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Abstract 

The Roadmap to Peace & the Geneva Initiative: Conditions for progress in the Pales-

tine- Israeli Peace Process. 

Author: Magnus Eriksson 

 

The aim of this paper is to examine if the two latest Peace Plans in the Palestine-Israeli con-

flict observes the sources of the conflict and presents measures in the purpose of solving 

them. The point of departure is William Azar’s theory of protracted social conflict (PSC). 

According to Azar, the internal sources of a PSC lies in three clusters of variables: the com-

munal content of a society, the deprivation of human needs as an underlying source of PSC, 

and the role of the state in the deprivation or satisfaction of human needs. The study is de-

signed as a multiple-case study where the units of analysis are the Roadmap to Peace and the 

Geneva Initiative. An analyze instrument, based on operationalization of Azar’s three clusters 

of internal sources of a PSC, is developed and used to analyze the Roadmap to peace and the 

Geneva Initiative. The conclusions are that the two Peace Plans observes and present meas-

ures to solve the communal content of the conflict, but both Peace Plans are unsatisfactory in 

presenting measures aiming to solve problems related to the role of the state and human 

needs. Especially the acceptance need within the state is missing in the contents of the Peace 

Plans. 

 

Keywords: Conflict Resolution, Human needs, Peace Accords, Peace Processes, Protracted 

Social Conflict, The Palestine-Israeli Conflict 
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1 Inledning 

 början av 1990-talet skedde en genomgripande förändring i den arabisraeliska konflikten. 

Tidigare hade konflikten setts som en i huvudsak mellanstatlig konflikt mellan Israel och 

dess arabiska grannstater, men nu erkändes palestinierna som en egen part i konflikten. 1991 

möttes företrädare för PLO1 och Israel under den arabisraeliska fredskonferensen i Madrid 

och därefter förde parterna hemliga fredsförhandlingar i Oslo2. Förhandlingarna var givande 

och i mitten av september 1993 offentliggjordes Osloavtalet. Den spirande optimismen över-

gick dock snart i brustna förhoppningar och en ökande våldsspiral. En rad försök att rädda 

fredsprocessen gjordes, men misslyckades och skapade en stämning där båda parter var djupt 

missnöjda med varandras förhandlingspositioner. Under år 2000 ökade våldsspiralen drama-

tiskt och den andra intifadan tog sin början.  

I början av 2001 fördes förhandlingar i Taba med Clintonadministrationen som initiativta-

gare, även dessa bröt ihop utan att någon överenskommelse nåddes, men de bakomliggande 

idéerna och kontakterna som knöts vid dessa förhandlingar skulle leda fram till ett seglivat 

fredsprojekt vars tillvägagångssätt hade likheter med de första Osloförhandlingarnas.3 En 

grupp tidigare ministrar, politiska personligheter och företrädare för det civila samhällets 

grupper träffades i hemlighet för att förhandla fram det inofficiella Genèveavtalet, som liksom 

Osloavtalet byggde på en tvåstatslösning och offentliggjordes i slutet av december 2003. 

Drygt ett halvår tidigare hade den så kallade ”Kvartetten”4 presenterat en ny fredsplan, ”Färd-

planen för fred”, som även denna förespråkade en tvåstatslösning av konflikten. 

1.1 Problemformulering 

Den israelisk-palestinska konflikten illustrerar tydligt konfliktlösningens svårigheter. Trots en 

mängd förhandlingar och ett stort internationellt engagemang, så har fredsprocessen inte fått 

fäste. Det finns en mängd olika aspekter på en konflikt, flera utav dessa har att göra med 

medborgares och samhällsgruppers intressen och behov. Tas dessa aspekter med i fredsför-

                                                                 
1 Israel krävde att om de Palestinska företrädarna skulle delta i förhandlingarna skulle de delta som en del av den 
jordanska delegationen, vilket också skedde. 
2 Fraser, T. G., 2004. The Arab-Israeli Conflict. s. 139. 
3 Beilin, Yossi. The eighth day of Taba (2005-05-17) www.bitterlemons.org/previous/bl271003ed39.html#pal2 
4 Kvartetten består av EU, FN, Ryssland och USA. 
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handlingar och fredsplaner? Vilka delar är viktiga att få med i en fredsplan för att nå en över-

gång från krig till fred? I och med Färdplanen för fred och Genèveinitiativet har viktiga aktö-

rer enats om ett antal nyckelfrågor, men trots detta verkar fredsprocessen vara iskall. Kan det-

ta bero på att dessa dokument saknar punkter som berör viktiga delar av de berörda medbor-

garnas liv, eller är det andra externa faktorer som gör att fredsplanerna inte implementeras?  

Eftersom Genèveinitiativet och Färdplanen är de senaste fredsinitiativen som har nått inter-

nationellt gillande, är det intressant att undersöka dessa dokuments förutsättningar att nå en 

lösning av konflikten. Fredsplanerna har olika karaktär, Färdplanen är officiellt godkänt av 

båda parter medan Genèveinitiativet underkänns av Israels ledning. William Azar menar i sin 

teori om djuprotad/utdragen social konflikt, ”protracted social conflict”, att källorna till en 

sådan konflikt finns i otillfredsställda mänskliga behov och understryker statens roll som till-

fredställare eller frustrerare av dessa.  

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka fredsplanernas uppbyggnad och dess förutsättningar att 

fungera som en positiv del av fredsprocessen. Finns det något i planerna som försvårar fram-

steg i fredsprocessen och är delar som är väsentliga för processen utelämnade i dessa? Vilka 

behov tar fredsplanerna hänsyn till och finns det en grund i planerna som hanterar konfliktens 

grundläggande orsaker? Förhoppningsvis kan undersökningen ge råd till utformningen av 

nästkommande avtal, för som situationen är kommer med stor säkerhet ytterligare fredsplaner 

att framläggas för den här konflikten. Uppsatsen syftar till att identifiera styrkor och svagheter 

i fredsplanernas uppbyggnad och att undersöka om de tar hänsyn till konfliktens grund-

läggande orsaker. 

Mina frågeställningar är: 

- Uppmärksammar Genèveinitiativet och Färdplanen för fred de grundläggande orsa-

kerna till den palestinskisraelska konflikten? 

- Innehåller Genèveinitiativet och Färdplanen för fred förslag till åtgärder som syftar till 

att behandla de grundläggande orsakerna till den palestinskisraelska konflikten? 
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1.3 Avgränsningar 

Det finns många fler variabler som påverkar en fredsprocess än själva fredsplanen. Är den 

övervakande makten tillräckligt stark eller beredd att sätta press på båda parter att följa avta-

let? Har den övervakande makten mandat som ger dess krav tyngd? Min undersökning av-

gränsas till just avtalets utformning. Undersökning studerar heller inte hur, till exempel, 

fredsplanerna ska implementeras och övervakas. Fokus är istället på om planerna behandlar 

konfliktens grundläggande orsaker. Jag undersöker inte heller fredsplanernas verkan på kon-

flikten, utan enbart dessas förutsättningar: vad som nämns och inte nämns och hur detta ska 

tolkas. Azars teori beskriver kopplingar till det internationella ekonomiska och politiska sy-

stemet som en grupp av källor till en djuprotad/utdragen social konflikt. Min undersökning 

kommer att begränsas till de inomstatliga källorna till konflikten.  

1.4 Metod 

Uppsatsens frågeställningar kommer att besvaras genom en flerfallstudie (multiple-case de-

sign)5 där två fall av försök till konfliktlösning ingår. Fallstudierna är holistiska, varje fall 

består av en analysenhet. Analysenheterna är de två senast framlagda fredsplanerna i Israel-

Palestinakonflikten: Färdplanen och Genèveinitiativet. Genom operationalisering av Azars 

teoretiska begrepp undersöker jag om fredsplanerna tar hänsyn till de faktorer som teorin häv-

dar är grundläggande orsaker till en protracted social conflict. Jag kommer att arbeta fram ett 

analysinstrument, där jag utvecklar Azars teori så att den kan användas i denna studies syfte. 

Jag har inte funnit en tidigare studie som utgående från teorin om ”protracted social conflict” 

undersökt utformningen av fredsplaner. Min uppsats kan förhoppningsvis visa hur studier av 

fredsavtal kan utföras, stimulera forskning och ändrad praktik (en så kallad revelatory study6).  

1.4.1 Är Israel-Palestinakonflikten en protracted social conflict? 

För att undersöka fredsplanerna utifrån teorin om ”protracted social conflict” (hädanefter an-

vänds förkortningen PSC), måste jag veta om Israel-Palestinakonflikten kan definieras som en 

sådan. Under en lång period levde mindre judiska samhällen och arabiska samhällen nära nog 

i samförstånd i det område som idag kallas Palestina och Israel. Men under 1900-talets första 

hälft skedde en förändring i gruppernas relation till varandra, samtidigt som en kraftig ökning 

                                                                 
5 Yin, Robert K., 1989. Case Study Research. Design and Methods. USA: Sage s.44-51 
6 Yin, Robert K., 1989. Case Study Research. Design and Methods. USA: Sage s. 41 



 4 

av den judiska invandringen till området skedde. Ett ökande fiendskap och en ökande rivalitet 

om det territorium som fram till 1948 var det brittiska mandatet Palestina började märkas. FN 

hade föreslagit att det brittiska mandatet skulle delas i en palestinsk och en judisk stat, vilket 

judarna men inte palestinierna och inte heller de kringliggande grannstaterna accepterade. När 

det brittiska mandatet upphörde och staten Israel bildades i början av 1948 följdes detta av 

fyra krig med de omgivande arabstaterna och en ännu ej avslutad konflikt mellan palestinierna 

och staten Israel. Krigen orsakade en flyktingkatastrof, vilken spelar en nyckelroll i dagens 

konflikt, där 750 000 Palestinier flydde eller drevs bort från sina hem.7  

Azar kategoriserade redan 1978 den israelisk-arabiska konflikten som en PSC, eftersom 

den uppfyllde dessa fem villkor: för det första varaktighet, för det andra varierande i intensitet 

och frekvens av interaktion, för det tredje konfliktens spridning till alla delar av samhället, för 

det fjärde starka jämviktsskapande krafter som håller kvar konflikten i status quo, och för det 

femte frånvaron av ett tydligt och realistiskt slut på konflikten.8 Tretton år senare (1991) har 

mänskliga behov fått mer utrymme i Azars teoretiska tänkande och han bygger ut sin tidigare 

definition med att en PSC kännetecknas som en ”prolonged and often violent struggle by 

communal groups for such basic needs as security, recognition and acceptance, fair access to 

political institutions and economic participation”9. 

Konflikten är annorlunda nu jämfört med 1978 i den meningen att huvudparterna har för-

ändrats i och med arabländernas tillbakadragande och palestiniernas inträde som förhand-

lingspart. Efter palestiniernas inträde som erkänd förhandlingspart har konflikten behållit de 

egenskaper som enligt Azar kännetecknar en PSC (enligt både version 1978 och version 

1991). Konflikten varierar betydligt i intensitet och frekvens av interaktion mellan parterna 

samt präglar fortfarande både det israeliska och det palestinska samhället. Även kriteriet att 

konflikten saknar ett nära förestående lösning placerar Israel-Palestinakonflikten i PSC-

facket. I dagens läge finns mekanismer för en lösning i konflikten, till exempel den grund som 

den haltande fredsprocessen ändå är. Sedan fredsprocessens kollaps i slutet av 1990-talet har 

dock Osloavtalet och fredsprocessen som konfliktlösningsmekanismer varit förhållandevis 

vilande. Ofördelaktigt för konfliktlösningen i dagens utveckling är att Hamas och Israels re-

gering inte accepterar varandra och att relationen mellan parterna under flera år varit mycket 

dålig. 

