kidnappe de 5 PFLP fanger i Jericho. Fangevogterne fra
Storbritannien og USA får ½ times advarsel og forsvinder inden de israelske kampvogne rykker ind
og stormer fængslet. En fange og en palæstinensisk fangevogter dræbes under det israelske angreb,
50 såres. De 5 PFLP fanger bortføres til Israel - i modstrid med aftalen fra 2002 mellem selvstyret,
Israel og USA. En israelsk domstol erklærer i april 2006, at Saadat ikke kan stilles for retten i Israel
steps up pressure on Arafat, stating he must crack down on terror; repeatedly calls Sharon a "man of peace" and
praises Israel for beginning its withdrawal fr. the West Bank, adding that it is justified in staying in Ramallah as
long Palestinians wanted in the 10/01 Ze'evi assassination remain holed up in Arafat's compound, as Israel
claims. The comment irks the State Dept. and angers the PA, which notes that the 4 PFLP mbrs. being held by the
PA for the assassination were transported to the PSF jail in the compound under a deal brokered by the U.S. so
the PA would not capture, extradite them; the men were moved through IDF checkpoints fr. Nablus to Ramallah in
a U.S. emb. vehicle escorted by 2 IDF jeeps.
22. april 2002: In his Ramallah compound, Arafat opens a military trial of 4 PFLP mbrs. (not including PFLP
head Saadat) wanted by Israel for involvement in the 10/01 Ze'evi assassination; the trial is led by Ribhi Arafat, a
military judge and no relation to Arafat.
25. april 2002: In Arafat's Ramallah compound, a PA judge sentences 4 PFLP mbrs. to terms of 1+n18 yrs. for
their involvement in the 10/01 Ze'evi assassination; Israel dismisses the trial as invalid, repeats demands that the 4
surrender and be tried in Israel.
150 Journal of Palestine Studies. 2002Q1/2: 28. april 2002: The Israeli cabinet votes (17-9, with Sharon voting in
favor) to accept a proposal by Bush to release Arafat fr. confinement, allow him to travel freely in exchange for
British, U.S. security personnel (not military but possibly CIA) escorting 4 PFLP mbrs. wanted in connection with
the 10/01 Ze'evi assassination to a West Bank jail, where they will be held until Israel, the PA decide how to
handle them. Arafat agrees to the plan.
3. maj 2002: The PA judiciary says it will review the 4/25 trial of 4 PFLP mbrs. to assess its legality.
151 Journal of Palestine Studies. 2002Q3: 3. juni 2002: The PA High Court rules that the PA has no legal ground to
hold PFLP head Saadat, must release him immediately. In response, the IDF sends tanks toward Jericho, where
Saadat is being held; declares the Jericho area a closed military zone; warns it will assassinate Saadat if he is
freed. Arafat quickly convenes the EA, the PA's cabinet, which over turns the court's decision, saying that it
respects the High Court but that the release "cannot be implemented under these circumstances because of Israeli
threats." Journalists visiting the Jericho jail say no British or U.S. monitors are present, the 6 men held their
supposedly under U.S.-British supervision are only lightly guarded. The State Dept. says the agmt. reached with
Israel, the PA (which is confidential) does not require U.S., British monitors to be on site all the time.
11. juni 2002: The IDF makes new incursions into Bethlehem, Dahaysha, al-Khadir, Tulkarm, 4 villages nr.
Tulkarm; continues operations in Ramallah, arresting 30 Palestinians (including PFLP 2d-in-command `Abd alRahim Malluh)
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for mordet i 2001 på Ze'evi, for der er ikke beviser imod ham. Men han vil blive stillet for retten for
andre forbrydelser.152
Generalsekretær Saadat sad over 4 år i palæstinensisk fængsel uden dom, og har siden marts 2006
siddet i israelsk fængsel uden dom. Han blev offer for et politisk spil mellem det palæstinensiske
selvstyre, Israel og USA. Israel krævede hans hoved på et fad. Derfor blev selvstyret pisket til at
gennemføre en hårdhændet repression mod PFLP. Men i virkeligheden var Sharons dagsorden at
gøre et gammelt regnskab op med Arafat. Sharon fik som Israels forsvarsminister i 1982 ikke
mulighed for at slå Arafat ihjel, da PLO indgik en aftale om at rømme Beirut. Hævnen var det
israelske militærs og falangisternes massakre i flygtningelejrene Sabra og Shatila, der kostede 2000
palæstinensiske flygtninge livet. Sharon fik sin hævn i 2002, da han i næsten ½ år fik lukket Arafat
inde i hans regeringshovedkvarter i Ramallah, fik bombet dette hovedkvarter sønder og sammen,
ødelagt fredsprocessen og generobret Vestbredden militært.
De hårde slag mod PFLP's ledelse fra mordet på Abu Ali Mustafa 27. august 2001 frem til Israels
arrestation af de sidste politbureaumedlemmer i efteråret 2002 medførte i denne periode spændinger
mellem den politiske linie og den ophidsede stemning blandt de militante PFLP medlemmer. Det
var derfor en periode, hvor PFLP medlemmer – i modstrid med centralkomiteens linie – bl.a.
gennemførte selvmordsaktioner, og gennemførte selvmordsaktioner mod civile israelere i Israel.
PFLP's officielle politik har siden 1978 været ikke at anvende terror, og denne politik er uforandret.
Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT) der blev oprettet i Oklahoma efter
terrorattentatet der i 1996 citerer i sit kvartalstidsskrift fra 2002 et PFLP centralkomitemedlem for
følgende:
Of course I can understand why people volunteer to do it, even if I disagree with suicide
operations as a tactic. The Palestinian people live under curfews and oppression. In their
own country they are humiliated, treated worse than animals… For some people who have
lost too much because of the occupation, martyrdom is the only thing left to give meaning to
their live. I cannot condemn their decisions to undertake such operations because that
would be to deny the reality of their suffering.153
Vi vender tilbage til de aktioner der fandt sted i 2002 i afsnit 2.5 nedenfor.

