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POVZETEK
Magistrska naloga proučuje problematiko Palestine ter analizira politično in ekonomsko
delovanje ES/EU v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom. ES/EU je imela bistveno vlogo
pri uveljavljanju nekaterih pomembnih konceptov, ki so postali v mednarodnem prostoru
splošno sprejeti kot vodilo pri razreševanju konflikta. Vendar pa se ES/EU nikoli ni uspela
uveljaviti kot akter, ki bi dejansko vplival na način razreševanja konflikta, zaradi česar so to
vlogo vedno opravljale Združene države Amerike. ES/EU to ni uspelo zaradi razlik v zunanjih
politikah držav članic v zvezi s konfliktom, posledično pa premalo odločne politike do
konflikta. Zaradi tega ES/EU svojih deklariranih načel nikoli ni uveljavila v praksi oziroma
kljub svojim pomembnim zmožnostim nikoli ni pritisnila na Izrael, da bi ustavil svoje kršitve
mednarodnega prava, s katerimi uničuje možnost nastanka suverene in življenjsko sposobne
palestinske države. Uničevanje možnosti za nastanek palestinske države pa pomembno vpliva
na nastajanje radikalnih islamističnih tendenc na Bližnjem vzhodu, zaradi česar bo zmanjšana
tudi varnost v EU.
Ključne besede: Evropska skupnost – Evropska unija, izraelsko-palestinski konflikt, izraelska
okupacija, mednarodno pravo, palestinska država.
SUMMARY
The master's thesis examines the issue of Palestine and analyses the European
Community/European Union's political and economic activity related to the Israeli-Palestinian
conflict. The EC/EU has played a vital role in establishing some of the important concepts that
have become generally accepted in the international arena as a guideline on conflict resolution.
However, the EC/EU has never been able to assert itself as an actor that would actually
influence the conflict resolution method, which is why that role has always been taken up by
the United States of America. The EC/EU has failed to achieve that due to differences in the
Member States' foreign policies regarding this conflict and, consequently, due to an
insufficiently firm policy towards the conflict. For these reasons, the EC/EU has never enforced
its declared principles in practice or, despite its significant capabilities, has never pressured
Israel into ending its violations of international law, which are thwarting the possibility of
forming a sovereign and viable Palestinian state. The thwarting of possibilities for forming a
Palestinian state has had a significant impact on the formation of radical Islamist tendencies in
the Middle East, which will also lower the level of safety in the EU.
Keywords: European Community – European Union, Israeli-Palestinian conflict, Israeli
occupation, international law, Palestinian state.
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1.

UVOD

Problematika Palestine je eden izmed najdlje trajajočih konfliktov v moderni svetovni
zgodovini. V zadnjih desetletjih predstavlja eno izmed najpomembnejših svetovnih kriznih
žarišč. Bližnji vzhod je v veliki meri zaradi nenehnih sporov in konfliktov med Izraelci in
Palestinci ena od najnemirnejših in geopolitično občutljivih regij sveta. Zaradi razvoja dogajanj
tudi glede prihodnosti ni mogoče biti optimističen, saj se zdi, da je ustrezna oziroma pravična
rešitev izraelsko-palestinskega konflikta (v nadaljevanju IP-konflikta) vedno manj mogoča. S
konfliktom se že več desetletij ukvarja Evropska skupnost/Evropska unija (v nadaljevanju
ES/EU), in sicer s političnim in ekonomskim delovanjem.
V uvodnem poglavju so navedeni: opredelitev obravnavnega problema in teoretična izhodišča,
predvidena raziskovalna vprašanja, namen in cilji raziskave, predvidene metode raziskovanja
ter predvidene omejitve raziskave. V drugem poglavju bodo razčlenjeni in podrobneje
predstavljeni struktura IP-konflikta in njegove glavne značilnosti. V tem okviru bo predstavljen
zgodovinski, pravni, politični in ekonomski kontekst problematike Palestine, kajti brez
tovrstnega poznavanja ni mogoče razumeti današnjega dogajanja in dilem. V tretjem poglavju
bodo opredeljeni način in perspektive delovanja EU glede izraelsko-palestinskega vprašanja. V
tem delu bodo tudi analizirani motivi in interesi EU ter težave pri njenem delovanju v zvezi z
IP-konfliktom. V četrtem poglavju bodo podani rezultati raziskave in predlogi za nadaljnje
raziskovanje.

1.1

Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema

V magistrski nalogi raziskujemo povezavo med IP-konfliktom in politično ter ekonomsko
vlogo EU. V interesu EU je, da se IP-konflikt zaključi, saj bi bila s tem vzpostavljena političnovarnostna stabilnost v neposredni soseščini Evrope, s čimer bi države članice EU tudi pridobile
ekonomske koristi.
Velika Britanija se je z Balfourjevo deklaracijo (1917) zavezala podpirati sionistično gibanje
pri uresničevanju naseljevanja Judov na območju Palestine. To je storila zaradi lastnih interesov.
V času britanskega mandata v Palestini (1923–1948) so se Judje množično naseljevali v
Palestini, sionistično gibanje pa je pospešeno gradilo judovsko (para)državo. Sionisti so tudi na
veliko kupovali zemljo na območju Palestine, nato pa so v letih 1947–1949 pregnali večji del
Palestincev z ozemlja pod svojim nadzorom. Vse to so mirno spremljali Britanci, ki bi morali
v Palestini v skladu z mandatno pogodbo zagotavljati red in mir (Pappe 2007).
Velika Britanija je po drugi svetovni vojni predala IP-konflikt v reševanje Organizaciji
združenih narodov (v nadaljevanju OZN). Generalna skupščina OZN je 29. novembra 1947
sprejela resolucijo 181 (II) (The General Assembly of the UN 1949), ki vsebuje temeljni
pravno-politični okvir za razrešitev IP-konflikta. Določa, da naj bi na ozemlju nekdanje
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mandatne Palestine nastali judovska in arabska država (prva naj bi zavzemala 56, druga pa 42
odstotkov ozemlja), mesto Jeruzalem s širšo okolico (2 odstotka ozemlja) pa naj bi prišlo pod
skrbništvo OZN (Šterbenc 2006, 753–754).
Država Izrael je bila maja 1948 ustanovljena, palestinska država pa ne. Izrael je že v prvi
arabsko-izraelski vojni osvojil dodatnih 21 odstotkov ozemlja nekdanje mandatne Palestine,
leta 1967 pa je osvojil še preostalih 23 odstotkov tega ozemlja (Zahodni breg, Gaza, Vzhodni
Jeruzalem). Mednarodna skupnost Zahodni breg, Gazo in Vzhodni Jeruzalem jasno oziroma
nedvoumno opredeljuje kot okupirano ozemlje, Izrael pa kot okupacijsko silo (o tem najbolj
jasno priča svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča OZN (2004, po Šterbenc 2016)). Izrael
vse od leta 1967 krši mednarodno pravo po Četrti ženevski konvenciji (1949), ki določa, kako
okupacijska sila lahko deluje na okupiranem ozemlju. Še posebej pomembna kršitev je
naseljevanje judovskih naseljencev (gradnja judovskih naselij), saj Izrael s tem uničuje
možnosti za nastanek suverene in življenjsko sposobne palestinske države (Imseis 2003;
Šterbenc 2016, 661–666).
Članice zahodnoevropske integracije (ES, od leta 1993 EU) IP-konfliktu že vse od 70. let
prejšnjega stoletja namenjajo veliko pozornost. Prav v zvezi s to problematiko so države članice
ES poskušale postopoma poenotiti svoje zunanje politike in graditi svojo kolektivno
distinktivno vlogo v mednarodnih odnosih. Dejavnost ES/EU v zvezi z IP-konfliktom pa odseva
dvojnost. Po eni strani je ES/EU imela odločilen pomen pri uveljavljanju konceptualnih vidikov
razreševanja IP-konflikta, na primer s poudarjanjem pravice palestinskega ljudstva do
samoodločbe. Po drugi strani pa se ES/EU kljub svoji pomembni ekonomski vlogi (pomoč
Palestincem) nikoli ni uspela uveljaviti kot pomemben politični akter (posrednik) pri
neposrednem razreševanju IP-konflikta. Poleg tega ES/EU nikoli ni poskušala resno ustavljati
izraelskih kršitev mednarodnega prava, kljub temu, da je v svojih dokumentih poudarjala
(poudarja) pomen pravil v mednarodnih odnosih, in kljub temu, da bi lahko pritisnila na Izrael,
saj slednji največji del svojega izvoza plasira v članice ES/EU. V zvezi s tem je treba poudariti,
da ES/EU zaradi mnogoterosti članstva in različnih stališč držav članic težko oblikuje skupne
politike glede IP-konflikta – ta težava se s širitvami članstva še povečuje (Dannreuther 2004;
Šterbenc 2009).

1.2

Nameni, cilji in raziskovalna vprašanja

Namen magistrske naloge je proučiti problematiko Palestine in analizirati politično ter
ekonomsko delovanje ES/EU v zvezi z IP-konfliktom, na tej osnovi pa ugotoviti, ali je ES/EU
ustrezno pristopala (pristopa) k razreševanju konflikta. Pri tem nam bosta kot vodilo pri
presojanju služila rešitev dveh držav, ki jo vsebuje resolucija OZN 181 (II), (The General
Assembly of the UN 1949) in mednarodno pravo, ki v obliki Četrte ženevske konvencije (1949)
določa pravila delovanja na okupiranih ozemljih, torej tudi na ozemlju, kjer naj bi nastala
palestinska država.
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Glavni cilji naše raziskave so:
−

Zbrati in proučiti različne vire in literaturo, ki se ukvarjajo z zgodovinsko,
mednarodnopravno, politično in ekonomsko dimenzijo problematike Palestine.

−

Proučiti spoznanja priznanih domačih in tujih strokovnjakov z obravnavanega področja.

−

Proučiti dejavnost ES/EU v zvezi z IP-konfliktom.

−

Kritično oceniti vlogo ES/EU v IP-konfliktu ter med drugim ugotoviti, ali obstaja
(ne)ujemanje med vsebino deklaracij EU in dejanskim stanjem na terenu;

−

Ugotoviti razloge za morebitno neustrezno politiko ES/EU do IP-konflikta.

V magistrski nalogi bomo proučili naslednja raziskovalna vprašanja:
−

R1: Kakšen je vpliv EU na IP-konflikt, predvsem v primerjavi z ZDA?

−

R2: Kakšna je politika EU do vprašanja Palestine z vidika uveljavljanja mednarodnega
prava in zaščite pravic Palestincev, ob upoštevanju močnih gospodarskih vzvodov, ki jih
ima v svojih rokah?