                                                                 
7 Fraser, T. G., 2004. The Arab-Israeli Conflict. s. 54 
8 Azar, Edward E. – Jureidini, Paul – McLaurin, Ronald, 1978. Protracted Social Conflict; Theory and practice 
in the Middle East. s. 53 
9 Azar, William, 1990. Citerad i Miall, Hugh – Ramsbotham, Olivier – Woodhouse, Tom, 1999. s. 71 
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Azar menar att staten i en PSC ofta har en stel och skör auktoritär struktur (efter kolonial-

perioden) som hindrar den från att svara på och möta behov från befolkningen.10 Denna karak-

täristik stämmer inte in på Israel, men däremot finns det ett demokratiunderskott i de ockupe-

rade områdena, eftersom invånarna där inte får rösta och vara med och bestämma om många 

frågor som berör deras liv. Det Palestinska självstyrets skapande har förändrat detta i positiv 

riktning, men faktum kvarstår att Israeliska regeringen har stor makt över palestiniers liv. I 

analytiskt syfte och i termer av långdragen social konflikt ser jag hela Palestina (tidigare brit-

tiska mandatet) som en helhet, där den judiska identitetsgruppen är den dominerande och den 

palestinska den marginaliserade. De palestinska områdena är än så länge statslösa och under 

hård kontroll av Israels regering. 

1.4.2 Undersökningens generaliserbarhet 

Robert Yin skiljer mellan statistisk generalisering och analytisk generalisering. Med statistisk 

generalisering menas att en slutsats dras om en population utifrån resultat från en undersök-

ning av ett representativt urval ur denna population. Eftersom ett fall inte är eller bör väljas 

för att vara ett statistiskt urval ur en population, är statistisk generalisering inte lämpligt för en 

fallstudie. Istället bör man vid generalisering från en fallstudie använda sig av analytisk gene-

ralisering, där teoretiska påståenden jämförs med de empiriska resultat som ges av fallstudien. 

Den här typen av generalisering är mer inriktad på teoriutveckling.11 Med detta resonemang i 

åtanke kan den statistiska generaliserbarheten av denna studies resultat antas vara obefintlig. 

Istället kan studien förhoppningsvis bidra till en större kunskap om hur fredplaners uppbygg-

nad bör se ut, Darby pekar på att det ofta förekommer en viss del av lånande av metoder mel-

lan fredsprocesser.12 I dessa fall är det upp till den som ”lånar” om konflikten man arbetar 

med har tillräckliga likheter med förebilden för att lån ska antas fungera.  

Slutsatserna som presenteras kommer alltså inte att fungera som direkt generaliserbara till 

andra fredsprocesser. Däremot kan de (kulturellt och kontextuellt anpassade) has i åtanke då 

fredsplaner i andra konflikter (då särskilt PSC) utvecklas. En input till statsvetenskapen är 

tänkt att vara operationaliseringen av Azars teoretiska begrepp. De kan användas vid under-

sökningar av andra konflikter. Studien syftar också till att öka förståelsen av fenomenet och 

stimulera till vidare forskning. 

                                                                 
10 Miall, Hugh – Ramsbotham, Olivier – Woodhouse,Tom, 1999. s 74 
11 Yin, Robert K., 1989. Case Study Research. Design and Methods. USA: Sage s. 30-31 
12 Darby, John – Mac Ginty, Roger (Ed.), 2003. Contemporary Peacemaking. Kap.21. s. 245-255 
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1.5 Material 

De två fredsplanerna, originaldokumenten som de publicerades i Haaretz (Genèveinitiativet)13 

och av US Department of State (Färdplanen)14, kommer att utgöra den här uppsatsens empi-

riska material. Dessa är primärkällor. Färdplanen har jag funnit med identiskt innehåll publi-

cerad både av FN och av USA:s regering. Även Genèveinitiativet finns publicerat med iden-

tiskt innehåll i den israelska tidningen Haaretz, FN och Genèveinitiativets hemsida. Vilken 

roll spelar dessa fredsavtal i fredsprocessen i nuläget? Många forskare menar att Färdplanen 

är överspelad och att Israels ledning är helt inriktad på en unilateral lösning på Israels vill-

kor15. Däremot är det internationella stödet för Fredsplanen fortfarande starkt och den är också 

godkänd av båda parter. Vad gäller Genèveinitiativet innehar även denna plan internationellt 

stöd, dock inte lika brett som färdplanen, och har även stöd i delar av civilsamhället i Isra-

el/Palestinska självstyret. Dessa dokument är de två senaste utarbetade fredsplanerna i Israel-

Palestinakonflikten. Trots att inget av dem har kommit i närheten av att implementeras i sin 

helhet, så är de relevanta för att visa vilka tankar som finns runt konflikten och hos författarna 

till fredsplanerna. Undersökningen kontrasterar teorin med verkligheten, teorin ställs mot två 

konkreta fall av försök till konfliktlösning/hantering. En utgångspunkt för den här uppsatsen 

är att en välgjord fredsplan har en stor möjlighet att påverka fredsprocessen i en positiv rikt-

ning, och likaså att en undermålig fredsplan riskerar att motverka fredsprocessen. 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns en omfattande litteratur om Israel-Palestinakonflikten, men jag har inte funnit forsk-

ning om Färdplanen och Genèveinitiativets inverkan på konflikten. Däremot finns det studier 

om Osloavtalet och den efterföljande fredsprocessen som havererade i början på 2000-talet.16 

Både Genèveavtalet och Färdplanen har en tvåstatslösning som utgångspunkt. Det finns en 

debatt om att lösa konflikten genom en enstatslösning, där hela Palestina17 slås ihop till en 

stat. Eftersom det troligtvis skulle betyda att Israel då inte skulle kunna fortsätta att vara en 

stat för den judiska folkgruppen, är det idag en orealistisk tanke att Israel skulle gå med på en 

                                                                 
13 Haaretz.com, 2003-12-01, The Geneva Accord. (2006-04-12) 
14 US department of state, 2003-04-30, A performance-based roadmap to a permanent two-state solution to the 
Israeli-Palestinian conflict. (2006-04-12) 
15 Quandt, William B, 2005. Peace process:American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967. s. 405 
16 Usher, Graham, 1999. Dispatches from Palestine: The Rise & Fall of the Oslo Peace Process. 
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sådan lösning. Mark Marshall skriver, i en artikel i tidskriften Journal of Palestine Studies, att 

hela (det område som tidigare var det brittiska mandatet) Palestina bör ses som en stat, och att 

man därför kan tala om en apartheidordning inom staten, där israels invånare och palestinier-

na på de ockuperade områdena skiljs från varandra genom statliga beslut.18 

Det finns även litteratur kring ”facts on the ground”, fysiska fakta som är svåra att göras 

ogjorda och därmed, till viss del, inskränker konfliktens möjliga lösningar. Roni Krouzman 

menar att Israel planerar sina bosättningar, säkerhetsmuren/stängslet, så att Israels permanenta 

kontroll över de ockuperade områdena och Jerusalem blir ofrånkomligt. De vägar som sam-

manlänkar Israeliska bosättningar (och som Palestinier är förbjudna att använda) separerar 

Palestinska byar från varandra och skapar en ”Schweizisk ost”-stat.19 

William B. Quandt analyserar konflikten ur USA: s utrikespolitiska perspektiv och beskri-

ver bland annat hur Al-Qaidas attacker den 9/11 2001 påverkade USA: s engagemang i mel-

lanöstern och mer specifikt i Israel-Palestina konflikten. Och även vad som drev den ameri-

kanska ledningen i skapandet av Färdplanen.20 Bush II har efter 9/11:e haft en globalistisk syn 

på konflikten: ”Bush II, after 9/11, came to see the Midde east in terms of a global war on 

terror, a perspective that often led him to ignore regional realities in pursuit of the larger cam-

paign.”21 

Det finns en mängd studier av själva Israel-Palestinakonfliktens nuvarande tillstånd och 

möjligheter till framsteg. I projektet ”Coming out of violence”22 undersöktes övergången från 

våld till någon typ av överenskommelse i fem utvalda etniska konflikter med vissa liknande 

egenskaper.23. Darby och MacGinty delar upp fredsprocessen i sex interagerande arenor: sä-

kerhet & våld; ekonomiska faktorer; externa aktörers roll; allmänhetens gensvar; symboler & 

ritualer; framsteg mot ett politiskt/konstitutionellt avtal. Författarna menade att fredsproces-

sens framgång eller motgång beror på interaktionen mellan dessa influenser. En av de under-

sökta konflikterna var Israel-Palestina, där Tamar Herrman vid The Open University of Israel 

och Tel Aviv University, och David Newman vid Ben Gurion University of the Negev, över-

vakade fredsprocessens utveckling under en tvåårsperiod. 

                                                                                                                                                         
17 Med ”hela Palestina” menas området som det lämnades av Brittiska samväldet 1948, dvs. Israel och de ocku-
perade territorierna. 
18 Marshall, Mark, 1995, Rethinking the Palestine Question: The Apartheid Paradigm. 
19 Krouzman, Roni, 1999. 21st Century Palestine: Toward a ”Swiss cheese” state? 
20 Quandt, William B, 2005. Peace process:American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967. kap.13 
21 Quandt, William B, 2005. s. 422 
22 Darby, John - MacGinty, Roger (Ed.), 2000. The Management of Peace Processes. 
23 Fallen som ingick i studien var Sydafrika, Palestina, Baskien, Nordirland och Sri Lanka. 
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2 Teori & Analysinstrument 

eoriavsnittet inleds med en teoretisk översikt och därefter följer en fördjupad diskussion 

om Azars teori om ”protracted social conflict”. Freds- och konfliktkunskap är ett relativt 

nytt forskningsområde som växte fram ur en kritik av den dominerande maktrealistiska synen 

på utrikespolitik i internationella relationer. Realismen menade att ”krig är oundvikligt och 

inte kan avskaffas eftersom det är en ’naturlig’ del av det internationella statssystemet och 

staternas strävan efter makt”24. Forskare från olika discipliner som psykologi, statsvetenskap, 

sociologi med flera menade att den världsordning som beskrevs i maktrealismen som den 

enda möjliga, ledde till en negativ cirkel. Ju fler som tror på det funktionssättet, desto mer 

spänning och risk för väpnad konflikt i världen. Freds- och konfliktforskningen är normativ, 

på det sättet att den förespråkar icke-våld vid lösning av konflikter. Våldet ”betraktas inte som 

en ofrånkomlig aspekt av sociala relationer, utan snarare som en produkt av våldsbefrämjande 

betingelser i ett samhälle”.25 Freds- och konfliktforskningen är tvärvetenskaplig och en rad 

olika teoribildningar har utvecklats och färgats av teoriarkitektens ursprungliga inriktning. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Sociologen Johan Galtung ser en konflikt som ett socialt kraftspel och menar att konflikten 

bör ses som ett förlopp: här finns upptrappning, spegelbilder och polarisering, men även ned-

trappning, gemensamma intressen och integration. Galtung för fram dilemmat mellan makt 

och rätt. En part som är militärt starkare än sin motpart och därav vinner ett krig har kanske 

inte vunnit konflikten. Om konflikten vinns på detta sätt kan den ordning som införs komma 

att få svårt att konsolideras, de besegrade kan ta den ”orätta” lösningen som skäl för att kon-

flikten ska blossa upp på nytt.26 Galtung menar att konfliktens dynamik kan beskrivas genom 

konflikttriangeln, ett tredelat förlopp mellan attityder, beteenden och ”tvistefrågor”.27 Genom 

dessa tre delar trappas konflikten upp eller ned, som ett självgående väsen. Konflikten kan till 

                                                                 
24 Karlsson, Svante, 2004. Freds- och Konfliktkunskap. s. 6 
25 Eriksson, Leif, 2001, Om våld och makt i freds- och utvecklingsforskning. Kap. 9 i Eriksson, Leif – Hettne, 
Björn (red.), 2001. Makt och internationella relationer. s. 261 
26 Wallensteen, Peter, 1994. s.31 
27 Miall, Hugh – Ramsbotham, Olivier – Woodhouse, Tom, 1999. s. 14 
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exempel börja med ett beteende från ena parten som skapar negativa attityder hos den andra, 

vilket leder till att tvistefrågor skapas mellan parterna.  