2.4 PFLP's civile arbejde
PFLP er først og fremmest et politisk parti. Først med oprettelsen af det palæstinensiske selvstyre i
1993 blev det imidlertid muligt at arbejde parlamentarisk. Israel havde indtil da forbudt alt
parlamentarisk arbejde. PFLP valgte pga. sin modstand mod Osloaftalen (se afsnit 2.1 ovenfor) at
boykotte de første valg til selvstyret. Først ved sin kongres i 2000 blev denne beslutning omgjort og
vejen var banet for deltagelse i det parlamentariske arbejde. Pga. Intifadaen og den israelske
besættelse kunne der i flere år ikke gennemføres valg i Palæstina. Det skete først i 2005.
Ved lokalvalgene (kommunalvalget) i Palæstina i september/oktober 2005 blev PFLP det 3. største
parti med 50 pladser i kommunalbestyrelserne. Fatah blev det største med 546 pladser og Hamas fik
246 pladser.154
Ved valget til Det Lovgivende Råd i december 2005/januar 2006 blev PFLP ligeledes det 3. største
152 MIPT Terrorism Knowledge Base. Key leader profile: Sa'dat, Ahmed
http://www.tkb.org/KeyLeader.jsp?memID=167
153 Dr. N.T.Anders Strindberg: ”The ultimate sacrifice”. The social and political dynamics of suicide bombings in
Palestine. MIPT Quarterly Bulletin. 2. quarter 2002 p.4. http://www.mipt.org/pdf/miptbulletinq2-2002.pdf
154 The Alternative Information Center. Final results of 3rd round of Palestinian Local Elections.
http://www.alternativenews.org/aic-publications/other-publications/final-results-of-3rd-round-20051003.html
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parti med 42.101 stemmer svarende til 4% af de afgivne stemmer. Det gav 3 pladser i rådet.155
PFLP indledte opbygningen af folkelige organisationer med sociale, humanitære og politiske
funktioner allerede kort tid efter sin oprettelse i 1967. Dette arbejde tog fart i 1980'erne. Søs Nissen
nævner i speciale fra 1999 om NGO'er i Palæstina fra Københavns Universitet, at bl.a. PFLP's
sunhedsnetværk UHWC blev oprettet i 1980'erne:
”UHWC, UPMRC, og UHCC, er etableret i begyndelsen og midten 1980'erne for at
forbedre sundhedstilstanden i områderne ved at udbygge især den primære sundhedstjeneste.
Deres arbejde har især været oprettelse og drift af klinikker og gennemførelse af
vacinationsprogrammer, undervisning om hygiejne, forebyggelse mv. Flere af disse NGO'er
er i dag store organisationer, som har udviklede sundhedscentre med forholdvis høj grad af
specialisering.”156
Om kvindeorganisationerne skriver Nissen:
”WWS, DFLP-PFWAC, Fida-PFWAC, PFLP-kvinderne, og Women for Social Work, er
alle NGO'er, som er etableret ud fra de politiske partier i PLO. Deres arbejde er i dag
varierende fra service til kvinder i form af børnehaver, juridisk rådgivning mv. til mere
bevidsthedgørende aktiviteter som studiekredse, lobbyarbejde mv.”157
Om freds, dialog- og demokrati NGO'erne:
”PCPD og Panorama, er etableret under fredsprocessen bl.a. med det formål at skabe
kontakter mellem de respektive partier og udenlandske og/eller israelske institutioner og
organisationer. Deres arbejde består i dag primært i - ofte i samarbejde med udlændinge - at
gennemføre forskellige former for kurser og foredrag om demokrati, træning af folk til
dialogmøder mv.”158
Panorama blev oprindelig oprettet af PFLP, men er i dag uafhængigt.
Om menneskerettighedsorganisationerne skriver Nissen:
”Mandela, LAW, Addameer, DWRC er ligeledes blevet etableret i 1990'erne og af politiske
partier (..). NGO'erne arbejder med juridisk rådgivning og anden hjælp til fængslede og
generel oplysning om overtrædelser af menneskerettighederne i området. DWRC fokuserer
på arbejderes rettigheder.”159
Addameer er PFLP's organisation på området. På landbrugsområdet gælder at:
”PARC og UAWC, er etableret i midten af 1980'erne med det formål at udvikle det
palæstinensiske landbrug. NGO'erne startede med rådgivning til bønder, men arbejder i dag
med en bred vifte af landbrugsrelaterede aktiviteter, planteskoler, forarbejdning, forskning,
genindvinding af land, vandforsyning, marketing mv.”160
UAWC er PFLP's organisation på området.
Fraværet en selvstændig stat har siden 1967 gjort den palæstinensiske befolkning meget afhængig af
de folkelige organisationers arbejde. Verdensbanken vurderede i en rapport fra 1996, at midt i
1990'erne stod de folkelige organisationer for omkring 60% af servicen inden for sundhedsområdet,
155 The Alternative Information Center. The Palestinian Legislative Council's Elections: A New Stage and Old
Questions. http://www.alternativenews.org/blogs/nassar-ibrahim/the-palestinian-legislative-councils-elections-anew-stage-and-old-questions-20060204.html
156 Søs Nissen: Palæstinensiske NGO'er. Speciale fra Kulturgeografi, Københavns Universitet 1999. p. 51
157 Ibid p.51
158 Ibid p.52
159 Ibid p.52
160 Ibid p.52
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95% af servicen inden for landbrugsrådgivning ca. 30% af servicen inden for
uddannelsessektoren.161
Oprettelsen af selvstyret havde medført ændringer indenfor dette område. Før 1993 eksisterende der
ikke en central palæstinensisk myndighed, og de aktiviteter der i andre stater ligger i statslig regi, lå
i regi af de folkelige organisationer. Selvstyrets oprettelse betød at dele af specielt sundheds- og
uddannelses NGO'ernes aktiviteter blev ført over i regi af selvstyret. (Der eksisterende på det
tidspunkt 1000-1500 NGO'er i Palæstina). Andre fortsatte deres uafhængige arbejde og kunne i
virkeligheden først med oprettelsen af selvstyret definere sig som NGO'er – da der ikke tidligere
havde eksisteret nogen statslignende myndighed.
PFLP's folkelige organisationer tabte terræn i starten af 1990'erne. Årsagen var ikke, som nogen
ellers hævder, at ”støtten fra Sovjetunionen eller Østblokken faldt bort”. Denne støtte var nemlig
frem til Østblokkens sammenbrud efter 1989 blevet kanaliseret ind i det palæstinensiske
kommunistparti. Den vigtigste årsag var, at tilskuddet til PFLP fra PLO's side i 1991 faldt bort, da
PFLP gik imod fredsforhandlingerne i Madrid. PFLP mistede ligeledes opbakning i befolkningen
som følge af sin holdning til først Madrid og siden Osloaftalerne. Fra at partiet i 80'erne var det
største oppositionsparti til Arafats Fatah, blev det i 90'erne overhalet af Hamas, hvis arbejde i
specielt Gaza var blevet opmuntret af Israel – som middel til at svække PFLP.
For PFLP's kvindeorganisation betød de trangere økonomiske kår og den reducerede opbakning i
befolkningen f.eks. at den mistede halvdelen af sine medlemmer.
Tidligere havde PFLP ikke søgt støtte blandt vestlige donorer til sit humanitære arbejde. Det
ændredes gennem 1990'erne. PFLP's folkelige organisationer søgte og fik støtte fra en lang række
vestlige donorer, hvilket især betød en opblomstring for sundhedsarbejdet.162 Prisen for den vestlige
støtte har været, at partiernes indflydelse på NGO'ernes arbejde er blevet reduceret, uden at der dog
har været tale om fuldstændig dekopling.163
Af historiske årsager er de fleste palæstinensiske folkelige organisationer fortsat tæt knyttet til deres
parti. Så tæt at organisationens ledelse ofte er udpeget af partiet, og tit blander partiet sig også
direkte i organisationens arbejde. Det gælder også for PFLP's organisationer. Denne indblanding
skaber selvsagt også til tider konflikter.164 Det var baggrunden for, at PFLP's demokrati-NGO,
Panorama i 1996 brød med partiet. To af Panoramas ledere var samtidig fremtrædende medlemmer
af PFLP, men da de i 1996 kritiserede PFLP for at boykotte valget i Palæstina, blev de ekskluderet
af PFLP. De tog Panorama med.165
Der eksisterer fortsat et ambivalent forhold mellem NGO'er og partier. Da den israelskpalæstinensiske menneskerettighedsorganisation AIC (Alternative Information Center) – som
regnes for knyttet til PFLP - i 1997-98 var i krise, blev der hentet ledende medlemmer ind for at
løse krisen. Det var både en forbandelse og en redning for AIC, der fortsat eksisterer. En række af
de medarbejdere der havde anbefalet PFLP's intervention i krisen endte selv med at forlade AIC i
protest over interventionen.166
Efter Oslofredsaftalen indledte mange NGO'er – også PFLP's – samarbejde med israelske
søsterorganisationer. PFLP erklærede officielt at dets folkelige organisationer kun måtte samarbejde
med anti-zionistiske israelske grupper, men det hindrede ikke PFLP's menneskerettigheds NGO
161 Verdensbanken: The Changing Role of Palestinian NGOs since the Establishement of the Palestinian Authority
(1994-1996). 1996
Her citeret fra Nissen, p.53
162 Nissen, p.62
163 Ibid p.67
164 Ibid p.61
165 Ibid p.66
166 Ibid p.68
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Addameer i at udviklet et tæt samarbejde med en ikke-anti-zionistisk israelsk
menneskerettighedsorganisation.167 Alle palæstinensiske NGO'er indstillede imidlertid samarbejdet
med de israelske søsterorganisationer ved udbruddet af 2. Intifada i 2000.