−

R3: Ali EU s tem, da palestinskim oblastem nudi izdatno ekonomsko pomoč, dejansko
izboljšuje stanje na okupiranih palestinskih ozemljih?

1.3

Predvidene metode za doseganje ciljev

Kot orodje raziskovanja nam bosta služila zbiranje in analiza ustreznih primarnih ter
sekundarnih virov, na tej osnovi pa bomo naredili novo sintezo. Uporabili bomo deskriptivno
metodo proučevanja, ki je primerna za opisovanje in razlago. Uporabili bomo tudi zgodovinsko
metodo, metodo kompilacije za spoznanja in mnenja domačih ter tujih avtorjev in metodo
komparacije za primerjavo pomena posameznih dejavnikov. Pri raziskavi bomo uporabili
številne vire, med drugim monografske publikacije, znanstvene revije, elektronske vire in druge
vire podatkov.

1.4

Predpostavke in omejitve

Predpostavljamo, da bi uresničitev rešitve dveh držav pomembno prispevala k stabilizaciji
širšega Bližnjega vzhoda, na ta način pa tudi bistveno zmanjšala vire varnostnega in
ekonomskega ogrožanja EU, ki prihajajo iz njenega južnega sosedstva.
Predpostavljamo, da bi nadaljevanje nasilja v IP-konfliktu negativno vplivalo na varnostni in
ekonomski položaj EU.
Omejitev bo v tem, da v nalogi ne bodo obravnavane druge države v regiji, ki so povezane z
IP-konfliktom, kajti ukvarjali se bomo zgolj z Izraelom in Palestino oziroma okupiranim
palestinskim ozemljem.
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2.

ZGODOVINA IN PRAVNI OKVIR IP-KONFLIKTA

V prvem delu Svetega pisma (Krašovec 1996, 12) je zapisano: „Gospod je rekel Abramu: Pojdi
iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe
bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov“.
V Svetem pismu (Krašovec 1996) je tudi navedeno, da je bog podaril Judom (Abramu oziroma
Abramovemu potomstvu) obljubljeno deželo, hotel je, da Judje posedujejo zemljo in v njej
vladajo po njegovem nauku: „Tvojemu zarodu bom dal to deželo“ (Krašovec 1996, 17).
Zemlja, kot jo lahko najdemo v stari zavezi, je danes na območju Palestine, pradavna zgodovina
navaja ta del kot deželo Kanaan ali Eretz Yisrael, kot jo imenujejo Judje in naj bi bila obljubljena
od Boga Abrahamu in njegovim naslednikom. Arheološki ostanki kažejo, da so bili takratni
Izraeliti naseljeni na območju Kanaana okoli 12. stoletja pr. n. št. Pod Mojzesom naj bi romali
iz Egipta na območje današnje Palestine in se tam naselili ter vzpostavili določeno politično
strukturo in organizacijo. V osnovi je bilo na tem območju 12 Izraelitskih plemen (Tessler 2009,
7–8).

Slika 1: Dvanajst izraelitskih plemen
Vir: Tessler 2009, 9.

David, judovski kralj, je vladal okoli leta 1010–970 pr. n. št. s sedežem v Hebronu. Nekaj let
4

kasneje je zavzel Jeruzalem, ki je pripadal plemenu Jebusitov, in ga razglasil kot prestolnico
svojega kraljestva. Skozi stoletja so Judovsko kraljestvo zavzeli Asirci, nato Babilonci, ki so z
zavzetjem kraljevine leta 586 pr. n. št. uničili Salomonov tempelj v Jeruzalemu, kar je praktično
pomenilo razpad judovstva. Glavni del Judov je bil med letoma 586 in 538 v tako imenovanem
babilonskem suženjstvu v Mezopotamiji, nato pa je Judom vrnitev v Palestino omogočil
perzijski (ahajmenidski) vladar Kir II. Veliki. Okoli 42.000 Judov se je vrnilo nazaj v
obljubljeno deželo. Salomonov tempelj v Jeruzalemu je bil obnovljen med letoma 520 in 515
pr. n. št. Rimljani so okupirali Jeruzalem leta 63 pr. n. št. pod prokonzulom Pompejem Velikim.
Politična oblast v Judeji je prešla na Herodovo rodbino, kjer so Judje uživali avtonomijo. Herod
je vladal od 37 do 4 leta pr. n. št. Po Herodovi smrti je prišlo do več velikih judovskih uporov,
največji pa je potekal med letoma 66 in 70. Rimsko vojsko so poslali z namenom, da bi zatrli
upor in da bi jih premagala judovska vojska. Neron je poslal veliko armado rimskih vojakov, ki
sta jo vodila Vespazijan in njegov sin Tit. Rimljani so sistematično zavzeli celotno avtonomno
kraljestvo in leta 70 ponovno uničili Salomonov tempelj; pri tem je umrlo na tisoče Judov
(Tessler 2009, 8–13).
Judje so v največji meri odšli v izgnanstvo po drugi judovski vojni med letoma 132–135 (upor
Bar Kohbe) in se začeli naseljevati po celem takrat znanem svetu. Ta pregon se imenuje
diaspora.1 Skozi stoletja so bili Judje zasledovani in preganjani, hkrati pa se je v njih prebudila
želja po lastni državi, v kateri so nekoč že prebivali, to je na mestu, kjer leži Palestina. Vendar
so bili na tem mestu naseljeni Arabci, ki jih danes imenujemo Palestinci (Tessler 2009, 13–14).
Srednji vek je bil močno zaznamovan s pričakovanjem novega maziljenca ali Mesije. V
judovski kulturi izraz pomeni prihodnji kralj Izraela, ki bo ponovno združil Jude in ustvaril mir
ter sožitje na zemlji. Po mnenju pravovernih Judov naj bi se med vladavino odrešenika zgodilo
vstajenje mrtvih, čemur bo sledil sodni dan človeštvu in tistim, ki niso grešili, bo dovoljeno
večno življenje v raju (Tessler 2009, 17).
Prepričanje o prihodu Mesije je bilo glavno vodilo klasičnega sionizma. Traja vse od Rimskega
imperija in praktično do danes ter predstavlja močno vez med Judi v izgnanstvu in Sveto deželo.
Po mnenju Judov je Eretz Yisrael del božjega načrta in je vtisnjen v politično, religiozno in
spiritualno eksistenco Judov (Tessler 2009, 19).
Po francoski revoluciji se je začela politična in ideološka miselnost Judov spreminjati. Nastal
je moderni politični sionizem, kjer so bili Judje sprejeti kot individualne osebe, ne kot politične
skupnosti. Modernistično gibanje je dalo konec diaspori in rodila se je haskalah. To gibanje je
nastalo v Nemčiji konec 18. stoletja in pomeni nov modernistični pristop znotraj judovstva, in
sicer kot nekakšno judovsko razsvetljenje (Tessler 2009, 26).

Narodnostna ali verska skupnost, ki živi raztresena na ozemlju druge narodnosti ali vere: položaj Judov
v diaspori (SSKJ 2014).
1
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Leta 1882, ko se je množično preseljevanje Judov v Palestino začelo, je tamkajšnja judovska
populacija štela le okoli 24.000 ljudi, kar je predstavljalo okoli deset odstotkov prebivalstva. S
prvim valom je prispelo okoli tri tisoč ruskih Judov. Naslednjemu večjemu valu smo priča leta
1914 z izbruhom prve svetovne vojne, ko se preseljujejo Judje iz večinoma vzhodnega dela
Evrope. Takrat je populacija na območju Palestine znašala med 85 in 90 tisoč. Med tem časom
je okoli 5 tisoč Judov prišlo iz Jemna in severne Afrike, centralne Azije in nekdanjih Osmanovih
provinc ter Balkana (Lewis 1997, 164–168).
Migracije Judov v Palestino se imenujejo alije. S prvo alijo (1882–1903) je prišlo okoli 25.000
Judov. Druga alija je potekala v obdobju 1904–1913, z njo pa je prispelo okoli 35.000 Judov
(Tessler 2009, 60–61).