Freden måste nås på ett legitimt sätt, genom en mekanism för konfliktlösning som båda 

parter kan acceptera och som är långsiktigt hållbar. Denna mekanism kan vara mycket olika 

till sin uppbyggnad, några krav är att den ska vara oberoende av konfliktens parter (men käns-

lig för befintliga maktförhållanden) och att utslaget inte får vara helt förutsägbart. Definitio-

nen av fred är viktig och omtvistad därför att den färgar fredsprocessens mål. Galtung beskri-

ver två fredsdefinitioner: positiv fred, eller negativ fred. Negativ fred brukar definieras som 

frånvaron av direkt, fysiskt våld, medan positiv fred är ett mer omfattande begrepp som förut-

om frånvaro av fysiskt våld innehåller frånvaro av strukturellt- och kulturellt våld. Strukturellt 

våld innebär diskriminering av vissa grupper i samhället, som berövar de diskriminerade indi-

viderna grundläggande värden som är nödvändiga för att leva ett meningsfullt liv. Kulturellt 

våld innebär ”uttryck och symboler som legitimerar både direkt och strukturellt våld”28 Då en 

grupp är utsatt för strukturellt- eller kulturellt våld är konflikten är inbyggd i samhället. För att 

avsluta konflikten krävs en samhällsomvandling som tar bort diskrimineringen (det strukturel-

la våldet). 

John Burton menar att konfliktens orsaker står att finna i en frustration uppkommen ur 

otillfredsställda behov och intressen. Intressen som huvudsakligen handlar om materiella ting 

är förhandlingsbara. Behov är en odelbar del av den mänskliga naturen och därigenom ej för-

handlingsbara. Till dessa räknas säkerhet, identitet och erkännande.29 Om en individ förvägras 

sina behov, växer gapet mellan individens behov och dessas tillfredsställelse och därigenom 

skapas frustration. Ur frustration skapas konflikt. Men mänskliga behov är inte begränsade på 

samma sätt som naturresurser och territorium, med rätt förståelse kan därför konflikter base-

rade på mänskliga behov lösas. Burton menar att om konflikten beror på otillfredsställda be-

hov är det i teorin möjligt att möta båda parters behov, eftersom ”…the more security and 

recognition one party to a relationship experiences, the more others are likely to experience.”30  

Burton menar att eftersom de stridande parterna består av människor kan de påverkas, det 

gäller att försöka få dem att se och förstå konflikten från den andra sidans perspektiv. Burton 

talar här om ”problemlösande konfliktlösning”31. Parterna och medlare bör mötas i en pro-

blemlösande verkstad där de försöker finna de förändringar av samhällets normer och struktu-

                                                                 
28 Karlsson, Svante, 2004. Freds- och Konfliktkunskap. s. 30 
29 Miall, Hugh – Ramsbotham, Olivier – Woodhouse, Tom, 1999. s. 47 
30 Burton, John citerad i Miall, Hugh – Ramsbotham, Olivier – Woodhouse, Tom, 1999. s. 47 
31 Wallensteen, Peter, 1994. s.37 
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rer som bör göras för att konflikten ska nå en fredlig utveckling. I fredsprocessen leder ofta 

sidornas skilda diskursiva perceptioner till att den andra sidans uppoffringar förminskas, me-

dan den egna sidans uppoffringar förstoras. Genom att lyfta fram behoven skapas utgångs-

punkter för en lösning. 

I. William Zartman är en företrädare för ett rationell aktörs-perspektiv inom freds- och kon-

fliktforskningen. Detta perspektiv intresserar sig i större grad för konflikthantering än kon-

fliktlösning32, medlarens roll står i centrum. I en konflikt finns identifierbara, medvetna och 

styrande aktörer och att dessa har stor betydelse för konflikten och konflikthanteringen. Cent-

ralt i Zartmans terminologi är det mogna ögonblicket (”the ripe moment”), den tidpunkt då 

båda parter är redo för förhandling och den smärtsamma låsningen (”Mutually hurting stale-

mate”), en tidigare eller kommande katastrof som båda sidor vill undvika.33 När unilaterala 

sätt att nå önskat resultat (genom att vinna konflikten) är blockerade och parterna känner att 

de är låsta i en oönskad och kostsam situation, framstår förslag som ofta tidigare avfärdats, 

som attraktiva. Det mogna ögonblicket har uppnåtts då parterna söker en alternativ väg ur 

konflikten. Det finns en känsla av att en förhandlingslösning är möjlig och att den andra par-

ten också delar denna känsla och villighet. Zartman påpekar dock att ”mognad” ska ses som 

ett villkor, inte som en självuppfyllande process. Om det mogna ögonblicket inte tas omhand, 

riskerar detta att leda till en förvärrad konflikt. 

Teoribildningen kring ”mogenhet” har mött kritik från bland andra John Paul Lederach, 

som menar att den är ett dåligt redskap för förutsägning, och bygger på en linjär metafor - tid 

och förändring - istället för en cirkulär och linjär utveckling. Den tar inte hänsyn till den tids-

krävande utveckling som konfliktlösningen består av. Utmaningen ligger i att vidhålla en hel-

hetsrörelse framåt under en tidsperiod mätt i decennier, snarare än månader. Lederach pekar 

på att fredsprocessen fortsätter även efter överenskommelsen, och det tar lång tid att bygga 

upp fungerande relationer mellan parterna.34 Chester A. Crocker utvidgar mogenhetsbegreppet 

och menar att medlaren har en viktig roll att spela, även då konflikten är ”omogen”. Författa-

ren för fram att en tredje part har möjlighet att styra konflikten i en fredligare riktning, genom 

positionering.35 Positionering innebär att hålla nya idéer flexibla genom att undvika att fastna i 

detaljer, komma med nya idéer, uppsätta grundläggande principer till grund för ett framtida 

                                                                 
32 Konflikthantering är en samlingsterm för handlingar och åtgärder som leder till nedtrappning av en konflikt, 
till exempel en begränsning, ökad kontroll eller uppdämning av en konflikt. Konfliktlösning syftar till en mer 
omfattande process som gör gällande att konfliktens djuprotade källor måste finnas och lösas.   
33 Zartman, I. William, 2003, kap. 2 i Darby, John – Mac Ginty, Roger (Ed.), 2003. Contemporary Peacemaking. 
34 Lederach, John Paul, 2003, kap. 3 i Darby, John – Mac Ginty, Roger (Ed.), 2003. s. 33 
35 Zartman, I. William kap. 2 i Darby, John – Mac Ginty, Roger (Ed.), 2003. s.26 



 11 

avtal och etablera en fungerande kanal för förhandlingar mellan parterna. Många försök har 

också gjorts av freds- och konfliktforskare att utifrån praktiska erfarenheter ge råd för hur en 

fredsprocess bör konstrueras för att ge resultat.36 Den här uppsatsen intresserar sig främst för 

källorna till en konflikt och för detta ändamål krävs en teoretisk modell som lyfter fram dessa. 

2.2 Azars teori om protracted social conflict 

William Azars teori om utdragen/djuprotad social konflikt, ”protracted social conflict”, är en 

av få teorier som gör anspråk på att vara en heltäckande teori om en (viss typ av) konflikts 

källor. Azar lade stort fokus på förhållandet mellan identitetsgrupper och staten och inspirera-

des, liksom Burton, av teorin om mänskliga behov. Azar delade in de variabler som är vill-

kor/källor till en ”protracted social conflict” (förkortas hädanefter PSC) i fyra grupper av vari-

abler: samhällsinnehåll37; otillfredsställda mänskliga behov som den underliggande källan till 

PSC; statens roll som tillfredställare eller frustrerare av mänskliga behov; internationella län-

kar.38 Dessa är väl sammanlänkade och förstärker ofta varandra. Min analys kommer att bygga 

på teoretiska begrepp Azar presenterade som villkor/källor till en PSC. 

Samhällsinnehållet lyfter fram att samhällen som i sin sociala komposition består av flera 

politiserade identitetsgrupper är i riskzonen för en PSC.39 Etnisk heterogenitet i ett samhälle 

kan om den hanteras fel bidra till en splittring mellan marginaliserade grupper och den/de 

grupper som dominerar staten. Azar menade att det koloniala arvet i många fall fortfarande 

påverkar konfliktens dynamik i före detta kolonier och protektorat. De europeiska koloni-

almakterna införde en territoriell stat ovanpå ett system av flera samhällen40 och försvagade 

motståndet från dessa samhällen genom principen ”söndra och härska”. Dessa samhällen 

splittrades och vändes mot varandra, i syfte att motverka ett samlat motstånd mot koloni-

almakten. Azar menade att uppkomsten av samhällen med polariserade identitetsgrupper be-

ror på landets koloniala arv eller ett historiskt mönster av rivalitet mellan olika samhällsgrup-

per inom landet.41 En påtvingad integrering av särskilda och rivaliserande identitetsgrupper 

inom en politisk enhet, är en grogrund för en PSC. Eftersom individers mänskliga behov of-

                                                                 
36 Se till exempel: Crocker, Chester A. - Hampson, Fen Osler, 1996. Making peace settlements work Foreign 
Policy No. 104 
37 Samhällsinnehåll är översatt från Azars ”Communal content”, vilket syftar på samhällets uppdelning i olika 
politiserade identitetsgrupper. 
38 Azar, Edward E., 1990. The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases. s. 7 
39 Azar, Edward E., 1990. s. 7 
40 Politiska enheter byggda på en gemensam kulturell identitet 



 12 

tast tenderar att artikuleras genom identitetsgrupper är det viktigt att staten har förmåga att 

tillfredsställa alla gruppers behov.  

Azar menade att otillfredsställda mänskliga behov är en underliggande källa till djupro-

tad/utdragen social konflikt. I följande diskussion vill jag visa hur Azar kopplar fysiska behov 

till det han kallar utvecklingsbehov och hur han sedan kopplar samman dessa utvecklingsbe-

hov. Azar delade upp utvecklingsbehov i tre grupper: acceptansbehov, tillträdesbehov, samt 

säkerhetsbehov.42 Han menade att undanhållandet av en form av utvecklingsbehov vanligen 

leder till problem med andra utvecklingsbehov.43 

Individer strävar efter att förverkliga sina utvecklingsbehov genom identitetsgrupper. Det 

mest grundläggande mänskliga behovet är, enligt Azar, individuell och identitetsgruppmässig 

överlevnad. Individuell och identitetsgruppmässig överlevnad är beroende av tillfredsställan-

det av materiella behov, och dessa behov är begränsade, och de är sällan jämlikt eller rättvist 

fördelade.44 Vissa individer kan ha dessa materiella behov uppfyllda i överflöd, medan det hos 

andra råder brist på de samma. Frustrationen som uppkommer ur otillfredsställda behov ut-

trycks oftast kollektivt, genom identitetsgrupper, och om den styrande myndigheten misslyck-

as med att rätta till grunden för missnöjet skapas en grund till en PSC. Azar menade att otill-

fredsställda basala materiella behov inte per definition ger upphov till en konflikt. Betydligt 

större risk för konflikt blir det om vissa individer/identitetsgrupper har begränsat tillträde till 

sociala institutioner (alltså inte har en effektiv medverkan i samhället).  