2.5 PFLP's militære aktioner
PFLP besluttede i 1978 alene at rette sine militære aktioner mod den israelske besættelsesmagt.
Antallet af aktioner tog specielt i starten af 2. Intifada (2001-02) et opsving. Samtidig har PFLP
medlemmer siden 2002 for første gang siden 1978 rettet aktioner mod civile. Aktioner rettet mod de
israelske sikkerhedsstyrker, besættelsesmagtens bosættelser og civile vil nedenfor blive
gennemgået.

2.5.1 Aktioner mod Israels sikkerhedsstyrker
Dato

Aktion

Resultat

2. april 2001

PFLP detonerer en fjernstyret bilbombe da en
IDF patrulje passerer ved bosættelsen
Keddumim168

Ingen døde eller sårede

23. april 2001

En bilbombe eksploderer da en IDF patrulje
passerer ved Or Yehuda udenfor Tel Aviv. PFLP
tager ansvaret.169

4 israelere let sårede

26. maj 2001

En bilbombe eksploderer i Vestjerusalem. PFLP
tager ansvaret.170

Ingen døde eller sårede

2. juli 2001

To fjernstyrede bilbomber eksploderer i Yehud i
selve Israel.171

4 israelere behandles for chock

17. oktober 2001

Et eller flere medlemmer af PFLP dræber Israels
turistminister Rahwam Ze'evi i et hotel i
Østjerusalem. Undslipper uset.172

1 dræbt

17. oktober 2001

PFLP tager ansvaret for en selvmordsbilbombe
ved en IDF post i Gaza173

2 sårede soldater

14. marts 2002

Palæstinensere detonerer en kraftig
3 soldater dræbes, 2 såres
vejsidebombe i Gaza, der ødelægger en Merkava
tank. Både AMB og PFLP tager ansvaret for
aktionen174

27. november 2002

En PFLP selvmordsbomber detonerer en
bilbombe nær en IDF post i Gaza175

11. februar 2003

Et PFLP medlem skyder og dræber en IDF officer 1 IDF officer dræbt
ved Manger Square i Bethlehem176

23. februar 2003

En PFLP skarpskytte skyder og dræber 1 IDF
soldat på patrulje i flygtningelejren Khan Yunis i
Gaza177