2.1

Izvori konflikta

Za ustrezno razumevanje IP konflikta je nujno poznati temeljne elemente, ki določajo oziroma
generirajo konflikt – zgodovinski, mednarodnopravni, politični in ekonomski okvir. V
nadaljevanju bodo opredeljeni ti elementi.
2.1.1 Antisemitizem
Antisemitizem predstavlja negativna prepričanja in čustva do Judov. Antisemitizem je v osnovi
abstrakten v smislu, da ne izhaja iz dejanskih lastnosti Judov, hkrati pa je dejanski in konkreten
v svojih učinkih (Goldhagen 1997, 34).
Za razumevanje besede antisemitizem moremo najprej razumeti besedo Semit. Beseda Semit
izhaja iz besede Shem. Shem je bil najstarejši Noetov sin. Shem nato postane Sem, kajti nobena
beseda, niti v grščini niti v latinščini ni podobna prvotni hebrejski besedi. Velika zmeda nastane
zaradi uporabe besede Semiti, saj jo Evropejci radi uporabljamo za prikaz rasne in etnične
pripadnosti. Beseda Semit nima nobene antropološke povezave z ljudstvi, ki govorijo semitske
jezike. Težava Semitov gre vse nazaj v čas, ko ni bilo nobenih fizičnih zapisov in ostankov, ki
bi pričali o njihovem obstoju. Viri kažejo, da se je semitski jezik govoril v sedanjem Izraelu in
na nekaterih arabskih področjih, Siriji, takratni Mezopotamiji, prav tako v severni Afriki in
Armeniji. Današnji semitski jeziki oziroma ljudstva, ki ga govorijo, so Arabci, Judje ter
Amharci in Tigrejci v Etiopiji. Od vseh semitskih jezikov je v današnjem času najpogosteje
govorjena in pisana arabščina. Prav tako je hebrejščina tisti jezik, ki je bil praktično prebujen
kot mrtvi jezik in ga Judje ponovno uporabljajo v vsakdanjem življenju. V samem bistvu
hebrejščina ni bila nikoli čisto pozabljena, saj so jo skozi stoletja Judje uporabljali pri svojih
molitvah in v raznih verskih spisih, prav tako so jo govorili bolj izobraženi Judje (Lewis 1997,
42–57).
Besedo antisemitizem je leta 1879 prvi uporabil novinar Wilhelm Marr. Čeprav je bila v tistih
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časih beseda antisemitizem relativno nova, se je pregon Judov začel z dvigom krščanstva v 4.
stoletju. S čisto religioznim ozadjem je pregon Judov povezan s smrtjo Jezusa Kristusa, saj so
Jude kristjanov obtožili za Kristusovo smrt (Lewis 1997, 81–82).2
V Evropi in Bizantinskem cesarstvu sta v letih 560–930 obstajala negativno politično stališče
in nestrpnost do Judov. V Franciji in Nemčiji so bili med križarskimi pohodi (11. do 13. stoletje)
Judje pogosto tarče fizičnega nasilja in množičnih pokolov. V 13. stoletju so bili Judje
popolnoma izgnani iz Anglije, Francije in Nemčije.3 Življenje Judov v muslimanski Španiji je
bilo relativno varno in vladala je vsesplošna blaginja vse do leta 1355, ko se je v Toledu zgodil
prvi množični pokol. V enakem obdobju so se španski Judje množično začeli spreobračati v
krščanstvo, saj sta leta 1492 španska vladarja Izabela Kastiljska in Ferdinand Aragonski Judom
dala na voljo ali spreobrnitev v krščanstvo ali izgon iz Španije (Tessler 2009, 21–22).
Na nadaljnje obtožbe zoper Jude naletimo v 12. stoletju, ko so na Bližnjem vzhodu potekale
križarske vojne, primarno zoper Arabce in Jude. Frančiškanski red je Jude obtoževal, da
zastrupljajo vodnjake in morijo krščanske otroke in njihovo kri uporabljajo v ritualne namene
(Lewis 1997, 101).
Judje so bili znani kot izredni pisci in Cerkev se je tega zavedala ter usmerila svoje napade na
najbolj znano judovsko religiozno delo Talmud. Najbolj znano judovsko religiozno delo
Talmud (dve veliki zbirki rabinskega prava, eksegeze in razprav, ki sta bili oblikovani v
zgodnjih stoletjih krščanstva, ena v Babiloniji, druga pa v rimski pokrajini Palestini). Prav tako
je bila napadana Halaka (govori o regulaciji judovskih zakonov in življenja). Najbolj znani
sežig Talmuda se je zgodil leta 1242 v Parizu. Poluradna vatikanska revija Civilta Cattolica je
spodbujala obtožbe, ki so bile v 19. in 20. stoletju priljubljena oblika akademsko podkrepljenih
napadov na Jude, da izvajajo ritualne umore. Med letoma 1867 in 1914 je na območju takratne
Nemčije in Avstro-Ogrske potekalo dvanajst sodnih procesov na osnovi obtožb o ritualnem
umoru. Najbolj znan je primer Tisza-Eszlar iz leta 1882 na Madžarskem, kjer je bilo obtoženih
petnajst Judov, ki so bili pozneje sicer oproščeni (Lewis 1997, 105–107).
Pod novim režimom Aleksandra III. v Rusiji so se leta 1881 začele množične demonstracije in
nasilja proti Judom, okoli 20.000 jih je ostalo brez doma in okoli 100.000 brez prihodkov. Od
leta 1881 do konca stoletja je bilo okoli štiri milijone Judov pregnanih predvsem v ZDA, Južno
Ameriko, dele zahodne Evrope in Palestino (Tessler 2009, 40–42).
Judje so bili v 19. stoletju v ekonomskem vzponu. Povezovali so jih z močjo denarja in govorili
o njihovih mahinacijah z namenom doseganja „judovskih ciljev v krščanskem svetu“.
Povezovanje negativnega in Judov iz srednjega veka se je nadaljevalo v 19. in 20. stoletju, ko
Šele drugi vatikanski koncil (1962–1965) je razglasil, da je ta obtožba zoper Jude nepravilna oziroma
neveljavna (Lewis 1997, 100).
3
V Frankfurtu je bilo umorjenih okoli dvesto Judov, zaradi tega, ker je oče, ki je bil Jud, hotel preprečit
krst svojega otroka in so zaradi tega nastale množične demonstracije (Tessler 2009, 21).
2
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so nekateri pisatelji in politiki svarili pred „skrivno judovsko vlado“. Moč denarja in judovske
prevlade je močno vznemirila nekatere posameznike, saj so se bali delovanja Judov v ozadju,
da bi zavladali svetu (Lewis 1997, 109–110).
V začetku 20. stoletja je nastal ponaredek „Protokoli sionskih modrecev“ oziroma zapiski
sestankov častitljivih starešin Siona – šlo naj bi za judovski zapis, ki naj bi opisoval načrt Judov
za svetovno prevlado. Ta ponaredek so razdelili milijonom ljudi in ga prevedli v številne jezike
(Lewis 1997, 108).
Antisemitizem je svoj vrhunec dosegel v času nacizma. Kot poudarja Goldhagen (1997, 45) se
nacionalistična prepričanja podobno kot antisemitizem lahko aktivirajo enostavno in pogosto s
pogubnimi posledicami, kadar to omogočajo družbeni in politični pogoji. Zlasti v času nacizma
je nacionalizem nastopal skupaj z antisemitizmom.
Nemčija je sprejela splošni koncept Judov, eliminacijsko ideologijo, da je treba judovski vpliv,
po naravi uničujoč, iz družbe nepreklicno odstraniti, imenovali so ga judovski problem ali
končna rešitev. Osnovni kulturni model Juda (Der Jude) je bil sestavljen iz treh delov. Da je Jud
popolno nasprotje od Nemca in da ni zgolj benigno drugačen, temveč zloben in spodjedajoč.
Čeprav so obstajale razlike v stališčih glede narave Judov, pa so se v večini strinjali, da sta
judovstvo in nemškost medsebojno nezdružljiva – judovstvo naj bi bilo škodljivo za vse nemško
(Goldhagen 1997, 46–55).
Na začetku 20. stoletja je bilo v Nemčiji široko razširjeno stališče, da Judje predstavljajo veliko
nevarnost za Nemčijo. Nemška družba je bila zelo antisemitska. Vendar pa v Nemškem
cesarstvu kljub nenehnem verbalnem nasilju in psihološkim pritiskom fizična varnost Judov še
ni bila ogrožena. Nacionalsocialistična nemška delavska stranka je bila najbolj radikalna
politična stranka, ki je dobila nadzor nad vlado v evropski zgodovini. Leta 1921 je Adolf Hitler
postal njen politični in tudi intelektualni ter ideološki vodja (Goldhagen 1997, 72–85).
V nacističnem obdobju so bila vodilna načela državne politike sistemski pregon Judov in
uveljavitev obsežnih, ostrih zakonskih omejitev za judovski obstoj v Nemčiji. Prihajalo je do
fizičnih in verbalnih napadov na Jude navadnih nemških državljanov in tistih, ki so jih
organizirale vladne in strankarske institucije. Antisemitizem se je stopnjeval. Široko družbeno
sprejeto je bilo stališče, da mora biti judovski vpliv odstranjen iz Nemčije (Goldhagen 1997,
89–90).
Hitler je izražal svoj rasni antisemitizem že od svojega najzgodnejšega delovanja v javnem
življenju. Njegova biografija Moj boj nem. Mein Kampf (Hitler 1925) je bila posvečena
antisemitizmu. Hitler in njegov režim sta izločitveni antisemitizem spremenila v politiko brez
primere in ga izvajala rigorozno do konca. Hitler je bil pred izbruhom vojne jasen v svojih
namerah in je napovedal, nato pa med vojno večkrat ponovil, svojo obljubo, da bo iztrebil
evropske Jude. Ko se je pojavila priložnost, je Hitler uresničil svojo namero in med vojno uspel
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usmrtiti približno šest milijonov Judov (Goldhagen 1997, 162).
2.1.2 Sionistično gibanje
Theodor Herzl je bil novinar z Dunaja. V mladosti ga judovstvo niti ni preveč zanimalo, dokler
se antisemitizem ni povečal v Avstriji, na Madžarskem in Franciji. Leta 1891 je v Parizu pisal
članke na temo antisemitizma, saj se je ta drastično povečal. Kritični dogodek v njegovem
življenju je bila obsodba častnika Alfreda Dreyfusa, Juda na pomembnem mestu v francoski
vojski. Potem, ko so ugotovili, da nekdo daje informacije nemški vojski, je bil obsojen na
dosmrtni zapor, in to kljub pomanjkanju dokazov ter nepravilnostim v sodnem procesu. Pozneje
se je izkazalo, da je nedolžen in da je bila obsodba rezultat antisemitizma (Tessler 2009, 43–
45).
Herzl je ugotovil, da je za nadaljnji obstoj Judov edina smotrna rešitev ustanovitev judovske
države v Palestini. Leta 1895 se je obrnil na Rothschilde in v petih dneh spisal memorandum s
svojimi idejami in predlogi. Leta 1896 je na osnovi memoranduma napisal manifest z naslovom
Judovska država, nem. Der Judenstaat (Herzl 1920), ki je kasneje postal glavno vodilo
sionističnega gibanja (Tessler 2009, 45).
Leta 1897 je bil v Baslu organiziran prvi Sionistični kongres. Rezultat kongresa je bilo sprejetje
formalnega programa in ustanovitev mednarodne sionistične organizacije, ki je kot svoje cilje
opredelila vzpostavitev doma za judovsko ljudstvo v Palestini, ki ga bo ščitilo javno pravo,
judovsko naseljevanje v Palestini in pridobitev soglasja za te cilje katerekoli vlade (Tessler
2009, 48).
Herzl je posvetil veliko časa mednarodni diplomaciji v imenu sionističnega gibanja. Zbiral je
mednarodno politično podporo in finančna sredstva. Herzl se je obrnil na Sultana Osmanskega
imperija, ki mu je zavrnil možnost kolonizacije, saj je bil mnenja, da sionistom ni mogoče
zaupati, da bodo polno spoštovali osmansko oblast. Da bi ustvaril pritisk na Osmanski imperij,
se je obrnil na nemškega cesarja Wilhelma, vendar ga je ta zavrnil (Tessler 2009, 47).
Herzl bil pripravljen sprejet Ugando, ki so mu jo bili Britanci pripravljeni ponuditi kot Judovsko
kolonijo. Predlog, da bi bila Uganda primerna za judovsko kolonizacijo, je najprej predlagal
Joseph Chamberlain, britanski kolonialni sekretar. Ta predlog so na Sionističnem kongresu leta
1903 zavrnili ruski delegati, člani gibanja Hovevei Sion. Zaradi negativnega odziva in neskladja
so opustili idejo ustanovitve judovske države v Ugandi, saj naj bi zgodovina in religija
judovskega ljudstva zahtevali, da je država v deželi njihovih prednikov (Tessler 2009, 55–57).
Prva judovska kolonizacija Palestine se je začela z gibanjem Hovevei Sion. Organizirana
migracija pretežno ruskih Judov se je začela leta 1882, kasneje so se pridružili romunski Judje.
Mnogi od novih priseljencev so najprej želeli ustanoviti kmetijske skupnosti. Ob koncu stoletja
je bilo v Palestini približno dvajset judovskih kmetijskih naselij, v teh skupnostih je živelo
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približno pet tisoč moških in žensk (Tessler 2009, 59).
Sionizem je kot svoj cilj navajal, da bo „pripeljal ljudstvo brez dežele v deželo brez ljudstva“.4
Palestina takrat ni bila brez ljudi, saj je bil Osmanski imperij z vsemi svojimi provincami
poseljen z arabskimi prebivalstvom, česar naj bi se zavedala tudi večina sionistov (Lewis 1997,
175–176).
Sionistično gibanje ja bilo po Herzlovi smrti 1904 odločeno, da se judovska kolonizacija lahko
izvaja le v Palestini. Judovsko verovanje narekuje, da morajo Judje počakati na prihod
obljubljenega mesije „ob koncu časa“, šele potem pa se lahko vrnejo v Eretz Israel, in sicer kot
suvereno ljudstvo v judovsko teokracijo. Sionizem je sekulariziral in nacionaliziral judaizem
ter svetopisemsko ozemlje na novo opredelil kot zibelko svojega novega nacionalističnega
gibanja. Začetki sionizma in sprva malih kolonij judovskih priseljencev so bili zanemarljivi in
neopaženi od lokalnega palestinskega prebivalstva. Zgodovinski zapisi kažejo, da so med
letoma 1905 in 1910 palestinski funkcionarji videli Jude kot evropske koloniste, ki so
pospešeno kupovali zemljo in jo obdelovali, niso pa se zavedali potencialne nevarnosti tega
gibanja (Pappe 2007, 10–13).
Sionizem je bil v Palestini sinteza kolonializma in romantičnega nacionalizma. Herzl je bil
obseden s tema vplivnima ideologijama. V svoji znani utopični noveli Altneuland (Stara nova
dežela) govori o kolonizaciji Judov in o mestu, kjer bodo Judje spet srečni, o reinkarnaciji
svetopisemskega Salomonovega kraljestva v Palestini. Sionizem za Herzla ni bil samo kraj,
kjer bodo zgradili pribežališče, temveč proces zdravljenja, ki bo Judom omogočil, da se
dvignejo iz globine bede na vrh odrešitve. Mogoče so bile za Herzla to sanje, vendar pa za
Palestince nočna mora (Pappe 2010, 6–12).
2.1.3 Balfourjeva deklaracija in britanski mandat v Palestini
Balfourjeva deklaracija5 (1917) je bila izdana 2. novembra 1917 in je pomenila britansko
podporo pri vzpostavitvi nacionalnega doma za judovsko ljudstvo v Palestini. Vsebovana je
bila v osebnem pismu britanskega zunanjega ministra Arthurja Jamesa Balfourja Walterju
Rothschildu. Rothschild je bil vodja judovske skupnosti v Veliki Britaniji. V pismu je britanska
vlada izrazila naklonjenost vzpostavitvi nacionalnega doma za judovsko ljudstvo v Palestini in
zagotovila vso podporo, pri čemer je dala vedeti, da ne bi smelo biti storjeno nič, kar bi lahko
škodovalo državljanskim in religijskim pravicam obstoječih nejudovskih skupnosti v Palestini
(Fromkin 2009, 297–299; Tessler 2009, 148).