Enligt Azar är tillträde till sociala institutioner (tillträde till politisk och ekonomisk makt) 

en avgörande faktor i tillfredsställandet av fysiska behov.45 Materiella behov hänger samman 

med distributionen av politisk och ekonomisk makt i samhället. Identitetsgruppers deltagande 

i ekonomiskt beslutsfattande bestäms av den generella distributionen av politisk makt i sam-

hället. Tillträde till ekonomisk och politisk makt är starkt beroende av om den aktuella identi-

tetsgruppen är erkänd av staten eller inte. Azar menar att: “[i]f the ruling political elites were 

to recognize and politically accommodate alienated communities, then discords over the dis-

tribution of political and economic power could be managed satisfactorily.”46 Oviljan eller 

oförmågan hos den dominerande gruppen att erkänna och acceptera andra gruppers identitet 

leder ofta till att dessa grupper förvägras eller begränsas tillträde till sociala institutioner och 

                                                                                                                                                         
41 Azar, Edward E., 1990. s. 7 
42 Azar, Edward E., 1990. s. 8 
43 Azar, Edward E., 1990. s. 10 
44 Azar, Edward E., 1990. s. 9 
45 Azar, Edward E., 1990. s. 9 
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att deras materiella och fysiska behov undanhålls. Utvecklingsbehoven är kopplade till de 

fysiska och materiella behoven, i den meningen att tillfredsställda utvecklingsbehov kan an-

vändas som medel för att tillfredsställa fysiska och materiella behov. 

Azar menar att en viktig faktor i en PSC är governance och statens roll. Azar menar att till-

fredställelse eller frustration av utvecklingsbehoven till stor del är ett resultat av samspelet 

mellan sociala, politiska och ekonomiska faktorer.47 Staten är försedd med makten att använda 

våld för att: ”regulate society, to protect citizens, and to provide collective goods”48. Därför är 

statens roll i tillfredställelse eller frustrationen av individuella behov och identitetsgruppsbe-

hov (och därigenom främjande eller motverkande av en konflikt) av central betydelse. Styrel-

sestilen (governance) är en viktig faktor för konfliktens upp- eller nedtrappning. När en iden-

titetsgrupp (eller koalition av identitetsgrupper) innehar monopol på den politiska makten gör 

detta att staten förlorar sin förmåga att styra samhället rättvist. Azar menar att en ideal stat 

inte hade haft problem att tillfredställa mänskliga behov, även om det inom staten fanns splitt-

ringar mellan olika identitetsgrupper. Detta är dock sällsynt i en PSC. Den frustration som 

otillfredsställda mänskliga behov skapar uttrycks ofta kollektivt, vilket innebär att om staten 

inte värnar om dess invånares behov så finns det en risk för social splittring, motsättningar 

mellan identitetssamhällsgrupper och staten och därmed en grund för PSC.  

Azar menade även att skapandet av sociala och politiska institutioner inom en stat, som på-

verkar statens roll i samhället, influeras starkt av de mönster av länkar som finns i det interna-

tionella systemet.49 Internationella länkar i form av ekonomiska och militära förbindelser, 

genom klientskap eller gränsöverskridande intressen, påverkar konfliktens dynamik. En PSC 

uppträder då identitetsgrupper på grund av sin gruppidentitet berövas grundläggande mänskli-

ga behov. Dessa otillfredsställda behov är resultatet av ett samspel mellan hur statens styrs 

och mönstret av internationella länkar. Samtidigt spelar historiska faktorer som klyftor mellan 

identitetsgrupper (skapad av kolonialmakter eller historisk rivalitet mellan identitetsgrupper i 

samhället) stor roll i uppkomsten av en PSC. I min undersökning är analysenheten fredsplaner 

(till skillnad från Azars, där den primära analysenheten är identitetsgruppen), och syftet är att 

undersöka om dessa behandlar konfliktens grundläggande källor. Min undersökning kommer 

att undersöka om de två fredsplanerna behandlar Azars grupper av villkor/källor till en PSC.  

                                                                                                                                                         
46 Azar, Edward E., 1990. s. 9 
47 Azar, Edward E., 1990. s. 10 
48 Azar, Edward E., 1990. s. 10 
49 Azar, Edward E., 1990. s. 11 
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2.3 Analysinstrument 

Analysen kommer att utgå från Azars fyra grupper av villkor/källor till en PSC. Jag är intres-

serad av att ta reda på huruvida fredsplanerna tar hänsyn till och bearbetar de grundläggande 

källorna till konflikt. Dessa beskrivs av Azar som indelade i fyra grupper av variabler: sam-

hällsinnehåll, mänskliga behov, statens roll som frustrerare eller tillfredställare av mänskliga 

behov, och länkar till det internationella systemet. Azars resonemang om hur internationella 

länkar begränsar instabila staters handlingsutrymme, politiskt och ekonomiskt, passar väl in 

på det Palestinska självstyret som befinner sig i ett starkt internationellt beroendeförhållande, 

vilket inte Israel gör. Det Palestinska självstyret är beroende av utländskt bistånd, vilket 

märks extra tydligt i och med konsekvenserna av frysningen av ekonomiskt stöd till den pa-

lestinska myndigheten. Utan internationellt ekonomiskt stöd kan den palestinska myndigheten 

inte utföra grundläggande uppgifter som att betala ut löner till sina anställda och köpa in me-

diciner till sina sjukhus.50 Israel mottar ekonomiskt stöd från USA, däremot är Israel en stark 

och väl fungerande stat som inte är i akut behov av utländskt stöd. Ett flertal internationella 

aktörer (däribland EU, USA, FN) har under lång tid engagerat sig i den palestinska myndighe-

tens uppbyggnad och styre.  

Mycket forskningsintresse riktas mot dessa internationella faktorers påverkan på konflik-

ten51. En ingång som omfattar både nationella och internationella källor till konflikten hade 

gett min analys en stabilare grund, men en fokusering på nationella, inomstatliga källor gör att 

jag kan gå djupare i min analys av dessa. Min undersökning kommer därför att fokusera på de 

inomstatliga källorna till konflikt, Azars första tre grupper av variabler som är källor till en 

PSC (samhällsinnehåll, mänskliga behov, samt statens roll).  

Mina frågeställningar lyder: Uppmärksammar Genèveinitiativet och Färdplanen för fred de 

grundläggande orsakerna till den palestinskisraelska konflikten? Innehåller Genèveinitiativet 

och Färdplanen för fred förslag till åtgärder som syftar till att behandla de grundläggande or-

sakerna till den palestinskisraelska konflikten? Dessa kommer nu att preciseras med Azars 

villkor/källor till en PSC i åtanke: 

- Uppmärksammar Genèveinitiativet och Färdplanen för fred Azars tre grupper av in-

omstatliga källor till en PSC: samhällsinnehåll, mänskliga behov, och statens roll? 

                                                                 
50 Bitte Hammargren, 2006-05-11, Hamas hålls utanför bistånd - Internationell överenskommelse om att ge stöd 
till palestinierna utan att bryta bojkott. i Svenska Dagbladet. 
51 Se till exempel: Quandt, William B, 2005. och Alley, Roderic, 2004. Internal conflict and the international 
community. 
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- Innehåller Genèveinitiativet och Färdplanen för fred förslag till åtgärder som syftar till 

att behandla Azars tre grupper av inomstatliga källor till en PSC: samhällsinnehåll, 

mänskliga behov, och statens roll? 

Operationaliseringar av Azars teoretiska begrepp samhällsinnehåll, mänskliga behov, samt 

statens roll kommer att användas som indikatorer i analysen av Genèveinitiativet och Färd-

planen. Om en indikator behandlas i en fredsplan kommer jag att tyda det som att fredsplanen 

tar hänsyn till det begrepp som den aktuella indikatorn är en operationalisering av och att för-

fattarna till fredsplanen har insikt i problemen och har för avsikt att bearbeta dessa. Tabellen 

nedan visar de indikatorer som kommer att användas i undersökningen, samt vilka begrepp de 

är operationaliseringar av. 

Tabell 3.1: Teoretiska begrepp och de empiriska indikatorer som har utarbetats i denna  

uppsats för att mäta dessa. För att en fredsplan ska anses behandla Azars begrepp  

ska den innehålla nämnande av: 

Begrepp Indikator 

Samhällsinnehåll 
 

 
 

 

 

Politiskt  

Tillträdesbehov 
       & 

Statens roll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt 
Tillträdesbehov 
 
 

 
 
 
Acceptansbehov 

 
 

● Fler än en identitetsgrupp (vars medlemmar delar etnisk, religiös och/eller 
språklig kulturell identitet) inom staten 
 
● Åtgärd som syftar till att ge större grad av självstyre för en eller flera identi-
tetsgrupper 
 
● Åtgärd med syfte att motverka diskriminerande lagar inom regering och stat-
ligt underställda organ och stärka statens demokratiska funktionssätt. Dessa 
åtgärder innefattar lagförslag eller reformer av existerande lagar. Dessa åtgär-
der ska innefatta samtliga medborgare under statens suveränitet. 
- Åtgärder som syftar till att stärka öppna och fria val 
- Åtgärder som syftar till att stärka allas rätt att kandidera i val 
- Åtgärder som syftar till att stärka yttrandefrihet 
- Åtgärder som syftar till att stärka allas likhet inför lagen 
- Åtgärder som syftar till att stärka att beslut som tas i regering och statliga 
organ fattas av valda befattningshavare 
- Representation av olika identitetsgrupper inom regering och statligt under-
ställda organ  
 
● Åtgärd med syfte att motverka diskriminerande förhållanden inom arbets-
marknaden och marknaden för varor och tjänster. Dessa åtgärder innefattar 
lagförslag eller reformprogram. 
- Lyftandet av restriktioner och handelshinder mot en region inom landets su-
veränitet 
- Lyftande av restriktioner inom arbetsmarknaden 
- Program för ekonomisk utveckling i ekonomiskt eftersatta delar av staten 
 
● Förslag om lagstiftande åtgärder som underlättar etniska, språkliga och reli-
giösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och 
samfundsliv  
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Den första gruppen med villkor/källor till en PSC, samhällsinnehållet, kommer i den här 

undersökningen att preciseras till nämnande av fler än en identitetsgrupp (vars medlemmar 

delar etnisk, religiös, och/eller språklig kulturell identitet) inom staten. Om fredsplanen delar 

upp statens invånare i flera identitetsgrupper visar det att planen i fråga har insikt i denna frå-

gas roll i konflikten. Det kan röra sig om etniska, religiösa, språkligt sammanhållna identitets-

grupper. Det viktiga är att samhällets splittring i olika identitetsgrupper tas upp. Den egna 

identiteten är starkt kopplad till gruppen. Om en identitetsgrupps kulturella identitet är hotad 

upplever individerna som är en del av denna grupp att även deras eget identitetsbehov är ho-

tat. Eftersom identitetsbehov är ett av de grundläggande mänskliga behoven, kan detta vara en 

källa till konflikt. Om planerna nämner flera identitetsgrupper kan jag anta att författarna till 

fredsplanerna har insikt i problemet och försöker behandla det i planen. Ges en identitets-

grupp erkännande i fredsplanen kan det i förlängningen öppna för att fler identitetsgrupper 

erkänns, eftersom författarna till planen då anses vara medvetna om problemet med samhäl-

lets uppdelning i identitetsgrupper.  

En viktig faktor för att ta ställning till om en fredsplan behandlar samhällsinnehållet är om 

fredsplanerna prioriterar en stark stat och nationell sammanhållning och därigenom blundar 

för maktasymmetri mellan olika identitetsgrupper i samhället, eller om en ökad autonomi för 

identitetsgrupper tas upp. En viktig faktor för begränsning och lösning av en PSC är decentra-

liseringen av politisk makt och beslutsfattande myndigheter. Azar menar att större grad av 

lokalt självstyre är viktigt.52 En ytterligare indikator blir därför nämnande av åtgärder som 

syftar till en ökad grad av självstyre för en identitetsgrupp. Med åtgärd menas i den här upp-

satsen en handling inriktad på ett visst resultat. Det är en bred definition, men det viktiga är att 

om planen föreslår en sådan åtgärd visar den insikt i samhällsinnehållets problem. Dessa två 

indikatorer är representativa för begreppet samhällsinnehåll i den mening att de tar upp pro-

blemet med samhällets uppdelning i olika polariserade identitetsgrupper och att en domine-

rande grupps (eller koalition av gruppers) centraliserade styre innebär förutsättningar för en 

PSC.  