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Bombemanden dræbes i
eksplosionen, men ingen andre
kommer noget til

1 IDF soldat dræbt

Ibid p.80
Journal of Palestine Studies 2001Q1
Journal of Palestine Studies 2001Q1
Journal of Palestine Studies 2001Q2
Journal of Palestine Studies 2001Q2
Journal of Palestine Studies 2001Q3
Journal of Palestine Studies 2001Q3
Journal of Palestine Studies 2002Q1
Journal of Palestine Studies 2002Q4
Journal of Palestine Studies 2002Q4
Journal of Palestine Studies 2003Q1
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10. april 2003

2 palæstinensiske bevæbnede mænd (en fra
AMB og en fra PFLP) angriber en IDF base i
Jordan dalen178

Under skyderiet bliver 2 IDF soldater
dræbt og 9 såret inden de 2
palæstinensere selv dræbes

25. december 2003

En PFLP selvmordsbomber sprænger sig selv i
luften ved et busstop med soldater i Tel Aviv.
PFLP erklærer at attentatet er hævn for
likvideringen af 2 højtstående PFLP medlemmer
18. december.179 (Se tabel 9 nedenfor)

4 IDF soldater og 1 civil israeler
dræbes. 15 såres.

28. marts 2004

Et PFLP medlem skyder og sårer en IDF soldat
udenfor en bosættelse i Gaza180

1 såret IDF soldat

22. maj 2004

En PFLP selvmordsbombemand sprænger sig
selv i luften ved et IDF checkpoint udenfor en
bosættelse ved Nablus181

3 palæstinensere og 1 IDF soldat
såres. Bombemanden dræbes

13. april 2005

PFLP affyrer 2 raketter mod en IDF post i Gaza182 Ingen skader eller sårede

Tabel 6. PFLP aktioner rettet mod de israelske sikkerhedsstyrker 2001-05
Det fremgår af tabel 2 at PFLP i perioden 2001-05 gennemfører 15 militære aktioner mod de
israelske sikkerhedsstyrker. Anvendelsen af bilbomber i 2001 ophører efter få måneder. Som andre
guerillabevægelser har PFLP erkendt, at bilbomber er meget upræcise og også kan ramme civile.

2.5.2 Aktioner mod bosættelser
Dato

Aktion

Resultat

3. september 2001

PFLP sprænger 4 bomber (2 i Vestjerusalem, 2 i
Gilo bosættelsen)183

5 israelere lettere såret

16. februar 2002

En selvmordsbombemand fra PFLP infilterer
Karnei Shomron bosættelsen på Vestbredden184

3 bosættere dræbes og mere end 20
såres

7. marts 2002

En selvmordsbombemand fra PFLP detonerer sin 5 bosættere såres let
bombe i et hotel i Ariel bosættelsen på
Vestbredden185

7. juni 2002

2 PFLP partisaner infiltrerer en ny bosættelse
nær Karmei Tsur udenfor Hebron186

Under ildkampen dræbes 3 bosættere,
5 såres. Den ene partisan dræbes,
den anden undslipper

20. juni 2002

Som hævn for israels arrestation af PFLP's vicegeneralsekretær Malluh 11. juni angriber et PFLP
medlem et hjem i Itamar bosættelsen nær
Jerusalem.187

Det kommer til ildkamp med israelsk
grænsepoliti og bosættervagter.
Herunder dræbes 4 bosættere, 1
bosættervagt og PFLP medlemmet. 2
bosættere og 2 grænsepolitifolk såres

4. august 2002

PFLP medlemmer skyder mod en bosætterbus
nær Tulkarm188

4 bosættere såres

31. august 2002

Et PFLP medlem infiltrerer Brakha bosættelsen
nær Nablus189

Under ildkamp såres 2 bosættere.
PFLP medlemmet dræbes.

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
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Journal of Palestine Studies 2003Q4
Journal of Palestine Studies 2004Q1
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Journal of Palestine Studies 2005Q1
Journal of Palestine Studies 2001Q3
Journal of Palestine Studies 2002Q1
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Journal of Palestine Studies 2002Q2
Journal of Palestine Studies 2002Q2
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11. januar 2005

PFLP affyrer raketter mod bosættelser i det
sydlige Gaza190

Ingen skader eller sårede

24. juli 2005

Palæstinensere knyttet til Fatah og PFLP affyrer Ingen skader eller sårede
raketter mod Gush Katif bosættelsen i det sydlige
Gaza191

Tabel 7. PFLP aktioner rettet mod bosættelser 2001-05
Det fremgår af tabel 3 at PFLP i perioden 2001-05 gennemfører 9 militære aktioner mod
bosættelser i de besatte områder. De 7 første finder sted i året efter mordet på PFLP generalsekretær
Abu Ali Mustafa.

2.5.3 Aktioner mod civile
Dato

Aktion

Resultat

19. maj 2002

En selvmordsbombemand fra PFLP klædt som
IDF soldat sprænger sin bombe i luften på et
marked i Netanya inde i Israel192
Hamas hævdede dog også at stå bag dette
attentat193

2 israelere dræbes, 50 såres. Det er
uafklaret om de dræbte var israelske
soldater eller civile.

1. november 2004

3 israelere dræbes, 32 såres
En PFLP selvmordsbombemand fra Askar
flygtningelejren nær Nablus sprænger sig selv i
luften på et marked i Tel Aviv194.
PFLP erklærede efterfølgende at målet for denne
aktion var det israelske efterretningsvæsen Shin
Bet, men uden at uddybe dette.