Stavek „Palestina je dežela brez ljudstva in Judje so ljudstvo brez dežele“ pripada Judovskemu
novelistu Israelu Zangwillu (Lewis 1997, 175).
5
Besedilo navedeno v Tessler (2009, 148).
4
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Motivi Velike Britanije za izdajo Balfourjeve deklaracije in podporo sionistom so bili
večplastni, pri čemer je treba upoštevati, da so se Britanci tedaj bojevali v prvi svetovni vojni.
Z zagotovitvijo podpore ameriških Judov so na svojo stran hoteli pridobiti Ameriko. Zagotoviti
so hoteli, da bi Rusija ostala v zavezniškem taboru, ker so verjeli, da so ruski Judje izjemno
vplivni. Hoteli so zagotoviti dolgoročno strateško povezavo med britanskimi posestmi v Egiptu
in Indiji, saj so v judovski Palestini videli most med Afriko, Azijo in Evropo. Obstajal je strah,
da bo turško-nemško zavezništvo preživelo vojno in ohranilo vpliv v Palestini; judovska
entiteta pa naj bi zagotovila britanski vpliv. Britanski premier David Lloyd George je bil
prepričan krščanski sionist – verjel je, da bo do drugega prihoda Jezusa Kristusa na Zemljo
prišlo po tem, ko se bodo Judje vrnili v Palestino (Fromkin 2009, 267–270; 293–298).
Jeseni 1917 so britanske enote prodrle v Palestino in 11. decembra je general Edmund Allenby
vstopil v Jeruzalem s svojo vojsko in pri trdnjavi prebral razglas, s katerim je mesto postavil
pod vojaško upravo (Fromkin 2009, 312).
Po prvi svetovni vojni in zmagi zahodnih sil je Osmanski imperij razpadel. Posesti osmanskega
imperija sta dobili v upravljanje Francija in Velika Britanija, in sicer kot mandatna ozemlja v
okviru Društva narodov. Velika Britanija je nato dodatno razdelila mandatno Palestino na
ozemlji zahodno in vzhodno od reke Jordan – prvo je bilo imenovano Palestina, slednje pa
Transjordanija. Francozi so svoje mandatno ozemlje razdelili na Libanon in današnjo Sirijo.
Meje, ki sta jih določili zmagovalki, so se bistveno razlikovale od administrativnih mej
nekdanjega Osmanskega imperija (Lewis 1997, 178–179).
Svet Društva narodov je 24. julija 1922 sprejel mandatno pogodbo za Palestino (League of
Nations 1922), s katero je Veliki Britaniji kot mandatni sili poveril upravljanje Palestine. V
preambuli mandatne pogodbe je bilo navedeno, da je mandatna sila odgovorna za vzpostavitev
nacionalnega doma za judovsko ljudstvo v Palestini, pri čemer naj ne bi bilo storjeno nič, kar
bi lahko prejudiciralo državljanske in religijske pravice obstoječih nejudovskih skupnosti v
Palestini. Mandatna pogodba za Palestino (League of Nations 1922), je uradno stopila v veljavo
29. septembra 1923 (Šterbenc 2016, 659).
Sionistične agencije so v času britanskega mandata (1923–1948) vzpostavljale institucionalno
strukturo za judovsko paradržavno entiteto. Orde Wingate je že leta 1920 ustanovil prve
judovske paravojaške enote, imenovane Hagana, kar je v hebrejskem jeziku dobesedno
pomenilo „obramba“. Njihov glavni namen je bila obramba judovskih kolonij. Leta 1920 je bil
ustanovljen Histadrut, zveza judovskih delavcev v Palestini. Histadrut zgradi zdravstveni in
izobraževalni sistem. Izrael ni nastal, ko so ga razglasili leta 1948, temveč v času britanskega
mandata. Institucije so strukturirale upravo in pomagale judovski koloniji, da postane
samostojna in samoupravna politična skupnost. Britanci so tudi dopuščali množično imigracijo
Judov (Pappe 2007, 16; Tessler 2009, 186–191).
Leta 1939 so Britanci izdali MacDonaldovo belo knjigo (1939), predvsem zaradi strahu, da se
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bodo Arabci, ki so bili jezni zaradi nagle judovske imigracije, povezali s Hitlerjem. V njej je
bilo opredeljeno, da bo v roku desetih let v Palestini ustanovljena dvonacionalna država, v kateri
si bodo Arabci in Judje delili oblast ter da bodo v njej spoštovani interesi vsakega posameznika.
Prav tako sta bila z MacDonaldovo belo knjigo (1939) drastično omejena priseljevanje Judov
v Palestino in judovsko odkupovanje zemljišč (Tessler 2009, 245).
Leta 1942 je prišlo do poslabšanja odnosov z med Judi in Britanci v Palestini zaradi tega, ker
je Velika Britanija med drugo svetovno vojno dejansko uresničevala določila MacDonaldove
bele knjige (1939) in zelo omejevala imigracijo Judov. Del judovske skupnosti v Palestini
(paravojaške enote judovskih terorističnih skupin Irgun in Lehi-Stern) je celo začel izvajati
teroristične napade na Britance (Tessler 2009, 245–250).
Britansko nasprotovanje priseljevanju Judov v mandatno Palestino je povzročalo vedno večje
napetosti. Poleg tega sta imela Washington in London drugačna stališča glede samega
priseljevanja Judov. Končno se je britanska laburistična vlada odločila zapustiti Indijo in zato
Palestina ni imela več takšnega pomena za Britance. Zato se je britanska vlada odločila mandat
predati novoustanovljeni Organizaciji združenih narodov (Pappe 2007, 25–26; Tessler 2009,
258).

2.2

OZN in resolucija 181 (II)

Posebni odbor OZN za Palestino ali United Nations Special Committee on Palestine (v
nadaljevanju UNSCOP) je Generalna skupščina OZN ustanovila 15. maja 1947, sestavljen pa
je bil iz enajstih članic svetovne organizacije (Avstralija, Kanada, Češkoslovaška, Gvatemala,
Indija, Nizozemska, Iran, Peru, Švedska, Urugvaj in Jugoslavija). UNSCOP je Generalna
skupščina dala nalogo, da določi smernice za prihodnost Palestine oziroma da prouči razmere
na območju mandatne Palestine ter priporoči rešitve (Pappe 2007, 31; Šterbenc 2016, 660;
Tessler 2009).
Večina držav članic UNSCOP (sedem) je podprla delitev mandatne Palestine, t. i. večinsko
različico, dvodržavni sistem (Slika 2) na judovsko in arabsko državo. Manjšina (tri države) pa
je podprla ustanovitev zvezne arabsko-judovske države z glavnim mestom v Jeruzalemu.
Generalna skupščina je 29. novembra leta 1947 sprejela resolucijo 181 (II), (The General
Assembly of the UN 1949) s katero je potrdila večinski predlog. Resolucija določa, da bosta v
Palestini nastali neodvisni judovska in arabska država, natančno pa določa njuno ozemlje.
Judovska država je dobila 56 odstotkov, arabski državi pa je bilo dodeljeno 42 odstotkov
mandatne Palestine, mesto Jeruzalem s širšo okolico (2 odstotka) bi dobil poseben status corpus
separatum in prišel pod mednarodni režim oziroma v upravljanje ZN (Pappe 2007, 33–35;
Šterbenc 2006, 754; Tessler 2009, 259).
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Slika 2: Večinski in Manjšinski Predlog UNSCOP 1947
Vir: Tessler 2009, 260.