Acceptansbehov, tillträdesbehov och säkerhetsbehov är de grupper av mänskliga behov 

som Azar för fram som centrala potentiella källor till en PSC. Acceptansbehov innebär erkän-

nande av identitet, definierad som delade kulturella värderingar och arv. Tillträdesbehov in-

                                                                 
52 Azar, Edward E., 1990. s. 132 
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nebär effektiv medverkan i politiska, marknadsmässiga, och beslutsfattande institutioner. Sä-

kerhetsbehov innebär fysisk säkerhet, näring, och bostad.53 

Enligt Azar leder inte otillfredsställda materiella behov i sig till en konflikt. Däremot är 

förvägrade tillträdesbehov och acceptansbehov i kombination med otillfredsställda materiella 

behov en viktig källa till en PSC. Om de marginaliserade identitetsgrupperna får möjlighet till 

en effektiv medverkan i den ekonomiska och den politiska sfären, har de därigenom verktyg 

till att förbättra samhällets fördelning av materiella behov och förbättra sin situation. Eftersom 

de två andra utvecklingsbehoven (om de uppfylls) är medel för att tillfredsställa de materiella 

säkerhetsbehoven, är det av stor betydelse att avtalen betonar dessa första två behov, medan 

nämnande av materiella behov som näring och bostad är av mindre betydelse för konfliktens 

grund. Otillfredsställda materiella behov är en källa till frustration, men ojämn fördelning av 

knappa resurser på grund av maktasymmetri mellan identitetsgrupper är det som ligger till 

grund för en PSC.54 Erkännande och säkerhet är sammankopplade, eftersom erkännande för 

en identitetsgrupp i ett land som genomgår en PSC till stor del handlar om överlevandet för 

identitetsgruppen. Otillfredsställande säkerhetsbehov kan inte vara en ensam källa till en PSC, 

utan är oftare en konsekvens av PSC. Av den anledningen fokuserar jag i min undersökning 

på tillträdesbehov och acceptansbehov.  

Tillträdesbehov kommer att delas upp i en del som behandlar politiskt deltagande och en 

del som behandlar ekonomiskt deltagande. Azars grupper av källor till en PSC är i många fall 

överlappande och Azar framhåller också gruppernas starka kausala förhållande till varandra.55 

Detta märks då indikatorer ska utarbetas ur dessa. Azars beskrivning av begreppet statens roll 

är nära sammanlänkad med hans beskrivning av den del av tillträdesbehov som behandlar 

politiskt deltagande. Jag ska nu visa att de båda är tillräckligt sammanlänkande för att samma 

grundläggande åtgärder bör användas för att behandla dessa problem i ett land som tyngs av 

en PSC, och att planernas behandling av statens roll och politiskt tillträdesbehov därför bör 

mätas med samma indikator.  

De politiska tillträdesbehoven handlar om rätten att medverka och påverka politiskt be-

slutsfattande i staten. Dominerande identitetsgrupper begränsar andra gruppers tillträde till 

statens institutioner, vilket leder till att dessa grupper inte har möjligheten att vara med och 

besluta om fördelningen av samhällets resurser. För att en fredsplan ska anses behandla bris-

ten på tillfredsställelse av tillträdesbehov måste den ge förslag till åtgärder som syftar till att 
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minska diskriminering inom regering och statligt underställda organ. Samtliga invånare un-

derställda statens suveränitet ska behandlas som likvärdiga och ges samma rättigheter att på-

verka staten. Ett demokratiskt styrelseskick med fria val, öppna för samtliga medborgare, och 

där alla har rätt att ställa upp i val, skulle minska risken för diskriminering av identitetsgrup-

per. Ett demokratiskt styrelseskick motsvarar också Azars tankar om att tillträdesbehovet är 

ett behov av att ha möjlighet att påverka och medverka i politiska institutioner. 

Det centrala inom Azars grupp statens roll är att staten om den domineras av en identitets-

grupp (eller en koalition av identitetsgrupper) kommer att få begränsade möjligheter att till-

fredsställa mänskliga behov. Azar menar att ”…the domination of the state apparatus by one 

or a few communal groups is achieved through the distortion of modes of governance.”56 För 

att bibehålla maktmonopolet begränsar dessa dominanta identitetsgrupper andra identitets-

gruppers tillträde till sociala institutioner, vilket i sin tur ofta utlöser en legitimitetskris för 

regimen. En sådan kris spär på befintlig rivalitet och fiendskap mellan grupper och förminskar 

än mer statens förmåga att tillgodose grundläggande mänskliga behov.  

Hur ska en fredsplan förändra staten så att den bättre ska kunna svara för medborgarnas 

behov? Det bästa sättet att komma ifrån den onda spiral som beskrevs ovan och lösa proble-

met med dominerande identitetsgruppers maktmonopol är att stärka statens demokratiska 

funktionssätt. Detta kan göras genom lagstiftande åtgärder som syftar till att ge samtliga sta-

tens invånare samma politiska rättigheter. De förhållanden som beskrevs ovan är mer eller 

mindre förekommande i länder som utmärks av en PSC, men gemensamt för samtliga är att 

det råder någon typ av demokratiskt underskott. En fredsplan måste för att behandla statens 

roll föreslå åtgärder som syftar till att stärka statens demokratiska funktionssätt. Men en 

fredsplan kan inte vara ett förslag till en ny konstitution där statens styrelseskick reformeras 

från grunden. Den sortens detaljerade dokument hör hemma på ett senare stadium, kanske en 

utvecklingsplan. För att en fredsplan ska anses bearbeta problemet med statens roll krävs att 

planen ställer upp riktlinjer för hur ett mer demokratiskt styrelseskick ska komma till stånd. 

Om planen syftar till att ge ökad grad av självstyre åt en eller flera identitetsgrupper kan pla-

nen förväntas nämna demokratiska riktlinjer för utformandet av dessa, samtidigt som planen 

även bör nämna riktlinjer för att demokratisera/stärka demokratin i den ursprungliga staten.  

De indikatorer som kommer att användas för att undersöka politiskt tillträdesbehov och sta-

tens roll är: Åtgärd med syfte att motverka diskriminerande lagar inom regering och statligt 
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underställda organ och stärka statens demokratiska funktionssätt. Dessa åtgärder innefattar 

lagförslag eller reformer av existerande lagar. Dessa åtgärder ska innefatta samtliga med-

borgare under statens suveränitet. Preciseringen ”Samtliga individer som är underställda sta-

tens suveränitet” syftar på att både individer som är medborgare i staten och individer som har 

sin rättsliga hemvist i territorium som är ockuperat av staten ska involveras i den demokratis-

ka processen. 

Under dessa två indikatorer visas de viktigaste exemplen på förslag som bör ingå i en 

fredsplan. Att precisera begreppet demokrati är nödvändigt för att begreppet ska kunna funge-

ra som ett reliabelt mått, men det kan även leda till att instrumentet inte uppfattar förslag om 

en annorlunda demokratisk utveckling (undersökningens validitet försämras). Jag kommer i 

min indikator ge exempel på demokratiska nyckelbegrepp som är centrala för en fredsplan 

som syftar till att behandla politiska tillträdesbehov och statens roll.57 Dessa utges inte för att 

vara de enda möjliga eller de mest ultimata åtgärderna för alla de länder som är drabbade av 

en PSC, men de är viktiga grundstenar i uppbyggandet av en mer demokratisk stat och där-

med begränsningen av diskrimineringen av vissa individer (identitetsgrupper) i samhället. En 

fredsplan kan till exempel vara utarbetad för en stat som följer en del av dessa demokratiska 

spelregler, men inte andra. Om en fredsplan nämner en åtgärd som syftar till att stärka statens 

demokratiska funktionssätt visar det att planens författare har insikt i och försöker behandla 

problemet med demokratiskt underskott som politiskt tillträdesbehov och statens roll bygger 

på.  

Ekonomiskt tillträdesbehov kommer att operationaliseras till: nämnande av åtgärd med syf-

te att motverka diskriminerande normer förhållanden inom arbetsmarknaden och marknaden 

för varor och tjänster. Dessa åtgärder innefattar lagförslag eller reformprogram. Även under 

denna indikator visas exempel på centrala förslag till åtgärder som bör ingå i en fredsplan. 

Trots att ett demokratiskt styrelseskick underlättar marginaliserade identitetsgruppers till-

träde till samhälleliga institutioner och politiskt beslutsfattande kan det inte ses som en ensam 

garant för att dessa grupper inte marginaliseras i samhället. Ett demokratiskt majoritetsstyre 

kan leda till att majoriteten inte tar minoriteters preferenser i beaktande. För att komma åt 

källorna till en PSC måste de marginaliserade identitetsgrupperna ges trygghet i att deras be-

hov inte kommer förvägras dem av andra mäktigare identitetsgrupper. Detta görs rimligtvis 

bäst med hjälp av en lagstiftning som värnar om dessa grupper inom staten. De marginalisera-

de identitetsgrupper som lever inom landet måste ges erkännande och skydd för sin kultur. 
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Azar benämner acceptansbehov som ”metastrukturella variabler”58, de står på en nivå över 

alla andra behov, uppfyllt acceptansbehov är grunden till alla de andra behovens uppfyllelse. 

För att en fredsplan ska anses behandla acceptansbehov, måste den visa att även små identi-

tetsgrupper har rätt att bli erkända som en distinkt grupp i samhället. Acceptansbehov kom-

mer därför att operationaliseras till: förslag om lagstiftande åtgärder som underlättar etniska, 

språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och 

samfundsliv.  

För att analysinstrumentet ska kunna användas för att undersöka fredsplaner som utformats 

efter skilda omständigheter och rör sig på en generell nivå, och samtidigt kunna styra en sys-

tematisk analys av en fredsplan, måste indikatorerna balanseras mellan två motsatta ideal. 

Indikatorerna måste vara tillräckligt inkluderande för att vara känsliga för en mångfald av 

åtgärder som syftar att bearbeta källorna till en konflikt och anpassade till fredsplaners över-

siktliga åtgärdsförslag, men samtidigt tillräckligt preciserade för att en systematisk analys ska 

kunna genomföras utifrån dem. Detta betyder att subjektiva val i viss utsträckning måste gö-

ras av varje forskare i varje specifik undersökning. Mer precisa operationaliseringar hade un-

derlättat en högre grad av intersubjektivitet i analysen, men en sådan förändring hade också 

gjort att måttens validitet kunde ifrågasättas i och med att viktiga delar av Azars begrepp kan-

ske inte fångats upp av indikatorerna i analysen av fredsplanerna. En undersökning av en 

fredsplan kräver en viss bredd på operationaliseringarna för att ha möjlighet att nå ett trovär-

digt resultat. Jag anser ändå att undersökningens reliabilitet är god, eftersom analysverktygets 

indikatorer är tillräckligt precisa för att användas vid en undersökning av fredsplaner. De 

tolkningar som leder fram till analysens resultat kommer öppet och noggrant redovisas i ana-

lysdelen. Analysverktyget ger undersökningen en god validitet, eftersom indikatorerna som en 

helhet fångar de centrala variablerna i Azars teoretiska begrepp. Den enhet indikatorerna bil-

dar har en god täckning för Azars tre grupper av inomstatliga villkor/källor till en PSC.  
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3 Analys 

nalysdelen tar sin början i en kortfattad redovisning av Genèveinitiativets och Färdpla-

nens innehåll. Därefter undersöks dokumenten med styrning av de indikatorer som pre-

senterades i föregående avsnitt. Analysen avslutas med en kortfattad jämförelse mellan de 

båda fredsplanerna utifrån de slutsatser som undersökningarna av dessa gav. 