21. december 2005

Rektor og vicerektor for den amerikanske skole i
Gaza (1 australier og 1 hollænder) kidnappes af
medlemmer af PFLP og holdes fanget i 8 timer,
hvorefter de frigives uskadte. Kidnapperne
krævede Ahmad Saadat løsladt, der havde været
fængslet uden dom siden 2002.195

Tabel 8. PFLP aktioner rettet mod civile 2001-05
Det fremgår af tabel 4, at PFLP i 2001-05 rettede 3 aktioner mod civile. Heraf var de to første
selvmordsaktioner, der kostede i alt 5 israelere livet og 82 sårede. Den sidste var en kidnapning.
Den 1. november 2004 dræbte en PFLP selvmordsbomber 3 israelere i Tel Aviv. Det var den første
palæstinensiske selvmordsaktion i 6 uger. I denne periode (22. september – 1. november 2004)
havde IDF og israelske bosættere dræbt 165 palæstinensere i de besatte områder. Der i blandt 115
alene under en offensiv i det nordlige Gaza i oktober.196

189
190
191
192
193

Journal of Palestine Studies 2002Q3
Journal of Palestine Studies 2004Q4
Journal of Palestine Studies 2005Q2
Journal of Palestine Studies 2002Q2
Human Rights Watch: V. STRUCTURES AND STRATEGIES OF THE PERPETRATOR ORGANIZATIONS
http://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ISRAELPA1002-05.htm
194 Journal of Palestine Studies 2004Q3
195 Journal of Palestine Studies 2005Q4
196 Graham Usher: Palestinians enter the twilight zone. Middle East International # 194, p.2.
http://meionline.com/newsanalysis/print294.shtml
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2.5.4 IDF likvideringer af PFLP medlemmer
IDF har i perioden 2001-06 likvideret 13 medlemmer af PFLP. (Der var ikke tale om igangværende
militære aktioner fra PFLP's side, men rene likvideringer).197
Dato

Likvidering

27/8 2001

Abu Ali Mustafa (PFLP's generalsekretær)
22 amerikanske statsborgere bor i den samme bygning,
hvor Ali Mustafa arbejder. 3 såres let under det israelske
missilangreb på bygningen

26/4 2002

IDF laver et raid på Qalqilya flygtningelejren og likviderer
den lokale PFLP leder, Ra'id Nazil.

20/8 2002

En IDF kommando likviderer det højtstående PFLP
medlem, Muhammad Sa'adat. Bror til den fængslede
PFLP generalsekretær Ahmed Sa'adat.

10/2 2003

IDF likviderer PFLP medlemmet Imad Mabruk i al-Ayn
flygtningelejren

29/4 2003

IDF likviderer PFLP lederen Nidal Salama: De beskyder
hans bil med raketter, da han kører gennem Gaza by. En
tilfældig forbipasserende dræbes også.

20/10 2003

Over 15 timer gennemfører IDF angreb på Gaza med
kampfly og helikoptere. Et af angrebene er rettet mod 2
PFLP medlemmer, der i deres bil forsøger at flygte fra
Nussayrat flygtningenlejren. Deres bil rammes af en
israelsk missil. En 2. salve rammer de nysgerrige der er
samlet på stedet for det israelske angreb. Herunder
dræbes 7 tilskuere og 103 såres.

22/10 2003

IDF likviderer den lokale leder for PFLP's militære gren i
Qalqilya flygtningelejren, Ahmad `Atiya.

18/12 2003

Under et raid i Nablus likviderer IDF 2 højtstående PFLP
ledere, Jibril Awwad og Firas Haneni.

8/2 2004

IDF ransager hjemmet tilhørende PFLP's militære leder i
Rafah flygtningelejren i Gaza, Ashraf Abu Libdeh. Under
ransagningen likvideres Libdeh.

26/9 2005

IDF gennemfører flere missilangreb i Gaza. Et af dem
mod det hus, hvor PFLP medlemmet Hisham `Abid
Rabbuh bor i Rafah lejren i Gaza.

22/12 2005

Under et raid i Nablus likviderer IDF den lokale PFLP
chef, Bashar Khalani.

Tabel 9. Likvideringer af PFLP ledere og medlemmer 2001-06.198

197 Israel har under 2. Intifada likvideret et sted mellem 353 og 484 palæstinensere. Den israelske
menneskeretsorganisations B'tselems tal er 353. JPS har opregnet 371 klare likvideringer og 113 sager hvor der er
uklarhed omkring hvorvidt der var tale om likvidering eller kamp.
Amnesty International har gentagne gange kritiseret den israelske likvideringspolitik. Bla. i specialrapporten Israel
and the Occupied Territories: Israel must end its policy of assassinations fra 4. juli 2003.
http://web.amnesty.org/library/index/engmde150562003
198 Journal of Palestine Studies. ISRAELI ASSASSINATIONS DURING THE AL-AQSA INTIFADA, 28 SEPTEMBER
2000–15 FEBRUARY 2006.
Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri

p. 58 / 64

2.6 Opsamling
PFLP gik frem til 2000 ind for den såkaldte et-statsløsning med en sekulær stat for både
jøder, muslimer, kristne og ikke-religiøse. I erkendelse af at Oslofredsprocessen havde ændret
det politiske landskab, besluttede PFLP i 2000 at bakke op om to-statsløsningen (Israel og
Palæstina side om side) og deltage i de politiske valg i Palæstina.
PFLP rekrutterer især blandt de bedre uddannede palæstinensere, og specielt siden
fundamentalismens fremmarch i de besatte områder har organisationen tiltrukket mange
kristne palæstinensere, der frygter den fundamentalistiske udvikling.
Israel gav i september 1999 tilladelse til, at PFLP legalt kunne virke i de besatte områder. I
oktober 1999 vendte partiets nye generalsekretær Abu Ali Mustafa derfor tilbage til
Vestbredden og begyndte opbygningen af PFLP's nye hovedkvarter i Ramallah. I august 2001
besluttede Israels sikkerhedskabinet at likvidere Mustafa. To måneder senere svarede PFLP
igen ved som hævn at likvidere den israelske turistminister. Trods opfordring fra USA til
Israel om at vise tilbageholdenhed truede Israel Yassir Arafat med krig, hvis selvstyret ikke
indenfor 7 dage havde fundet drabsmændene. Det satte en voldsom eskalation i gang, hvor
selvstyret arresterede løs blandt PFLP medlemmer, som efterfølgende måtte løslades igen,
fordi der ingen beviser var imod dem. I januar 2002 blev PFLP's nye generalsekretær Ahmat
Sa'adat arresteret af selvstyret. Samtidig fortsatte arrestationerne af andre PFLP
medlemmer. I april 2002 blev 4 PFLP medlemmer (men ikke Sa'adat) ved en selvstyredomstol
dømt for mordet på turistministeren og alle 5 blev efter international aftale mellem Israel,
selvstyret, USA og Storbritannien overført til en fængsel i Jericho, hvor de blev sat under
bevogtning af agenter fra USA og Storbritannien. Den palæstinensiske højesteret beordrede i
juni 2002 Sa'adat løsladt fordi han ikke var dømt og fordi der ingen beviser fandtes imod
ham, men han blev ikke løsladt. I marts 2006 gennemførte Israel en militæraktion mod
fængslet og bortførte alle 5 fanger til Israel. En israelsk domstol konkluderede i april, at der
ikke fandtes beviser til at få Sa'adat dømt for mord i Israel. Alligevel har PFLP's
generalsekretær siddet snart 6 år fængslet UDEN DOM.
Selvstyrets fængslinger af almindelige og højtstående PFLP medlemmer i 2001-02 blev fra
2002 suppleret af en bølge af likvideringer af højtstående PFLP medlemmer fra Israels side. I
alt 12 PFLP medlemmer blev likvideret i 2002-05.
Arrestationerne og likvideringerne svækkede PFLP's politiske ledelse, og den stærkt
ophidsede stemning i organisatinen efter først mordet på Abu Ali Mustafa, dernæst den
ulovlige arrestation og fængsling af Sa'adat, likvideringer og de mange anholdelser, førte
specielt i 2002 til en svækkelse af chain-of-command fra den svækkede politiske ledelse til den
militære gren. Der blev således gennemført en række militære aktioner, der ikke var politisk
sanktioneret. Først i slutningen af 2002 var den politiske ledelse atter så stærk, at den
militære gren var under fuld politisk kontrol.
PFLP ophørte som resten af PLO med aktioner mod civile i 1978. I 2001-06 gennemførte
organisationen 15 aktioner mod de israelske sikkerhedsstyrker, 9 aktioner mod bosættelser, 2
selvmordsaktioner inde i Israel og 1 kidnapning der varede en dag. Under aktionerne dræbes
13 israelske soldater og 6 civile israelere. Bruger man det amerikanske collateral damage
begreb (dræbte civile under militære operationer) giver det 32% dræbte civile. Det skal
sammenlignes med IDF's 61% dræbte civile (jf. tabel 1).
Hvis man antager, at de 10 israelere der blev dræbt under PFLP angreb på bosættelser havde
militær status ville der være tale om 21%. Hvis man omvendt antager, at der udelukkende
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var tale om ubevæbnede civile, ville det give 55%, hvilket stadig er stadig lavere end IDF's
61%. Ud fra en menneskeret synsvinkel skal både IDF's og PFLP's drab på civile kritiseres –
hvad de også bliver – men anvendelsen af et terrorbegreb tjener i den forbindelse intet andet
formål end dæmonisering af modparten.
PFLP's hovedindsats ligger imidlertid på det politiske og civile område. Ved kommunalvalget
i 2005 blev partiet det 3. største (med 4% af stemmerne). Det fik valgt 50 medlemmer ind i
kommunalbestyrelserne, blev det største parti i regeringsbyen Ramallah og fik
borgmesterposten i Bethlehem. Ved valget nogle måneder senere til det lovgivende råd fik
PFLP valgt 3 repræsentanter ind.
PFLP har siden 1980'erne opbygget stærke folkelige organisationer indenfor landbrug,
kvinder og menneskerettigheder. Men især på sundhedsområdet spiller PFLP i dag en
afgørende rolle. Dets sundhedsnetværk på Vestbredden er i dag fortsat det største. Frem til
1991 var disse aktiviteter overvejende financieret af tilskud til PFLP fra PLO's centrale fond
til sine medlemsorganisationer. Siden er PFLP's sociale arbejde overvejende blevet
financieret af vestlige donorer. Generelt er PFLP og dets folkelige arbejde dog blevet svækket
siden 1991. Det skyldes dels Israels støtte til Hamas i 1980'erne frem til starten af 90'erne, dels
PFLP's modstand mod Oslofredsaftalen og endelig ophøret af financiering fra PLO.
FN's Special Rapporteur for Israel/Palæstina, den sydafrikanske dommer og professor i
folkeret, John Dugard udtalte 15. oktober 2007 i et interview til BBC om situationen i
Palæstina:
”Det er klart at under militær besættelse, vil der være folk, der er engageret i modstand.
Disse folk vil måske blive betegnet som terrorister”, tilføjede mr. Dugard, ”men historien
behandler dem anderledes”. Som eksempler nævnte han den franske
modstandsbevægelse under den 2. Verdenskrig og de der i Namibia bekæmpede den
sydafrikanske besættelse. ”Nu”, erklærede han, ”er de samme folk i regering og
behandles som helte”.199