Za resolucijo 181 (II) (The General Assembly of the UN 1949) je glasovalo 33 držav, proti 13,
vzdržalo pa se jih je 10. Resolucija je bila sprejeta kot pomembna odločitev po členu 18(2)
Ustanovne listine OZN (UN 1945), kar je pomenilo, da sta zanjo glasovali dve tretjini držav, ki
so bile prisotne in so glasovale. Tovrstno glasovanje je resoluciji dalo visoko stopnjo pravne
veljavnosti (Mallison in Mallison 1986, po Šterbenc 2006, 754; Yearbook of the United Nation
1997, po Šterbenc 2006, 754).
Judje so v tistem času posedovali manj kot šest odstotkov ozemlja mandatne Palestine in
predstavljali eno tretjino tamkajšnjega prebivalstva, podeljena pa jim je bila več kot polovica
ozemlja mandatne Palestine, kar je bila zelo nepravična rešitev (Pappe 2007, 34).
Resolucija 181 (II) (The General Assembly of the UN 1949) do danes ohranja temeljni pravni
pomen. Kljub temu, da resolucija v bistvenem delu leta 1948 ni bila uresničena, se njena pravna
veljavnost ni v ničemer zmanjšala in vse do danes predstavlja pravno-politični temelj oziroma
vodilo za razrešitev IP-konflikta. Predstavlja mednarodnopravni temelj za judovsko in
palestinsko državo v Palestini (Šterbenc 2006, 754; Šterbenc 2016, 661).
Generalna skupščina Združenih narodov je novembra 1947 sprejela končni plan delitve Izraela
in Palestine (slika 3) (Pappe 2007, 35).
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Slika 3: Končni plan OZN delitve Izraela in Palestine sprejet 1947
Vir: Tessler 2009, 262.

2.3

Ustanovitev Izraela in prva arabsko-izraelska vojna (1948–1949)

Sionistično vodstvo je na osnovi resolucije Generalne skupščine OZN 181 (II) (The General
Assembly of the UN 1949) 14. maja 1948 v Tel Avivu razglasilo ustanovitev države Izrael.
Novo državo so nemudoma priznale Združene države Amerike (Šterbenc 2006, 754; Tessler
2009, 263).
15. maja 1948, ko je britanski mandat prenehal veljati, so novo razglašeno državo Izrael napadle
vojske petih arabskih držav (Egipta, Transjordanije, Iraka, Sirije in Libanona). Izrael je v tej
vojni, ki je trajala med 15. majem 1948 in 7. januarjem 1949, pridobil 21 dodatnih odstotkov
ozemlja nekdanje britanske mandatne Palestine ki ga je resolucija 181 (II) (The General
Assembly of the UN 1949) predvidela za palestinsko državo, tako da je skupaj nadzoroval že
77 odstotkov tega ozemlja. Mednarodna skupnost je, z izjemo večine arabskih držav, tiho
priznala ozemeljske pridobitve Izraela iz prve arabsko-izraelske vojne (Šterbenc 2016, 660).
Medtem ko je v tej vojni Egipt zasedel Gazo, je Transjordanija zasedla Zahodni breg in Vzhodni
Jeruzalem. Oba dela si je aprila 1950 formalno priključila ter se posledično preimenovala v
Hašemitsko kraljevino Jordanijo. Vendar pa te aneksije z izjemo Velike Britanije in Pakistana
ni priznala nobena članica mednarodne skupnosti (Shlaim 2001, po Šterbenc 2016, 660; Tessler
2009, 276).
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Slika 4: Meje Palestine in linije premirja leta 1949
Vir: Tessler 2009, 265.

Prve arabsko-izraelske vojne oziroma napada petih arabskih držav na Izrael ne moremo
razumeti brez upoštevanja predhodnega dogajanja na ozemlju britanske mandatne Palestine.
Sionisti so začeli uresničevati svoje namere decembra 1947 s prvim napadom judovske vojske
na palestinske vasi, sistematično pa od februarja 1948. Med januarjem in majem 1948 je bilo
okoli 250.000 Palestincev nasilno izgnanih iz svojih domov. Intenzivno pa je izganjanje
Palestincev postalo po tajnem sprejetju načrta Dalet (ali načrta D) 10. marca 1948. Načrt je
sprejel organ z najvišjimi sionističnimi vojaškimi in političnimi voditelji. Glavna cilja operacije
sta bila uničevanje arabskih (palestinskih) naselij in izselitev vaščanov, da bi zanje morala
ekonomsko poskrbeti arabska vojska. V okviru etničnega čiščenja so sionistične enote (Hagana)
in judovske paravojaške enote (Irgun in Stern) izvedle več pobojev palestinskega prebivalstva.
Najbolj znan je poboj iz vasi Deir Jasin. Čeprav so Palestinci iz te vasi imeli podpisan dogovor
s Hagano o nenapadanju, so se sionisti odločili, da bodo v vas poslali paravojaške enote Irguna
in Sterna ter se tako izognili dogovoru. Potem ko so judovske enote 9. aprila 1948 zasedle vas,
so pobile 93 Palestincev. Zaradi takšnega delovanja sionistov so javnosti arabskih držav
zahtevale vojaško posredovanje v Palestini. Čeprav so se arabski voditelji zavedali potencialne
katastrofe, ki čaka palestinsko prebivalstvo, so vojaško posredovanje prelagali. Vedeli so, da
15

nimajo nobene možnosti proti močnejšim judovskim vojaškim enotam. Edina izjema je bila
Transjordanija, katere vojska bi se lahko enakovredno kosala z judovskimi enotami, vendar pa
je transjordanski kralj Abdulah sklenil tajen dogovor s sionisti. Zato se transjordanske enote na
ozemlju, predvidenem za judovsko državo, niso bojevale z judovskimi (Pappe 2007, 80–119).
Arabski voditelji so doživeli velik poraz. Britanci so v mandatni Palestini decembra leta 1947
imeli še okoli 75 tisoč vojakov. Popolnoma so se umaknili iz ruralnega področja in mest. Umik
vojakov je pomenil veliko varnostno tveganje za tamkajšnje palestinsko prebivalstvo, saj ni
zagotavljal miru, kar je privedlo do splošnega varnostnega kolapsa (Pappe 2007, 124–125).
Na osnovi resolucije 181 (II) (The General Assembly of the UN 1949) bi morali biti Združeni
narodi prisotni med izvajanjem svojega mirovnega načrta. Združeni narodi so imeli le omejen
dostop do Palestine, saj jim je britanska oblast prepovedala vsakršno posredovanje na terenu.
Britanci so marca 1948 razglasili, da niso več odgovorni za red in mir, posledično pa so
judovske (sionistične) enote lahko uresničile načrt Dalet in izvedle etnično čiščenje
palestinskega prebivalstva.6 Britanski mandat se je končal 15. maja 1948 (Pappe 2007, 125–
126; Tessler 2009, 263).

2.4

Vojna leta 1967 in izraelska okupacija palestinskih ozemelj

Ozemeljsko se med leti 1949 in 1967 nič ni bistveno spremenilo, leta 1967 pa je prišlo do tretje
arabsko-izraelske vojne, ki je potekala med 5. in 10. junijem. Izraelska vojska je vojaško
prizadejala hude izgube Egiptu, Jordaniji in Siriji ter zavzela Gazo, Golansko planoto, Sinaj,
Vzhodni Jeruzalem in Zahodni breg (Tessler 2009, 397, 399–405).
Izrael je tako v vojni leta 1967 pridobil še nadzor nad preostalimi 23 odstotki ozemlja nekdanje
mandatne Palestine (Zahodni breg, Gaza, Vzhodni Jeruzalem), tako da je zdaj nadzoroval tudi
vse ozemlje, z resolucijo 181 (II) (The General Assembly of the UN 1949) predvideno za
palestinsko državo. Posledično je bila možnost nastanka palestinske države popolnoma v
izraelskih rokah (Šterbenc 2016, 661).

Do junija 1949 je okoli 940.000 Palestincev zapustilo ozemlje, ki ga je zasedel Izrael – zaradi etničnega
čiščenja in vojnih strahot (Tessler 2009, 279).
6
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Slika 5: Stanje po 6-dnevni vojni 1967
Vir: Tessler 2009, 400.