3.1 Sammanfattning av fredsplanernas innehåll 

3.1.1 Färdplanen59 

Färdplanen, som presenterades av Kvartetten (bestående av USA, EU, FN och Ryssland) vå-

ren 2003, är indelad i tre faser. I planen ingår även en tidsplan för när övergången mellan de 

tre faserna ska ske. Den första fasen består av ett stopp på terror och våldshandlingar, norma-

lisering av palestinskt liv och uppbyggnad av palestinska institutioner. Israel ska dra sig till-

baka från palestinska områden ockuperade från den 8 september 2000 och frysa all bosätt-

ningsaktivitet. Palestinskt ledarskap ska erkänna Israels rätt att existera i fred och säkerhet och 

Israel ska uttrycka sitt stöd för en palestinsk självständig stat och en tvåstatslösning. Palestini-

erna ska öka sina ansträngningar mot grupper och individer som planerar våldshandlingar mot 

Israel. Detta ska ske genom att de palestinska säkerhetsstyrkorna omorganiseras till tre orga-

nisationer som är skyldiga att rapportera till en förstärkt inrikesminister. När säkerheten för-

bättras ska Israel dra sig tillbaka och palestinska styrkor ta över dessa områden. En konstitu-

tion med en parlamentarisk demokrati och bättre maktdelning mellan lagstiftande och verk-

ställande makt ska under den första fasen utarbetas för den Palestinska staten. Israel åläggs att 

vidta åtgärder för att förbättra den humanitära situationen i de ockuperade områdena, där-

ibland förenklad rörlighet för varor och personer. 

Under den andra fasen ska en palestinsk stat med provisoriska gränser, baserad på den 

demokratiska konstitutionen, skapas. Fasen börjar med val till ett Palestinskt parlament och 

slutar med skapandet av en palestinsk stat med provisoriska gränser. I fasen ingår konsolide-

ring av politiska reformer inom den palestinska myndigheten, fortsatt normalisering av pales-

tinskt liv och ratificering av konstitutionen. I den tredje fasen ingår ett ”permanent status 

agreement” framförhandlat mellan parterna (enligt tidsplanen under 2005) och en konsolide-

A 
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ring av palestinska demokratiska och säkerhetsmässiga reformer. Flyktingfrågan nämns kort-

fattat under fas tre, den ska lösas rättvist och realistiskt. Gränsfrågan nämns även den kortfat-

tat, förhandlingarna ska avsluta ockupationen som påbörjades 1967.  

3.1.2 Genèveinitiativet60 

Genèveinitiativet är ett mer detaljerat dokument än Färdplanen på de flesta områden, även om 

det även här förekommer en del hänvisningar till en bilaga som ännu inte är utarbetad och 

överenskommen (Annex X). Genèveinitiativet går framförallt djupare in på flyktingfrågan och 

territoriefrågan än Färdplanen. En av författarna till Genèveinitiativet, Yossi Beilin, menar att 

planen kan integreras i Färdplanen: “It is offered to the decision makers on both sides; they 

can, if they so desire, integrate it as phase III of the roadmap, i.e., as the final status agreement 

that is to be achieved by 2005”61. 

Genèvefördraget fastslår att Israel ska erkänna staten Palestina, när den uppförs, och den 

palestinska staten ska vid dess bildande genast erkänna staten Israel. I Genèvefördraget menar 

man att Staten Palestina ska ersätta PLO med dess rättigheter och skyldigheter. Israel ska dra 

sig tillbaka till 1967 års gränser (med undantag för modifieringar på en 1:1 grund, modifie-

ringarna finns med på en bilaga till förslaget). Israel ska dra sig tillbaka gradvis, varpå Pales-

tinska styrkor tar över eftersom. Israel har efter tillbakadragandet rätt till att ha kvar två mili-

täranläggningar, ”Early Warning Stations”, på Västbanken. Ej flyttbar egendom och infra-

struktur ska lämnas intakt till den Palestinska Myndigheten. Israel och den palestinska staten 

ska upprätta en korridor mellan Gazaremsan och Västbanken vilken ska stå under israelisk 

suveränitet och palestinsk administration, och alltid vara öppen. Jerusalem delas och blir hu-

vudstad för två stater. Jerusalems gamla stad delas, tempelberget ställs under palestinsk suve-

ränitet och klagomuren ställs under judisk suveränitet. En multinationell styrka (MF) ska vara 

posterad på de ockuperade områdena för att bevaka, medla och hjälpa till med implemente-

ringen av fördraget. En Palestinskisraelisk samarbetskommitté på ministernivå ska skapas för 

att underlätta relationerna mellan länderna.  

Genèveinitiativets förslag till lösning av flyktingfrågan, inbegriper bildandet av en till en 

internationell fond (där Israel är en viktig bidragsgivare) som ska användas för utbetalningar 

till förlorad egendom och flyktingskap. En internationell kommission ska bildas för att värde-

ra det ungefärliga värdet av förlorad egendom. Det sammanlaga värdet av förlorad egendom, 
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plus beräknad värdeökning, ska utgöra Israels klumpsumma till den internationella fonden. 

Värdet av den oförstörda egendom som Israel lämnar efter sig i och med tillbakadragandet 

från de ockuperade områdena ska dras av från Israels bidrag. Israel bestämmer själv hur 

många palestinska flyktingar de kan tänka sig ta emot. Flyktingar ska få olika valmöjligheter, 

gemensamt är att alla med flyktingstatus har rätt att få permanent uppehållstillstånd i den pa-

lestinska staten.  

3.2 Samhällsinnehåll  

3.2.1 Genèveinitiativet  

Genèveinitiativet nämner fler än en identitetsgrupp inom staten. De nämnda grupperna är ju-

dar, palestinier, kristna, muslimer och israeler62. Framförallt behandlas grupperna judar och 

palestinier, Genèveinitiativets författare är tydliga med att framhålla dessa identitetsgruppers 

roll för konfliktens lösning:  

Affirming that this agreement marks the recognition of the right of the Jewish people to 
statehood and the recognition of the right of the Palestinian people to statehood, without 
prejudice to the equal rights of the Parties' respective citizens.63 (…) The parties recognize 
Palestine and Israel as the homelands of their respective peoples. 64  

Det första citatet av de två ovan innehåller även en formulering som behandlar medborgarna i 

de två staterna. I dokumentet förknippas judar med israel och palestinier med den palestinska 

staten. Båda ”folken” har rätt till en egen stat, men invånare i de båda staterna ska ges lika 

rättigheter oberoende av vilket ”folk” de tillhör. Under ett avsnitt som rör frågan om Jerusa-

lems status nämns de religiöst baserade identitetsgrupperna judar, kristna och muslimer: “The 

Parties recognize the universal historic, religious, spiritual, and cultural significance of Jerusa-

lem and its holiness enshrined in Judaism, Christianity, and Islam.”65 

Identitetsgrupperna judar och palestinier tas upp även under avsnittet som behandlar Jeru-

salem, då i frågan om klagomuren och medborgarskap. Gruppen palestinier nämns även under 

artikel sju, vilken behandlar flyktingfrågan. 

In view of the sanctity of the Compound, and in light of the unique religious and cultural 
significance of the site to the Jewish people.66 Palestinian Jerusalemites who currently are 
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62 The Geneva Accord, 2003. Preamble. 
63 The Geneva Accord, 2003. Preamble. 
64 The Geneva Accord, 2003. Article 2, clause 4 
65 The Geneva Accord, 2003. Article 6, clause 1 
66 The Geneva Accord, 2003. Article 6, clause 5 
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permanent residents of Israel shall lose this status upon the transfer of authority to Pales-
tine of those areas in which they reside.67  

 …concerning the rights of the Palestinian refugees represent the basis for resolving 
the refugee issue…”68 

I ett citat ovan nämner Genèveinitiativet palestiniers och judars rätt till en egen stat, Genève-

initiativet syftar till att ge identitetsgruppen palestinier självstyre och att Israel ska erkännas 

som judarnas hemstat. I dokumentet finns även konkreta åtgärder för att ett ökat självstyre för 

identitetsgruppen palestinier nämnda. Genèveinitiativet beskriver en tidsplan för skapandet av 

ett självstyre, samt presenterar en modell för hur gränsen till självstyret ska bestämmas: 

The first stage shall include the areas of the state of Palestine, as defined in Map X, and 
shall be completed within 9 months…The second and third stages shall include the re-
mainder of the territory of the state of Palestine and shall be completed within 21 months 
of the end of the first stage.69 (…) A Joint Technical Border Commission (Commission) 
composed of the two Parties shall be established to conduct the technical demarcation of 
the border in accordance with this Article.70 (…) The transfer of authority from Israel to 
Palestine shall be in accordance with Annex X.71 …the border between the states of Pales-
tine and Israel shall be based on the June 4th 1967 lines with reciprocal modifications on 
a 1:1 basis as set forth in attached Map 1.72 

Genèveinitiativet nämner både flera identitetsgrupper än en och åtgärder som syftar till att ge 

större grad av självstyre till identitetsgrupper. Planen nämner fem identitetsgruppers existens 

inom staten, vilket tyder på att författarna är införstådda med samhällsinnehållet i konflikten. 

Positivt är också att det tydligt framgår att en lösning av konflikten kräver att identitetsgrup-

pen palestinier ges självstyre. Konflikten ska inte lösas genom decentralisering eller lokalt 

självstyre utan genom en total delning av identitetsgrupperna. Den marginaliserade identitets-

gruppen (palestinierna) i staten Israel skiljs från den dominerande identitetsgruppen (judarna). 

Ett problem är dock att planen inte behandlar de palestinier (israeliska araber) som är med-

borgare i staten Israel. Detta gör att det trots en tvåstatslösning på konflikten finns en margi-

naliserad grupp i Israel, vilket kan leda till en fortsättning på konflikten. En tänkbar åtgärd på 

detta problem hade varit att skapa en större grad av decentralisering av den politiska makten 

inom Israel, som hade gett de israeliska araberna en större möjlighet att påverka lokalpolitiska 

frågor. Planen nämner inte heller åtgärder för de judar som kommer att leva inom den pales-

tinska staten. De judar som är bosatta i bosättningar på mark som ska tillhöra den palestinska 

                                                                 
67 The Geneva Accord, 2003. Article 6, clause 12 
68 The Geneva Accord, 2003. Article 7, clause 2 
69 The Geneva Accord, 2003. Article 5, clause 7 
70 The Geneva Accord, 2003. Article 4, clause 4 
71 The Geneva Accord, 2003. Article 4, clause 2 
72 The Geneva Accord, 2003. Article 4, clause 1 
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staten ska återvända till Israel73, men de som bor utanför bosättningar på ockuperad mark 

nämns inte. Dessa kan bli en marginaliserad grupp inom den palestinska staten. Utgående från 

mina indikatorer kan jag säga att Genèveinitiativet behandlar samhällsinnehållet i konflikten. 

3.2.2 Färdplanen 

I Färdplanen nämns fem identitetsgrupper: palestinier, israeler, judar, kristna och muslimer. 