199 Tim Franks, BBC News Jerusalem: UN envoy attacks Mid-East Quartet.
Franks interviewer Special Rapporteur for FN's Menneskeretsråd, John Dugard, der i slutningen af interviewet
siger:
"Inevitably in a military occupation, there are likely to be those engaged in resistance. These people may be
labelled terrorists”, Mr Dugard added, ”but history treats them differently”. He cited the example of the French
Resistance during World War II, and those in Namibia who fought occupation by South Africa. ”Now," he said,
"they are in government and treated as heroes."
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7044069.stm
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3. Fejl i PET's baggrunds rapport
Overordnet udmærker PET's rapport sig ved at skrive om PFLP ude af kontekst af konflikten
mellem Israel og Palæstina. Gestapo ville kunne have lavet en tilsvarende fremstilling af den danske
modstandsbevægelse under 2. Verdenskrig, ude af konteksten af besættelse.
Hvis Palæstina ikke var besat, hvis Israel respekterede Geneve Konventionerne, dommen fra den
Internationale Domstol i Haag fra 2004, resolutionerne fra FN's Generalforsamling og
Sikkerhedsrådet, og respekterede palæstinensernes menneskerettigheder, ville PFLP være den
terrororganisation den fremstilles som i PET's materiale. Men Palæstina er besat, Israel respekterer
ikke FN's resolutioner eller domme og bryder dagligt groft de menneskelige rettigheder, som det er
dokumenteret i afsnit 1. PFLP's ageren skal dømmes ud fra denne kontekst.
Sekundært baserer PET's rapport sig ikke på videnskabelige kilder men alene på nyhedsbureauer,
menneskeretsorganisationer (Amnesty og HRW), samt Janes, der lever at udarbejde dyre rapporter
til virksomheder og regeringer. Vi har af økonomiske årsager ikke haft mulighed for at gå Janes
kilder igennem, da den refererede rapport koster over 2000US$.
I det følgende gennemgås faktuelle fejl i PET's materiale.
p3. Tredje afsnit. Det hævdes at ”PFLP kæmper for udslettelse af staten Israel”. Det er ikke korrekt.
PFLP stod indtil 2000 for dannelsen af en sekulær stat for både jøder, muslimer og ikke-religiøse.
Siden 2000 har PFLP støttet tostatsløsningen. (Se 2.1 PFLP's politik og forholdet til Israel.).
Påstanden gentages p4. 1. afsnit.
p3. Tredje afsnit. Baggrundsanalysen undlader at nævne, at PFLP sammen med de øvrige
medlemsorganisationer i 1978 indstillede gennemførelsen af terroraktioner. (Se 2.1 PFLP's politik
og forholdet til Israel.)
p3. Tredje afsnit. Det hævdes, at PFLP er splittet mellem forskellige fraktioner med forskellige
militante mål. Det skal præciseres, at de medlemmer og fraktioner af PFLP der var uenige i
fokuseringen af aktioner alene mod militære mål forlod organisationen. De er ikke del af PFLP. Det
nævnes også andetsteds i PET's baggrundsmateriale (p3, afsnit 2).
p4. Tredje afsnit. Det hævdes, at den politisk orienterede del af organisationens tidligere har været
forholdsvis begrænset. Det er ikke korrekt. (Se 2.1 PFLP's politik og forholdet til Israel.). Det er
kun korrekt for så vidt politisk arbejde alene opfattes som parlamentarisk arbejde. Først efter Oslo
aftalen i 1993 blev det muligt at arbejde parlamentarisk i Palæstina. PFLP boykottede af politiske
årsager valgene frem til sin 6. kongres i 2000, hvor denne politik blev omgjort. Det var baggrunden
for deltagelsen i lokalvalgene i 2005 og valget til det Lovgivende Råd i 2006. PFLP har siden sin
oprettelse haft et omfattende politisk arbejde, og dets sociale, politiske og militære aktiviteter har
været underlagt partiets centralkomite, som er partiets højeste myndighed.
p4. Fjerde afsnit. Det hævdes, at den militære fløj er den dominerende i PFLP's struktur. Det er ikke
korrekt. (Se afsnit 2.4 PFLP's civile arbejde og 2.5 Militære aktioner). I den 5 årige periode 2001-05
har PFLP's militære gren gennemført 15 aktioner rettet mod de israelske sikkerhedsstyrker (3 om
året), 9 mod bosættelse (2 om året) og 3 mod civile i Israel og Gaza. Human Rights Watch
bemærker i en rapport fra 2002, at efter menneskerettighedsorganisationens opfattelse er PFLP's
militære aktioner underlagt organisationens politiske ledelse.200 Ikke desto mindre har PET's rapport
200 Human Rights Watch: STRUCTURES AND STRATEGIES OF THE PERPETRATOR ORGANIZATIONS.
http://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ISRAELPA1002-05.htm
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ret i, at det politiske niveau blev svækket ifht. det militære med IDF's og det palæstinensiske
selvstyres angreb på PFLP's politiske ledelse fra mordet på PFLP's generalsekretær i august 2001 og
gennem hele 2002. Men kontrollen med den militære gren, ”Abu Ali Mustafa brigaderne” var
genvundet i slutningen af 2002, hvilket afspejler sig i de gennemførte aktioners karakter (se afsnit
2.5.1 – 3).
p4. Femte afsnit. Det antydes at PFLP's humanitære arbejde først blev indledt efter etableringen af
det palæstinensiske selvstyre. Det er ikke korrekt. (Se afsnit 2.4 Det civile arbejde). Det humanitære
arbejde blev indledt med oprettelsen af organisationer indenfor specielt sundhed og undervisning
allerede efter besættelsen i 1967. PFLP's kerneområde har siden 1980'erne været sundhed og
organisationen driver fortsat det største sundhedsnetværk med bl.a. sundhedsklinikker på den
besatte Vestbred. Dette netværk financieres i dag overvejende af vestlige donorer. Det er givet, at
Hamas i dag modtager større støtte til sit humanitære arbejde (fra den arabiske verden), men PFLP's
arbejde spiller fortsat en fremtrædende rolle – specielt indenfor sundhed – og er organisationens og
dens medlemmers største aktivitetsområde.
p.5 Andet afsnit. Det antydes at PFLP's nuværende generalsekretær Ahmed Sa'adat skulle stå bag
mordet på Rahvam Ze'evi (”under hans lederskab”). Det palæstinensiske selvstyres højesteret