Izrael je že 27. junija 1967 de facto anektiral (si priključil) Vzhodni Jeruzalem, poleg tega pa
tudi 64,5 kvadratnih kilometrov Zahodnega brega, kar je dobilo oznako »anektirani Vzhodni
Jeruzalem«. Tega mednarodna skupnost nikoli ni priznala (Šterbenc 2006, 755; Imseis 2003;
Pacheco 2001; Roberts 1990; Ženevska konvencija 1996, po Šterbenc 2016, 665).
2.4.1 Mednarodno pravo
Celotna mednarodna skupnost (z izjemo Izraela in ZDA) obravnava Zahodni breg, Gazo in
Vzhodni Jeruzalem kot okupirana ozemlja. O tem pričajo številne resolucije, ki sta jih sprejela
Varnostni svet7 in Generalna skupščina OZN8 (Šterbenc 2016, 662).
Pomembno je dejstvo, da o okupiranem ozemlju govori svetovalno mnenje Meddržavnega
sodišča,9 (Meddržavno sodišče 2004) izdano 9. julija 2004 (Pravne posledice gradnje zidu na
okupiranem palestinskem ozemlju). Opredelilo je, da so Zahodni breg, Gaza in Vzhodni
Varnostni svet je tako sprejel resolucije 446 (UN 1979), 465 (UN 1980a), 469 (UN 1980b), 592 (UN
1986a), 605 (UN 1987), 607 (UN 1988a), 672 (UN 1990), 694 (UN 1991), 799 (UN 1992) in 904 (UN
1994) (Šterbenc 2016, 662).
8
Generalna skupščina je sprejela resolucije 2252 (ES-V) (UN 1967), 3092A (UN 1973), 3240 B (UN
1974), 32/5 (UN 1977), 35/122 A (UN 1980c), 38/79 B (UN 1983), 41/63 B (UN 1986b), 43/58 B (UN
1988b), 55/131 (UN 2000), 56/204 (UN 2001) (Šterbenc 2016, 662).
9
Meddržavno sodišče je glavni pravni organ OZN (Šterbenc 2016, 662).
7
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Jeruzalem okupirana ozemlja, Izrael pa naj bi imel status okupacijske sile (Meddržavno sodišče
2004, po Šterbenc 2016, 662).
Za palestinska ozemlja kot okupirana ozemlja se uporablja Četrta ženevska konvencija (1949),
(Ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno). To je jasno opredelil OZN v številnih
resolucijah Varnostnega sveta in Generalne skupščine ter v svetovalnem mnenju Meddržavnega
sodišča (2004).10 V smislu namena, da se okupacijski sili prepreči, da bi svojo začasno
prisotnost na okupiranem ozemlju spremenila v trajno, je najpomembnejši člen 49 (6), ki določa
da „okupacijska sila ne sme pregnati ali preseliti dela svojega prebivalstva na ozemlje, ki ga je
okupirala“ (Bothe 1997; Pacheco 2001, po Šterbenc 2006, 755; Šterbenc 2016, 662–665;
Ženevska konvencija 1996).
Izrael vse od začetka svoje okupacije kontinuirano in flagrantno krši tako rekoč vse člene
konvencije. Izrael kot okupacijska sila prav tako ne želi priznati svojih obveznosti po Četrti
ženevski konvenciji (1949), ali celo tega, da se konvencija de jure uporablja na okupiranem
palestinskem ozemlju (Pacheco 2001, po Šterbenc 2016, 664; Imseis 2003, 137).
Izrael vse od leta 1967 neprestano krši člen 49 (6) Četrte ženevske konvencije (1949) in
naseljuje judovske naseljence oziroma gradi judovska naselja na palestinskih okupiranih
ozemljih. Z namenom naseljevanja Izrael tudi krši 147. člen Četrte ženevske konvencije (1949),
ki prepoveduje prisvajanje lastnine (zemlje). Leta 1972 je bilo na Zahodnem bregu 1182
judovskih naseljencev, v anektiranem Vzhodnem Jeruzalemu pa 8649. Leta 2010 je na
Zahodnem bregu bilo že 314.132 judovskih naseljencev, v anektiranem Vzhodnem Jeruzalemu
pa 198.629. Leta 2014 je bilo na obeh območjih skupaj okoli 700.000 judovskih naseljencev.
Težavo predstavlja tudi fragmentacija okupiranega palestinskega ozemlja, saj je Zahodni breg
razbit na okoli 60 medsebojno nepovezanih območij, Vzhodni Jeruzalem pa je ločen od
Zahodnega Jeruzalema (Šterbenc 2016, 664–666).
Izrael judovske naseljence naseljuje zelo premišljeno, z namenom, da bi preprečil
kontinuiranost poselitve Palestincev. OZN je leta 2009 ugotovil, da izraelski ukrepi
„preprečujejo nastanek življenjsko sposobne, kontigvitetne in suverene palestinske države“. Po
mednarodnem pravu neka entiteta postane država, če izpolnjuje tri dejavnike. Prvi je ozemlje,
drugi prebivalstvo in tretji organizacija, neodvisna od druge države, suverenost. Izrael s
kršitvijo mednarodnega prava preprečuje uresničitev resolucije 181 (II) (The General Assembly
of the UN 1949), ki predvideva vzpostavitev palestinske države (Andrassy 1990; Degan 2000;
United Nations 2009, po Šterbenc 2016, 666).
Vse države, ki so pogodbenice Četrte ženevske konvencije (1949), so v skladu s prvim členom
Konvencija je bila sprejeta leta 1949 zaradi travmatičnih izkušenj iz druge svetovne vojne in z
namenom, da bi zaščitila civilno prebivalstvo okupiranih ozemelj in okupacijski sili preprečila, da bi
svojo začasno prisotnost spremenila v trajno (Bothe 1997; Človekove pravice 1996; Pacheco 2001, po
Šterbenc 2006, 755).
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konvencije „obvezane poskrbeti, da bo upoštevana ob vsaki priložnosti“. Vendar pa
pogodbenice konvencije (med drugimi ZDA in države-članice EU) niso nikoli izpolnile svoje
pravne obveznosti in zares pritisnile na Izrael oziroma mednarodna skupnost naredi zelo malo,
da bi zagotovila spoštovanje konvencije, kot od nje zahteva prvi člen konvencije (Imseis 2003,
136–137; Šterbenc 2016, 666; Ženevska konvencija 1996).
Varnostni svet v svojih resolucijah določa, da izraelska politika (naseljevanje judovskih
naseljencev in gradnja judovskih naselji) nima nobene pravne veljavnosti in pomeni resno oviro
pri doseganju celovitega, pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Vendar pa nikoli ni
sprejel ukrepov, ki bi preprečili izraelske kršitve mednarodnega prava. Dejstvo je, da ima
varnostni svet možnost pritisniti na Izrael z neoboroženimi sankcijami po VII. poglavju
Ustanovne listine OZN (UN 1945), vendar teh mehanizmov ni nikoli aktiviral. Položaja na
palestinskem okupiranem ozemlju namreč nikoli ni opredelil kot grožnjo miru po členu 39
Ustanovne listine OZN (UN 1945).11 Posledično Varnostni svet OZN nikoli ni uvedel
ekonomskih sankcij proti Izraelu po členu 41 (Bailey in Daws 1998; Delbrück 2002; Imseis
2003, po Šterbenc 2016, 667–668).12
2.4.2 Politično dogajanje
Izrael je s svojimi kršitvami mednarodnega prava vse bolj oteževal življenje Palestincev na
okupiranem palestinskem ozemlju. Zaradi poniževanja in nasilja izraelske vojske in izjemne
politične izolacije mednarodne skupnosti so se Palestinci počutili izključene. Na okupiranem
palestinskem ozemlju je vladala izjemna prenaseljenost, revščina, sovraštvo, nasilje, zatiranje,
slaba higiena, jeza, frustracija, droge in kriminal, kar je privedlo do upora. Zaradi neznosnih
razmer je 8. decembra 1987 izbruhnila vstaja ali prva intifada (Šterbenc 2016, 665; Tessler
2009, 685–686).13
Kljub temu, da je Palestinska osvobodilna organizacija (v nadaljevanju PLO) storila nekatere
Člen 39 (UN 1945) določa: „Varnostni svet presodi, ali je mir kakor koli ogrožen ali kršen ali je bilo
storjeno kakršno koli dejanje agresije, in za ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega miru in varnosti
da priporočila ali odloči o ukrepih iz 41. in 42. člena“.
12
Člen 41 (UN 1945) določa: „Varnostni svet lahko odloči, kateri ukrepi, ki ne vključujejo oborožene
sile, naj se uporabijo za uveljavitev njegovih odločitev, in članice Organizacije združenih narodov
pozove k njihovemu izvajanju. Ti so lahko popolna ali delna prekinitev gospodarskih odnosov ali
železniških, pomorskih, letalskih, poštnih, telegrafskih, radijskih in drugih povezav ter diplomatskih
odnosov“.
13
8. decembra je vojaško transportno vozilo izraelske vojske na meji z Gazo trčilo v avto in ubilo štiri
Palestince, sedem je bilo hudo ranjenih. Dan pred tem so v Gazi zabodli izraelskega poslovneža, zato
so Palestinci verjeli, da je bil trk transportnega vozila maščevanje Izraelcev. Na dan pogreba treh
Palestincev se je žalovanje sprevrglo v množične proteste in s tem sprožilo val nasilja. Izraelska vojska
je v sklopu demonstracij uporabljala solzivec in pravo strelivo, pri tem pa ubila enega Palestinca, kar je
dodatno spodbudilo demonstracije, ki so se razširile na zahodni breg. Izrael se je zaradi poniževanja in
svojih brutalnih ukrepov proti uporu neoboroženih civilistov soočal z vse večjo mednarodno kritiko
(Tessler 2009, 677–683).
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pomembne korake v smeri sprave z Izraelom, je izraelska desničarska vlada v letih 1988–1992
zavračala dialog z njo, saj naj bi bila organizacija še vedno teroristična. Do spremembe pride
po prvi zalivski vojni (1991), ko so ZDA zaradi obljube arabskim državam, ki so sodelovale v
protiiraški koaliciji, pristopile k razreševanju bližnjevzhodnih težav in organizirale mednarodno
konferenco. V Washingtonu D.C. sta se decembra 1991 začeli pogajati izraelska in palestinska
delegacija, vendar pa pogajanja niso prinesla napredka. Zato so se Izraelci v tajnosti obrnili na
vodstvo PLO (Fataha) v Tunisu, s katerim so potem dosegli „preboj“, na osnovi katerega so
podpisali Deklaracijo o načelih glede prehodne samouprave (v nadaljevanju Deklaracija o
načelih) (Israeli-PLO Declaration of Principles 1993) (Cronin 2011, 74–79; Shlaim 2001;
Tessler 2009; PLO and Israeli Letters of Mutual Recognition 1993, po Šterbenc 2006, 756–
757).
13. septembra 1993 sta izraelski predsednik vlade Jicak Rabin in voditelj PLO Jaser Arafat
podpisala Deklaracijo o načelih (Israeli-PLO Declaration of Principles 1993). Ta je temeljila na
pismih o medsebojnem priznanju,14 ki sta si jih 9. septembra 1993 izmenjala Arafat in Rabin.
Deklaracija o načelih (Israeli-PLO Declaration of Principles 1993) je določala glavne elemente