Den judiska identitetsgruppen är dock inte sammankopplade med staten Israel på samma sätt 

som i Genèveavtalet. Däremot är palestinier kopplade till den palestinska staten. Palestinier 

framställs som ett folk: “…when the Palestinian people have a leadership acting decisively 

against terror and willing and able to build a practicing democracy based on tolerance and 

liberty…”74 Det finns ingen definition som lyder ”det israelska folket” eller ”det judiska fol-

ket” i Färdplanen. Israeler och israelska nämns däremot ett flertal gånger: 

Palestinians and Israelis resume security cooperation based on the Tenet work plan to end 
violence, terrorism, and incitement through restructured and effective Palestinian security 
services.75 (…) Israeli leadership issues unequivocal statement affirming its commitment 
to the two-state vision of an independent, viable, sovereign Palestinian state…76 

De religiöst sammanhållna identitetsgrupperna nämns under avsnittet som behandlar frågan 

om Jerusalem, detta är också den enda gången som identitetsgruppen judar nämns: 

 …and a negotiated resolution on the status of Jerusalem that takes into account the politi-
cal and religious concerns of both sides, and protects the religious interests of Jews, 
Christians, and Muslims worldwide…77 

Färdplanen är inriktad på en tvåstatslösning där en självständig palestinsk stat skapas och 

nämner även åtgärder för att skapa ett självstyre för en identitetsgrupp: 

A settlement, negotiated between the parties, will result in the emergence of an independ-
ent, democratic, and viable Palestinian state living side by side in peace and security with 
Israel and its other neighbors.78  

 Immediate action on credible process to produce draft constitution for Palestinian 
statehood. As rapidly as possible, constitutional committee circulates draft Palestinian 
constitution, based on strong parliamentary democracy and cabinet with empowered 
prime minister, for public comment/debate.79 

 INTERNATIONAL CONFERENCE: Convened by the Quartet, in consultation with 
the parties, immediately after the successful conclusion of Palestinian elections, to sup-
port Palestinian economic recovery and launch a process, leading to establishment of an 
independent Palestinian state with provisional borders.80 

                                                                 
73 The Geneva Accord, 2003. Article 4, clause 5 
74 Roadmap, 2003. Preamble 
75 Roadmap, 2003. Phase I 
76 Roadmap, 2003. Phase I 
77 Roadmap, 2003. Phase II 
78 Roadmap, 2003. Preamble 
79 Roadmap, 2003. Phase I 
80 Roadmap, 2003. Phase II 
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Parties reach final and comprehensive permanent status agreement that… …fulfills the 
vision of two states, Israel and sovereign, independent, democratic and viable Palestine, 
living side-by-side in peace and security.81 

Färdplanen nämner både fler identitetsgrupper än en och åtgärder som syftar till att ge större 

grad av självstyre för en identitetsgrupp. Den knyter identitetsgruppen palestinier till den pla-

nerade palestinska staten, men inte identitetsgruppen judar till staten Israel. Detta kan tolkas 

på flera sätt. Att inte koppla identitetsgruppen judar till Israel kan ses som att Färdplanen inte 

vill ha en etnisk definierad Israelsk stat, och på grund av detta undviker formuleringar om 

judars och palestiniers rätt till en stat. Utgående från mina indikatorer kan jag säga att Färd-

planen behandlar konfliktens samhällsinnehåll, men att det finns risk att olösta problem med 

splittring mellan identitetsgrupper kvarstår inom de två staterna.  

3.3 Tillträdesbehov  Statens roll 

3.3.1 Genèveinitiativet 

I Genèveinitiativets inledning nämns vikten av medborgares lika rättigheter inom varje stat, 

trots att staten är hemland för en viss identitetsgrupp (judar respektive palestinier). Genèveini-

tiativet nämner även att Israel och den planerade palestinska staten ska utfärda och förstärka 

lagar som motverkar rasism och att den internationella kontrollgruppen (IVG) ska sätta rikt-

linjer för hur detta ska ske, samt kontrollera implementeringen av dessa lagar: 

(The Parties82) Affirming that this agreement marks the recognition of the right of the 
Jewish people to statehood and the recognition of the right of the Palestinian people to 
statehood, without prejudice to the equal rights of the Parties' respective citizens;83 

Without prejudice to freedom of expression and other internationally recognized hu-
man rights, Israel and Palestine shall promulgate laws to prevent incitement to irreden-
tism, racism, terrorism and violence and vigorously enforce them.84 

The IVG shall assist the Parties in establishing guidelines for the implementation of 
this clause, and shall monitor the Parties’ adherence thereto.85 

Lagar som motverkar rasism skulle syfta till att skydda etniskt definierade identitetsgrupper 

från diskriminering, men de skulle inte skydda språkligt eller religiöst definierade identitets-

grupper från diskriminering. Genèveinitiativet nämner inte heller specifika åtgärder för att 

minska diskriminerande lagar inom regering och myndigheter.  

                                                                 
81 Roadmap, 2003. Phase III 
82 The Parties = the state of Israel and the Palestine Liberation Organisation. 
83 The Geneva Accord, 2003. Preamble. 
84 The Geneva Accord, 2003. Article 5, clause 5 
85 The Geneva Accord, 2003. Article 5, clause 5 
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I avsnittet som behandlar Jerusalem, nämns ett förslag om att skapa en enhet med kristna, 

muslimska och judiska representanter som ska fungera som rådgivare till palestinska och isra-

elska myndigheter i frågor som rör stadens religiösa betydelse för dessa religiösa inriktningar:  

The Parties shall establish an inter-faith body consisting of representatives of the three 
monotheistic faiths, to act as a consultative body to the Parties on matters related to the 
city’s religious significance and to promote inter-religious understanding and dialogue.86 

Ett sådant förslag kan tolkas som ett steg mot mindre diskriminering mot religiösa grupper i 

Jerusalem och därigenom som ett förslag som syftar till att motverka diskriminerande regler i 

lokala myndigheter. Eftersom enheten enbart ska ha en rådgivande funktion gentemot stadens 

myndigheter är det osäkert hur mycket den kommer att kunna påverka myndigheterna att 

motverka diskriminerande lagar.  

Genèveinitiativet uttrycker att den ekonomiska utvecklingen i Jerusalem ska komma alla 

stadens invånare till nytta: “The JCDC87 shall ensure that the coordination of infrastructure and ser-

vices best serves the residents of Jerusalem, and shall promote the economic development of the city 

to the benefit of all.”88 Flyktingar ska bli kompenserade för flyktingskap och de regioner där de 

är bosatta ska genomgå utvecklings- och rehabiliteringsprogram. Flyktingar som nu lever i 

flyktingläger i annat land än Israel eller av Israel ockuperat område, har rätt att välja alternati-

vet att ges permanent uppehållstillstånd i detta land (option V), i dessa flyktingläger ska ut-

vecklings- och rehabiliteringsprogram genomföras. En internationell kommission ska bildas 

för att övervaka och leda dessa program: 

Option v shall be in accordance with the sovereign discretion of present host countries. 
Where exercised this shall be in the context of prompt and extensive development and re-
habilitation programs for the refugee communities.89 The Commission shall: … Oversee 
and manage, in close cooperation with the host states, the rehabilitation and development 
programs.”90 

In accordance with the aims of this Agreement and noting the above PPR programs, 
the Rehabilitation and Development Committee shall work closely with Palestine, Host 
Countries and other relevant third countries and parties in pursuing the goal of refugee re-
habilitation and community development. This shall include devising programs and plans 
to provide the former refugees with opportunities for personal and communal develop-
ment, housing, education, healthcare, re-training and other needs. This shall be integrated 
in the general development plans for the region.91 

                                                                 
86 The Geneva Accord, 2003. Article 6, clause 1 
87 JCDC = Jerusalems samarbets- och utvecklingskommitté 
88 The Geneva Accord, 2003. Article 6, clause 11 
89 The Geneva Accord, 2003. Article 7, clause 4 
90 The Geneva Accord, 2003. Article 7, clause 11 
91 The Geneva Accord, 2003. Article 7, clause 11 
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En internationell fond ska bildas för att ge kompensation till flyktingar och ligga till grund för 

lokal utveckling i områden där UNRWA92 nu har sin verksamhet: 

Funds will be disbursed to refugee communities in the former areas of UNRWA opera-
tion, and will be at their disposal for communal development and commemoration of the 
refugee experience. Appropriate mechanisms will be devised by the International Com-
mission whereby the beneficiary refugee communities are empowered to determine and 
administer the use of this Fund.93 

Genèveinitiativet nämner också lättnader av restriktioner för arbetskraft: “Procedures in bor-

der crossings shall be designed to facilitate strong trade and economic ties, including labor 

movement between the Parties.”94 

Genèveinitiativet nämner inte lagförslag eller förslag till reformprogram som syftar till att 

stärka ett demokratiskt styrelseskick, men en åtgärd som kan motverka diskriminering inom 

statligt underställda organ är den rådgivande kommittén i Jerusalem95 bestående av kristna, 

muslimska och judiska representanter. Även åtgärder som syftar till att motverka diskrimine-

ring på rasistisk grund nämns i Genèveinitiativet. På den ekonomiska sidan är Genèveinitiati-

vet mer aktivt. Planen nämner lättande av restriktioner för arbetskraft och program för eko-

nomisk utveckling i ekonomiskt eftersatta delar av staten.  

3.3.2 Färdplanen  

Ett av färdplanens mål är att skapa en demokratisk palestinsk stat. Färdplanen nämner åtgär-

der för utformningen av en demokratisk palestinsk stat och åtgärder för att underlätta fria val i 

den palestinska staten: 

A settlement, negotiated between the parties, will result in the emergence of an independ-
ent, democratic, and viable Palestinian state…96 (…) Palestinians undertake comprehen-
sive political reform in preparation for statehood, including drafting a Palestinian consti-
tution, and free, fair and open elections upon the basis of those measures.97 (…) Estab-
lishment of independent Palestinian election commission. PLC reviews and revises elec-
tion law.98 (…) Immediate action on credible process to produce draft constitution for 
Palestinian statehood. As rapidly as possible, constitutional committee circulates draft 
Palestinian constitution, based on strong parliamentary democracy and cabinet with em-
powered prime minister.99 (…) As early as possible, and based upon the above measures 
and in the context of open debate and transparent candidate selection/electoral campaign 
based on a free, multi-party process, Palestinians hold free, open, and fair elections.100 
…this goal can be achieved when the Palestinian people have a leadership acting deci-

                                                                 
92 UNRWA = the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
93 The Geneva Accord, 2003. Article 7, clause 10 
94 The Geneva Accord, 2003. Article 11, clause 3 
95 Eftersom Jerusalem ska delas mellan Israel och den palestinska staten gäller dessa åtgärder båda staterna. 
96 Roadmap, 2003. Preamble 
97 Roadmap, 2003. Phase I 
98 Roadmap, 2003. Phase I 
99 Roadmap, 2003. Phase I 
100 Roadmap, 2003. Phase I 
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sively against terror, willing and able to build a practicing democracy based on tolerance 
and liberty.101  

Det nämns dock ingen åtgärd i syfte att minska diskriminering inom staten Israel, Färdplanen 

är fokuserad på den palestinska statens styrelseskick. Planen nämner att den planerade pales-

tinska staten ska baseras på tolerans, men planen ger inte något förslag i detta syfte. Ett pro-

blem med Färdplanen är att den inte innehåller en formulering som behandlar medborgares 

lika värde i staten Israel. En grundläggande källa till en PSC är att identitetsgrupper margina-

liseras inom staten. För att inte nya problem och spänningar ska uppstå inom de två staterna 

bör en fredsplan (även om den ger självstyre till en identitetsgrupp) också behandla inomstat-

liga förhållanden. Färdplanen nämner åtgärder för att minska diskriminering inom marknaden 

för varor och tjänster:  

“Israel and Palestinians implement in full all recommendations of the Bertini report to 
improve humanitarian conditions, lifting curfews and easing restrictions on movement of 
persons and goods”.102 (…) AHLC103 reviews the humanitarian situation and prospects for 
economic development in the West Bank and Gaza and launches a major donor assistance 
effort, including to the reform effort.104 

Färdplanen behandlar delvis politiska tillträdesbehov/statens roll inom den palestinska staten, 

men inte inom den israeliska staten. Den ger förslag till åtgärder för att minska ekonomisk 

diskriminering, både i form av lyftande av restriktioner för personer och varor, och i form av 

program för ekonomisk utveckling. 