beordrede i juni 2002 Sa'adat løsladt fordi der ikke fandtes beviser mod ham herfor. Efter IDF i
marts 2006 havde bortført Sa'adat og 4 andre fra fængslet hvor de efter en international aftale
mellem Israel, USA, Storbritannien og selvstyret blev bevogtet af sikkerhedsfolk fra USA og
Storbritannien, konkluderede en israelsk domstol i april, at der ikke fandtes beviser til at dømme
Sa'adat for dette mord. Han sidder fortsat i israelsk fængsel – uden dom. (Se afsnit 2.3 PFLP's
opbygning og aktiviteter).
p5. Tredje afsnit. PFLP's flykapringer i 1970'erne omtales og det hedder derefter: ”PFLP's seneste
aktioner har fundet sted indenfor regionen og har været af en anden karakter”. Det skal præciseres,
at dette skift skete i 1978. ”..seneste aktioner ..” er derfor aktioner efter 1978 – altså de sidste 30 år.
(Se afsnit 2.3 Opbygning og aktiviteter).
p5. Fjerde afsnit. Det hævdes, at PFLP's angreb i høj grad har været rettet mod israelske bosættere.
Det er forkert. De fleste er rettet mod IDF. (Se gennemgang af alle angreb i afsnit 2.5 Se endvidere
gennemgang af bosættelsene og deres status i afsnit 1.3.4). Det hævdes videre, at træningen foregår
i Libanon. Påstanden bygger på manglende kendskab til, at de besatte områder siden starten af 2.
Intifada har været lukket hermetisk af fra omverdenen. Der eksisterer ingen mulighed for at rejse fra
f.eks. Vestbredden til Libanon. End ikke Arafat fik lov at rejse fra sit hovedkvarter i Ramallah.
p.6 Gennemgangen af PFLP aktioner. Her henvises til gennemgangen i afsnit 2.5 der opdeler
angrebene i civile og militære mål. Blot enkelte korrektioner:
a) 19. maj 2002. Det var ikke et shoppingcenter men et marked i Netanya, men det gør ikke
udåden mindre.
b) 25. december 2003. Målet var israelske soldater. 4 IDF soldater og 1 civil blev dræbt.
c) 27. august. Det hævdes at PFLP har ”likvideret formanden for en israelsk bosættelse, Meir
Lixenberg”. Bosættelsen Itamar og det israelske udenrigsministerium identificerer ikke
drabsmændene nærmere end ”palæstinensiske terrorister”. Fra israelsk side forekommer der
ikke belæg for påstanden om, at PFLP skulle stå bag. Lixenberg var ikke formand for
bosættelsen, men elektriker. Som hævn for mordet jævnede IDF en selvstyre
Human Rights Watch notes that leaders of each of these groups have demonstrated a significant degree of
awareness of the fundamental norms of international humanitarian law. Three of the groups - Hamas, Islamic
Jihad, and the PFLP - appear to be sufficiently well organized so as to be able to implement centralized policies
that include upholding these fundamental norms.
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paramilitærpost med jorden.201
p.7 Fjerde afsnit. Rapporten hævder, at forholdet til de islamiske grupper ”ikke er entydigt”. Mange
kristne og ikke-religiøse er medlemmer af det verdslige PFLP som modstand netop mod den
fundamentalistiske udvikling blandt palæstinenserne, især koncentreret i Hamas og Islamisk Jihad.
p7. Femte afsnit. Det hævdes at PFLP ”gennem de sidste 40 år har anvendt terror i kampen for at
opnå sine mål”. Det er forkert (se afsnit 2.5). Anvendelse af terror blev opgivet i 1978. ”Udslettelse
af Israel” er ligeledes forkert (se 2.1). PFLP er palæstinas 3. største parti – med 4% af stemmerne
ved lokal- og parlamentsvalg (se 2.4). Konklusionen springer let hen over perioden 1978-2000, men
der er heller ikke noget at komme efter. Hvordan PFLP's militære modus har udviklet under 2.
Intifada er gennemgået i afsnit 2.5. Bilbomber blev opgivet i 2001.
Hverken Amnesty International, Human Rights Watch eller FN anvender det politiske prædikat
terror om PFLP's eller andre palæstinensiske organisationers aktioner mod Israel. De kritiserer
derimod de menneskerettighedskrænkelser begge sider i konflikten begår. Terror prædikatet
anvendes derimod af palæstinenserne og den arabiske verden om Israels overgreb mod
palæstinensere, mens Israel, USA og EU der er parter i konflikten på Israels side betegner de
palæstinensiske overgreb som terror. Terror prædikatet anvendes til dæmonisering af modstanderen.
Center for Terror Analyse (CTA) rapport p.2. Der opregnes under angreb på civile mål en række
angreb på militære mål og bosættelser. Det gælder:
a) Angreb på bosættelsen Karnei Shomron 16/2 2002
b) Angreb på bosættelsen Ariel 7. marts 2002
c) Angreb på busstoppested ved Tel Aviv 25. december 2003. 4 IDF soldater blev dræbt
d) Bilbomber i 2001 var rettet mod militære mål, men blev opgivet af PFLP fordi de var for
upræcise
e) Angreb på IDF ved Erez grænseovergangen
Der henvises til den fuldstændige gennemgang af PFLP's aktioner i afsnit 2.5
CTA rapport p.3. Angreb på militære mål. Ufuldstændig. Her henvises til den fuldstændige
gennemgang af PFLP's aktioner i afsnit 2.5. PFLP har gennemført 15 aktioner mod militære mål i
2001-05.

201 Meir Lixenberg. http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism%20Obstacle%20to%20Peace/Memorial/2001/Meir%20Lixenberg
og http://www.shechem.org/itamar/emliks.html
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4. Ordliste
AMB al-Aqsa Martyrernes Brigade (militant gren knyttet til Fatah)
CTA

PET's Center for Terror Analyse

IDF

Israeli Defense Forces (det israelske militær)

JPS

Journal of Palestine Studies (udgivet ved University of California)

PET

Politiets Efterretnings Tjeneste

PFLP Popular Front for the Liberation of Palestine (3. største modstandsbevægelse i Palæstina)
PLO

Palestinian Liberation Organization (paraplyorganisation for Fatah. PFLP, DFLP og
Folkepartiet)

UNGA FN's Generalforsamling
UNSC FN's Sikkerhedsråd
UNSCO (UN Office for the Special Coordinator for the Middle East Peace Process). FN's kontor
for den specielle koordinator for Mellemøst fredsprocessen.
YESHA Bosætternes organisation
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