za nadaljnji potek dejavnosti med Izraelom in PLO z namenom razrešitve spora. Predstavljala
je osnovo, na kateri je temeljil proces, začet v Oslu (Šterbenc 2006, 757).
Na osnovi Deklaracije o načelih (Israeli-PLO Declaration of Principles 1993) je PLO ustanovila
Palestinsko oblast za prehodno samoupravo (v nadaljevanju PO), in sicer za prehodno obdobje,
ki naj ne bi presegalo petih let in naj bi vodilo k trajni rešitvi, temelječi na resolucijah
Varnostnega sveta 24215 (1967) in 338 (1973). Palestinska oblast je v nadaljnjih petih letih
postopoma pridobivala jurisdikcijo v Gazi in na Zahodnem bregu (Šterbenc 2006, 757).
28. septembra 1995 sta Izrael in PLO podpisala izraelsko-palestinski prehodni sporazum o
Zahodnem bregu in Gazi (»Oslo II«) (1995), v katerem je bilo določeno, kako se bo izraelska
vojska umaknila iz večjih mest in naselij in v kolikšnem obsegu bo palestinski Svet prevzel
jurisdikcijo nad območjem. Temu sledijo nadaljnji izvedbeni sporazumi: Protokol o Hebronu
(The Hebron Protocol 1997) (15. januar 1997), Memorandum z reke Wye (Israel and the PLO
1999) (23. oktober 1998) in Memorandum iz Šarm El Šejka (1999) (4. september 1999).
V pismih o medsebojnem priznanju je bilo zapisano, da PLO priznava pravico države Izrael do obstoja
v miru in varnosti; sprejema resoluciji 242 (1967) in 338 (1973); je zavezan k miroljubnemu
razreševanju spora med stranema in k temu, da se bodo vsa nesoglasja reševala s pogajanji; se odreka
uporabi terorizma in drugih oblik nasilja; in potrjuje, da so tisti členi Palestinske nacionalne listine, ki
Izraelu odrekajo pravico do obstoja, neveljavni (PLO and Israeli Letters of Mutual Recognition 1993,
po Šterbenc 2006, 757).
15
Resolucija (1967) določa, da morata biti za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru na Bližnjem
vzhodu uveljavljeni dve načeli: prvič, umik izraelskih sil z ozemelj, ki so jih okupirale v nedavnem
konfliktu; in drugič, ustavitev vseh zahtev ali stanj vojskovanja ter spoštovanje in priznanje suverenosti,
ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti vseh držav na območju in njihove pravice do življenja
v miru znotraj varnih in priznanih meja.
Vsebina angleške verzije resolucije je dvoumna, saj ni točno jasno s katerih okupiranih ozemlji se mora
Izrael umakniti. Resolucija 242 ne mora biti temelj za reševanje IP-konflikta (Šterbenc 2006, 755–756).
14
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Pomembno je dejstvo, da Izrael ni spoštoval določil o umiku s palestinskih ozemelj, ki so jih
vsebovali ti sporazumi (Šterbenc 2006, 758–760).
Izrael je v času procesa iz Osla med leti 1993–2000 intenzivno kršil mednarodno pravo oziroma
uničeval možnost za nastanek palestinske države, predvsem z naseljevanjem judovskih
naseljencev ter gradnjo obvoznih cest in tako imenovanega varnostnega zidu. Med letoma 1993
in 2000 se je število judovskih naseljencev na okupiranem palestinskem ozemlju (brez
Vzhodnega Jeruzalema) povzpelo iz 110 tisoč na 195 tisoč, kar je predstavljalo 77 odstotno
povečanje (Šterbenc 2006, 761).
Dogajanja med letoma 1993 in 2000 so šla v povsem drugo smer, kot so pričakovali Palestinci.
Želeli so vzpostaviti lastno suvereno in za življenje sposobno državo, toda zaradi velike
fragmentacije Zahodnega brega, ki je bila posledica izraelskih kršitev mednarodnega prava, je
državnost postala zelo vprašljiva. Proces iz Osla je bil v nasprotju z nacionalnimi interesi
palestinskega naroda (Šterbenc 2006, 763).
Do tako negativnih posledic je prišlo zaradi tega, ker sporazumi, ki jih je PLO podpisala z
Izraelom, niso vsebovali (resnih) varovalk pred izraelskimi kršitvami mednarodnega prava.
PLO je bila takšne pomanjkljive sporazume pripravljena podpisati zaradi težkega položaja, v
katerem se je znašla na začetku 90. let. Pripravljenost popuščanja v pogajanjih je bila posledica
zmanjševanja političnega vpliva PLO in njenega vodstva oziroma Arafatovega izjemno slabega
političnega položaja. Poleg tega se je PLO znašla v hudih finančnih težavah zaradi Arafatove
podpore Sadamu Huseinu med zalivsko krizo (Šterbenc 2006, 764).
Druga palestinska vstaja (intifada) se je začela 29. septembra 2000, povod zanjo pa je bil
provokativni prihod člana izraelskega parlamenta Ariela Šarona v muslimansko svetišče v
Jeruzalemu. Vendar pa je vstaja dejansko izbruhnila zaradi negativnih posledic izraelske
politike v času procesa iz Osla. V času intifade je Izrael uporabljal neproporcionalno vojaško
silo, kar se kaže v velikem številu ubitih Palestincev (Šterbenc 2006, 765).
ZDA in EU so enostransko pritiskale na Arafata. PLO se je odzvala z zatiranjem aktivistov in
množičnimi aretacijami, kar je privedlo do velikega odpora palestinskega prebivalstva. Tako
sta PLO in Fatah (vodilna skupina v PLO) še dodatno izgubila zaupanje in podporo v očeh
Palestincev. Ker se je PLO povsem identificirala z za Palestince katastrofalnim »mirovnim
procesom iz Osla«, je vedno bolj priljubljeno postajalo islamistično gibanje Hamas. Fatah je
svoj ugled izgubil predvsem zaradi postavljanja osebnih interesov njegovih voditeljev pred
nacionalne interese palestinskega ljudstva (Šterbenc 2006, 768).
2.4.3 Ekonomsko dogajanje
Izraelska represivna okupacija in posledična fragmentacija palestinskega ozemlja sta
povzročila, da se je že tako šibka palestinska ekonomija znašla na robu kolapsa. Med leti 1987
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in 1991 se je bruto družbeni proizvod zmanjšal za 30 do 35 procentov. Vse od marca 1993
Izraelci izvajajo politiko zapiranja,16 zaradi česar palestinsko prebivalstvo trpi. Dnevno se sooča
s podhranjenostjo, brezposelnostjo in nasiljem. Izrael na okupiranem palestinskem ozemlju
preprečuje možnost nastanka strukturirane in neodvisne palestinske ekonomije (Roy 2007,
102–104).
Zaradi politike zapiranja nastanejo na palestinskem območju izolirana medsebojno ločena
območja. Ta so razdeljena v koridorje in ločujejo severni in južni Zahodni breg, Gazo in
Vzhodni Jeruzalem. Vzdolž mej leži 56 vojaških zaporov. Geografska segmentacija ozemlja,
skupaj s strogimi prepovedmi vstopa v Izrael, se je za palestinsko gospodarstvo izkazala za
uničujoče (Roy 2007, 107).17
Gospodarstvo v Gazi je močno odvisno od Izraelcev in podvrženo politiki zapiranja, zato je
njegov razvoj praktično nemogoč. Prav tako pomemben je škodljiv sporazum (Sporazum med
Izraelom in PLO o Gazi in območju Jeriha (1994)), kajti zaradi njega je prebivalcem Gaze
onemogočeno razpolaganje z lastnimi resorji, kot so zemlja in voda, ter prost in neodvisen
dostop do zunanjih trgov (Roy 2007, 117).
V Palestini živi okoli 4.8 milijona ljudi,18 od tega 2.9 milijona na Zahodnem Bregu in
Vzhodnem Jeruzalemu, preostalih 1.8 milijona pa v Gazi. Trenutno živi v 300 tisoč Palestincev
v Jeruzalemu, kar predstavlja okoli 36.8 odstotka prebivalstva mesta Jeruzalem. Palestinska
ekonomija je močno podrejena izraelski zaradi Pariškega sporazuma (Israel-PLO Economic
Agreement 1994) podpisanega leta 1994.19 Palestinska ekonomija pod izraelsko okupacijo nima
nobene kontrole nad svojimi mejami in je skrajno omejena pri pobiranju davkov, kar pomeni
znatno izgubo prihodkov.20 Blagovna menjava med Gazo in Zahodnim bregom je praktično
neobstoječa, kar še dodatno ustvari ekonomsko odvisnost od Izraela. Gaza ne more okrevati,
zaradi blokade, prav tako so otežene investicije (European Union 2017, 19–20).
Po vojni v Gazi 2014 je ekonomija v recesiji in počasi okreva.21 Nezaposlenost je bila okoli 27
Politika zapiranja onemogoča premik ljudi in prevoz dobrin iz Gaze in Zahodnega brega v Izrael in
obratno (Hass 2002; Roy 2001, po Šterbenc 2006, 761–762).
17
Sara Roy (2007, 2) govori o izraelski politiki “de-developmenta” (politiki dolgoročnega preprečevanja
kakršnega koli razvojnega procesa v palestinski ekonomiji, in sicer z uničevanjem zmožnosti ekonomije,
da bi proizvajala).
18
V Palestini živi 4.816,503 ljudi, od tega 2.935,368 na Zahodnem Bregu in 1.881,135 v Gazi (Central
Bureau of Statistics 2017).
19
Elementi sporazuma so bili ustanovitev monetarne institucije, ki jo je ustanovila palestinska oblast za
urejanje in nadzor bank, deviznih rezerv in transakcij. Palestinci so se odločili da bo splošni davek kot
v Izraelu 15–16 odstoten in da davek na dohodek, določa uvozna politika. Ta sporazum je prvotno
deloval v Gazi in Jerihu, podpisala pa sta ga zunanji minister Francije Shochat in vodja pogajalcev PLO
Ahmad Quri. Dogovor je določal, da izraelska vlada pobira davek in uvozne dajatve ter druge prihodke
v imenu palestinske oblasti (Israel-PLO Economic Agreement 1994).
20
Celotna izguba zaradi Izraelske okupacijske politike pobiranja davkov znaša okoli 669 milijonov
USD, kar predstavlja okoli 5.3 procenta Palestinskega BDP (World Bank 2004).
21
Izrael tako rekoč redno izvaja vojaške operacije proti Gazi (cilj naj bi bil boj proti Hamasu, ki od
16
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odstotkov na Zahodnem bregu in 42 odstotkov v Gazi. Nezaposlenost je relativno visoka v
Gazi, kjer je polovica prebivalcev med 15. in 29. letom brez dela. Blokirane so ceste na
Zahodnem bregu, predvsem v območju C, kjer je največ naravnih resorjev. Kontrola Izraelcev
povzroča povečano nestrpnost in revščino. Vzhodni Jeruzalem je od preostalega mesta fizično
ločen,22 kar predstavlja negativni ekonomski vpliv. 75.4 odstotka Palestincev, ki živijo v
Jeruzalemu, živi pod pragom revščine (Word Bank 2018).