3.4 Acceptansbehov 

3.4.1 Genèveinitiativet  

Genèveinitiativet innehåller inte förslag om lagstiftning som syftar till att underlätta för iden-

titetsgrupper att behålla och utveckla sin kulturella identitet. I dokumentets inledning mark-

eras “…the right of the Jewish people to statehood and the recognition of the right of the Palestinian 

people to statehood.”105 Att en ny stat och regering ska skapas för den marginaliserade identi-

tetsgruppen (palestinierna) kan tolkas som en åtgärd som underlättar för en identitetsgrupp att 

behålla och utveckla sin identitet. Förslag om lagar med syfte att underlätta för en identitets-

grupp att behålla och utveckla sin identitet inom de två staterna nämns dock inte. Ett rimligt 

antagande är att ett självstyre för den marginaliserade identitetsgruppen (palestinierna) gör 

                                                                 
101 Roadmap, 2003. Phase II 
102 Roadmap, 2003. Phase I 
103 AHLC = En kommitté skapad under Osloprocessen för att koordinera biståndsgivare 
104 Roadmap, 2003. Phase I 
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diskriminerande regler mot den identitetsgruppen osannolika i den stat som domineras av 

denna grupp.  

Ett problem finns dock kvar i den planerade palestinska staten och den Israeliska staten ef-

ter planens implementering. Ett exempel är de palestinier som är israelska medborgare (israe-

liska araber) som har Israel som sitt hemland och sannolikt inte kommer att flytta till den pa-

lestinska staten. Den här gruppen ges inte ett lagligt skydd för att behålla och utveckla sin 

identitet i Israel. För dessa individer är skapandet av ett självstyre, som inte gäller dem, inte 

en åtgärd som ger dem erkännande inom den israeliska staten. Genèveinitiativet nämner att 

lagar som motverkar rasism ska utarbetas inom de två staterna106, men Lagstiftning som syftar 

till att motverka rasism ger inte heller erkännande i samma utsträckning som en lagstiftning 

som underlättar för etniskt definierade identitetsgrupper att behålla och utveckla sin identitet. 

3.4.2 Färdplanen  

Färdplanen nämner inte lagförslag som syftar till att underlätta för identitetsgrupper att behål-

la och utveckla sin identitet. Detta kan bero på att planens författare ser tvåstatslösningen, 

med ett självstyre för en marginaliserad identitetsgrupp, som en sådan åtgärd. Men som 

nämnts tidigare så lämnar detta en del av källan till konflikten kvar i staten Israel och i den 

palestinska staten. Ett självstyre kan ses som en åtgärd för att värna om en identitetsgrupps 

intressen, men att det inom de nya staterna inte utarbetas lagar som syftar till att underlätta för 

identitetsgrupper att behålla och utveckla sin identitet kan leda till fortsatt konflikt.  

3.5 Slutsatser 

Jag kan utifrån mina indikatorer säga att fredsplanerna uppmärksammar delar ur samtliga 

Azars tre grupper av inomstatliga källor till en PSC.107 Planerna ger dock inte åtgärdsförslag 

till alla dessa. En del viktiga faktorer inom mänskliga behov och statens roll behandlas inte. 

Både Genèveinitiativet och färdplanen kan utifrån mina indikatorer anses uppmärksamma och 

ge förslag till åtgärder för att behandla samhällsinnehållet i konflikten. Detta gör de genom att 

nämna flera identitetsgrupper inom staten och föreslå självstyre för en identitetsgrupp. Ett 

problem med båda dokumenten är dock att de inte föreslår lagar som syftar till att underlätta 

                                                                                                                                                         
105 The Geneva Accord, 2003. Preamble. 
106 The Geneva Accord, 2003. Article 5, clause 5. Citat finns under rubrik 3.3.1 
107 Samhällsinnehåll, mänskliga behov och statens roll. 



 31 

för identitetsgrupper att behålla och utveckla sin identitet inom de två staterna. Detta kan in-

nebära att de spänningar som nu finns mellan identitetsgrupper kommer att finnas kvar i de 

två staterna. Färdplanen har en strategi för hur den palestinska staten ska byggas upp enligt 

demokratiska värden, däremot nämner den inte förslag som syftar till minskad diskriminering 

och ökad grad av demokrati inom staten Israel. Genèveinitiativet ger inte förslag till åtgärder 

som syftar till att stärka ett demokratiskt funktionssätt i de två staterna, men det nämner en 

åtgärd som syftar till att motverka diskriminering av religiösa identitetsgrupper i det delade 

Jerusalem.108 Båda fredsplanerna innehåller förslag till åtgärder som syftar till att minska 

diskriminering inom arbetsmarknaden och marknaden för varor och tjänster: Genèveinitiativet 

i form av arbetskraftsrörlighet mellan Israel och den palestinska staten, samt ekonomiska ut-

vecklingsprogram för palestinska flyktingläger; Färdplanen i form av lyftande av restriktioner 

gällande rörlighet för varor och personer, samt biståndsprogram riktade mot Västbanken och 

Gaza. 

Färdplanen uppmärksammar och ger förslag till åtgärder som syftar till att behandla det po-

litiska tillträdesbehovet och statens roll inom den palestinska staten (i form av förslag till åt-

gärder som syftar till att stärka statens demokratiska funktionssätt), men inte inom den israe-

liska staten. Genèveinitiativet uppmärksammar och ger förslag till åtgärder för att behandla 

politiskt tillträdesbehov och statens roll (i form av förslag till åtgärder som syftar till att mot-

verka diskriminering) både inom den palestinska staten och inom den israeliska staten.  

Båda fredsplanerna uppmärksammar och presenterar åtgärder i syfte att behandla samhälls-

innehållet, men brister finns alltså i behandlingen av mänskliga behov och statens roll. Färd-

planens huvudsakliga brister är att den inte ger förslag till åtgärder för en ökad grad av demo-

kratiskt funktionssätt och förslag som syftar till att motverka politisk diskriminering inom 

Israel samt att den inte behandlar acceptansbehov inom de två staterna. Genèveinitiativets 

huvudsakliga brister är att det inte ger förslag till åtgärder för en ökad grad av demokratiskt 

funktionssätt inom Israel och den palestinska staten, samt att den inte behandlar acceptansbe-

hov inom de två staterna. 

                                                                 
108 Den rådgivande gruppen bestående av representanter från de kristna, muslimska och judiska identitetsgrup-
perna. 
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4 Avslutande diskussion 

n gemensam nämnare för grupperna mänskliga behov och statens roll är att fredsplaner-

na till viss del behandlat källorna till konflikten, men att de inte riktigt täckt upp för de 

strukturer som orsakade konflikten. Begreppen konflikthantering och konfliktlösning nämn-

des tidigare i uppsatsen.109 En fredsplan behöver balanseras mellan dessa båda metoder. Det är 

viktigt att hantera konflikten för att snabbt minska våldet och misstron mellan identitetsgrup-

per, men för att fredsplanen ska kunna leda till en långsiktigt stabil lösning av konflikten 

krävs också betydande inslag av konfliktlösning. Hur djupt kan en fredsplan gå in för att för-

ändra de strukturer i samhället som orsakade konflikten? En plan som är väldigt detaljerad 

och inbegriper stora samhällsförändringar kan leda till att en överenskommelse blir svår att 

nå. Genèveinitiativet är ett exempel, det är en mer detaljerad plan än Färdplanen, men till 

skillnad från Färdplanen godkänns det inte av Israel. 

Trots ofullständighet och brister ger fredsplanerna förslag till åtgärder inom samhällsinne-

håll, mänskliga behov och statens roll. Varför har då inte planerna implementerats? Kan det 

bero på att konflikten är ”omogen”, att den smärtsamma låsningen110 som skulle göra att båda 

parter var redo för förhandling ännu inte uppkommit? Kan det istället bero på de delar av kon-

fliktens källor som planerna inte presenterar åtgärder för, acceptansbehov inom staten och till 

viss del politiskt tillträdesbehov och statens roll? 

En tanke har varit att uppsatsen ska omfattas av ett jämförande moment. De två fredspla-

nerna skulle då jämföras med frågan om de kunde komplettera varandra. Som det ser ut idag 

kommer dock varken Färdplanen eller Genèveinitiativet att implementeras. Därmed blir en 

jämförande studie med avsikt att undersöka om Genèveinitiativet kan komplettera Färdplanen 

mindre relevant. Viktigare är istället att undersöka dessa avtal var för sig med ambitionen att 

ge råd till hur kommande fredsavtal i denna konflikt bör konstrueras. Vilka råd kan jag utifrån 

min undersökning ge till författare av nästkommande fredsplan? Framförallt är en större foku-

sering på skyddet av minoritetsgruppers identitet inom staterna viktigt, men även större fokus 

på demokratisering av staterna och mer intresse riktat åt motverkande av diskriminerande 

lagar inom staterna.  

                                                                 
109 Konflikthantering är en samlingsterm för handlingar och åtgärder som leder till nedtrappning av en konflikt. Konfliktlös-
ning syftar till en mer omfattande process som gör gällande att konfliktens djuprotade källor måste finnas och lösas. 
110 En katastrof som båda sidor vill undvika. 

E 
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Azars grupper av variabler är nära sammanlänkade med varandra, vilket kan leda till att en 

åtgärd i den ena gruppens indikator gör en åtgärd inom en annan grupps indikator mindre vik-

tig. Jag har försökt rätta till detta problem genom att använda samma indikator för de två mest 

sammanlänkade grupperna: politiskt tillträde och statens roll. Dessa två grupper av variabler 

bottnar i samma strukturella problem: bristande demokratiskt funktionssätt inom staten samt 

diskriminering av identitetsgrupper inom staten. Två indikatorer som mäter liknande fenomen 

är de som behandlar självstyre för en identitetsgrupp (samhällsinnehåll) och skydd av minori-

tetsgruppers identitet (acceptansbehov). Skyddet av en identitetsgrupp kan anses vara mindre 

väsentligt då en identitetsgrupp givits självständighet, eftersom självständighet är en typ av 

garanti för en viss minoritetsgrupps identitetsmässiga överlevnad. Ett självstyre är däremot 

ingen garanti för att marginaliserade grupper erkänns inom staterna. Det faktum att fredspla-

nerna är sparsamma med nämnandet av åtgärder som syftar till att motverka politisk diskrimi-

nering inom staterna, kan bero på att de är inriktade på en tvåstatslösning och därigenom an-

ser att problemet med marginaliserade och dominerande identitetsgrupper är löst. Ett självsty-

re för en identitetsgrupp ändrar dock inte förhållanden mellan identitetsgrupper inom den ur-

sprungliga staten, vilket är minst lika viktigt.  

4.1 Vidare forskning 

En utveckling av Azars kluster, som tar hänsyn till kvinnors och mäns olika förutsättningar i 

en konflikt, är en intressant väg till vidare forskning. I Azars villkor/källor till en PSC be-

handlas inte skillnader mellan könen. Cordula Reiman menar att Azars teori är genusblind 

(eller i bästa fall genusneutral) och att Azars grupper av villkor/källor till en PSC bör kom-

pletteras med genusanpassade grupper av villkor/källor till en PSC. Hon föreslår bland annat 

grupper som behandlar ökande familjerelaterat våld, och den ändrade (köns)-fördelningen av 

arbetsbördan under konfliktens gång.111 En utveckling och genusanpassning av Azars arenor 

skulle då kunna ligga till grund för en undersökning om hur en fredsplan kan utformas för att 

både vara en positiv del av fredsprocessen och förbättra kvinnors villkor i det konflikthärjade 

landet.  

                                                                 
111 Cordula Reimann, 2002. Why are Violent, Intrastate Conflicts Protracted? Looking at Azar's Model of Pro-
tracted Social Conflict from a Gender-sensitive Perspective. s. 37 
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