Slika 6: Palestina/Makro indikatorji javnih financ od leta 2014 do leta 2018 % od BDP
Vir: World Bank 2018.

leta 2007 vlada v Gazi), s katerimi uničuje vsakršno infrastrukturo območja. Takšne vojne je vodil v
letih 2008–2009, 2012 in 2014 (Word Bank 2018).
22
Ločitvena pregrada po oceni strateškega sektorskega razvojnega načrta za Vzhodni Jeruzalem
predvideva, da letno povzroči izgubo 194 milijonov ameriških dolarjev prihodkov. Skupaj so Palestinci
zgolj do leta 2010 izgubili 1 milijardo ameriških dolarjev prihodkov (Arafeh 2016).

23

3.

ES/EU IN IP-KONFLIKT

Evropa je v zadnjih dveh stoletjih bistveno sooblikovala Bližnji vzhod.23 Lahko rečemo, da ima
ES/EU s svojo soseščino tesne socialne, geografske in politične vezi, ki se medsebojno
prepletajo. Zato je za ES/EU izjemno strateško pomembno, da Bližnji vzhod in njena soseščina
ostajata stabilna. ES/EU in Bližnji vzhod sta varnostno-politično povezana – če se Bližnji vzhod
destabilizira, potem je ogrožena tudi stabilnost ES/EU. Nestabilnost povzroča dvig cen nafte in
povečanje radikalnih islamističnih tendenc v ES/EU (Dannreuther 2004; Musu 2007, po
Šterbenc 2009, 285–286).
Vlogo ES/EU do IP-konflikta smo razdelili na tri dele. Prvič glede na proces razvijanja
sodelovanja članic ES na področju strukturiranja zunanje politike, drugič glede na prispevek
ES/EU k IP-konfliktu, predvsem v konceptualnem smislu (uveljavljanje nekaterih bistvenih
načel), in tretjič glede na dejanski vpliv ES/EU na potek IP-konflikta.

3.1

Delovanje ES/EU na področju zunanje politike

Na konferenci šefov vlad in držav članic ES v Haagu decembra 1969 so udeleženci naznanili
prihodnost združene Evrope, ki naj bi prevzela svoj del odgovornosti v svetu prihodnosti in k
njemu prispevala skladno s svojo vlogo in tradicijo. Zunanjim ministrom držav članic so zaupali
preučevanje možnosti za pospeševanje napredka na področju politične unifikacije. Ministri so
v poročilu (Luksemburško poročilo (1970)) izhajali iz spoznanja, da je treba predvsem
koordinirati zunanje politike. Vlade držav članic so priporočilo upoštevale in se odločile
sodelovati na zunanjepolitičnem področju. Kot namen sodelovanja so opredelile boljše
medsebojno razumevanje na osnovi redne izmenjave informacij in posvetovanj o velikih
mednarodnih težavah ter okrepitev usklajevanja pogledov, koordinacije stališč in skupnih akcij
(Arah 1995, 99).24
Pariška konferenca, organizirana oktobra 1972, je prinesla več napredka v opredelitvi ciljev in
metod na področju političnega sodelovanja. Prišlo naj bi do intenziviranja posvetovanj na vseh
ravneh, zunanji ministri pa naj bi se začeli srečevati četrtletno, se ukvarjali z aktualnimi
težavami, po možnosti pa naj bi formulirali skupna srednjeročna in dolgoročna stališča. Pri tem
naj bi upoštevali vpliv mednarodne politične situacije na oblikovanje razvijajočih se politik ES.
Na tej osnovi naj bi prišlo do transformacije odnosov in vzpostavitve Evropske unije (Arah
1995, 102).

Kolonialni sili Francija in Velika Britanija sta imeli velik vpliv na bližnji vzhod po prvi svetovni vojni.
Praktično sta sooblikovale moderni Bližnji vzhod še posebej IP-konflikt (Dannreuther 2004, 151).
24
Šesterica držav članic je s sprejemom luksemburškega poročila (1970) vzpostavila mehanizem
Evropskega političnega sodelovanja (v nadaljevanju EPS). V razvoju EPS je imel najpomembnejšo
vlogo prav IP-konflikt, kjer se je sodelovanje držav članic na področju zunanje politike najbolj
udejanjalo (Šterbenc 2009, 286).
23

24

Podpisnice Kopenhagenskega poročila (1973) so 14. decembra 1973 sprejele dokument o
evropski identiteti, v katerem so opredelile temelje odnosov skupnosti do tretjih držav ter
svojega deleža odgovornosti za razvoj odnosov v mednarodni skupnosti. Opredelile so tudi, da
članice skupnosti želijo prevzeti aktivno vlogo v svetovnih zadevah ter prispevati k spoštovanju
načel in ciljev, vsebovanih v Ustanovni listini OZN (UN 1945). Z aktivnejšim vključevanjem
v svetovno politiko naj bi prispevale k pravičnejšim mednarodnim odnosom. Tovrstna skupna
prizadevanja naj bi postopoma prerasla v oblikovanje skupnih stališč na področju njihove
zunanje politike (Arah 1995, 102–104).
Po novembru 1993, ko je stopila v veljavo Maastrichtska pogodba (Council of the EU 1992),
ima EU na razpolago nekatere mehanizme, s katerimi kreira svojo zunanjo in varnostno
politiko: tako imenovano Skupno zunanjo in varnostno politiko (v nadaljevanju SZVP) ter
Evropsko varnostno in obrambno politiko (v nadaljevanju EVOP). Ta dva inštrumenta sta
pomembna za oblikovanje zunanje in varnostne politike v zvezi s sosedstvom EU, tudi glede
IP-konflikta. Članice so si po letu 1993 prizadevale združevati svoje zunanje politike prek
mehanizma SZVP (Dannreuther 2004, 2–3; Šterbenc 2009, 286–287).
V skladu z določili Maastrichtske pogodbe (Council of the EU 1992) Svet EU določi splošno
politično usmeritev, prednostne naloge EU in ima ključno vlogo pri vprašanjih SZVP. Svet EU
je odgovoren za določitev smernic pri SZVP. Svet EU zastopa vlade držav EU, sprejema
zakonodajo EU in usklajuje politike EU in usklajuje politike EU ter srečanja ministrov
posameznih resorjev držav članic. Generalni direktorat zunanjih ministrov deluje kot
usmerjevalnik SZVP in je tesno povezan z Evropskim svetom. Predsedstvo EU deluje pod
okriljem Sveta EU. Predsedstvo ima pomembno funkcijo, saj je v času trajanja predstavnik EU
in implementira določila SZVP. Generalni sekretariat podpira predsedstvo EU pod
odgovornostjo generalnega sekretarja. Evropska komisija je tesno povezana z delom Sveta EU
na področju SZVP. Odbor stalnih predstavnikov je odgovoren za pripravo delovne
dokumentacije Sveta EU in izvaja delovne naloge. Politični in varnostni odbor je pristojen za
SZVP in SVOP, njihove naloge so spremljanje mednarodnih razmer in oblikovanje priporočil
Svetu EU glede strateških pristopov in političnih zmožnosti (Musu 2010, 111–113).
EU ima v konkretnem smislu na razpolago različne mehanizme, ki jih lahko uporabi pri
zunanjepolitičnem delovanju. To so deklaracije, operativni, ekonomski in strateški inštrumenti.
Ti so pomembni za vodenje učinkovite skupne zunanje politike. Večino ukrepov v zvezi z IPkonfliktom je ES/EU sprejemala (sprejema) v obliki deklaracij, ki določajo skupno politiko v
zvezi s problematiko (Musu 2010, 121–122).

3.2

Konceptualni prispevek v zvezi z IP-konfliktom

ES/EU je zasnovala in uveljavila nekatere konceptualne pristope, ki so se izkazali za
nepogrešljive in pravilne, ter so bistveno pripomogli k temu, da je mednarodna skupnost
25

sprejela legitimne pravice Palestincev. ES/EU uveljavlja stališče, da je ob varnem obstoju
Izraela nujna razrešitev palestinskega vprašanja, in sicer tako, da palestinsko ljudstvo uveljavi
pravico do samoodločbe, ter da dobi lastno suvereno in za življenje sposobno državo. ES/EU
dosledno zagovarja še nekatera druga pomembna stališča, predvsem to, da je treba na
palestinskih ozemljih, ki jih je Izrael okupiral junija 1967, uporabljati mednarodno pravo
(Četrto ženevsko konvencijo (1949)) (Ginsberg 2001; Keukeleire in MacNaughtan 2008;
Mallison in Mallison 1986; Musu 2007; Soetendorp 1999, po Šterbenc 2009, 287).
V nadaljevanju bodo opredeljeni vsebinsko najpomembnejši dokumenti, ki jih je v zvezi z IPkonfliktom sprejela ES/EU.
Zunanji ministri ES so 6. novembra 1973 v Bruslju sprejeli Izjavo o položaju na Bližnjem
vzhodu (1973), ki je govorila o tem, da se pravičen in trajen mir lahko vzpostavi le v primeru,
če bodo upoštevane legitimne pravice Palestincev. Na zasedanju Evropskega sveta 14. in 15.
decembra 1973 v Koebenhavnu so voditelji držav članic ES nato potrdili vsebino Izjave (Hill
in Smith 2002, 297–300).
Evropski svet je v Izjavi o Bližnjem vzhodu (The European Council 1977), sprejeti 29. junija
1977, navedel, da je ključni interes deveterice v tem, da se konča konflikt in da se pristopi k
pogajanjem, da bi bil dosežen pravičen in trajen mir. Deveterica držav članic je potrdila svoje
prepričanje, da bo rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu mogoča le v primeru, če bo legitimna
pravica palestinskega ljudstva izražena na takšen način, da bo upoštevana potreba, da
palestinsko ljudstvo dobi svojo domovino. V Izjavi je zapisano tudi, da mora biti Izrael
pripravljen priznati legitimne pravice palestinskega ljudstva, Arabci pa naj bi morali biti
pripravljeni priznati pravico Izraela do življenja v miru znotraj varnih in priznanih meja.
Poudarjeno je bilo, da varnosti držav v regiji ni mogoče zagotoviti s pridobivanjem ozemelj z
vojno (Hill in Smith 2002, 301).
Voditelji držav članic ES so 12. in 13. junija 1980 na zasedanju Evropskega sveta v Benetkah
sprejeli Deklaracijo o položaju na Bližnjem vzhodu (Beneško deklaracijo (1980)). Deveterica
je poudarila, da Evropo z Bližnjim vzhodom povezujejo tradicionalne vezi in skupni interesi,
zato to obvezuje ES k temu, da igra posebno vlogo, poleg tega pa od nje zahteva delovanje na
bolj konkreten način, da bi bil dosežen mir. Poudarila je tudi, da je treba zagotoviti pravico do
obstoja in varnosti Izraela, poleg tega pa pravičnost za vsa ljudstva, kar pomeni priznanje
legitimnih pravic palestinskega ljudstva. Izpostavila je, da je končno treba najti pravično rešitev
za palestinsko težavo, pri kateri ne gre le za težavo beguncev. Palestinskemu ljudstvu, ki se
zaveda svojega obstoja kot ljudstva, mora biti omogočeno, da bo polno uveljavilo svojo pravico
do samoodločbe. Poudarila je potrebo, da Izrael konča svojo ozemeljsko okupacijo, ki jo izvaja
od leta 1967. Izrazila je globoko prepričanje, da izraelske naselbine predstavljajo resno oviro
mirovnemu procesu na Bližnjem vzhodu. Te naselbine in spreminjanje sestave prebivalstva in
lastnine na okupiranih arabskih ozemljih naj bi bili v nasprotju z mednarodnim pravom
(Dannreuther 2004, 154; Hill in Smith 2002, 302–304).
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Zunanji ministri ES so 23. februarja 1987 v Bruslju sprejeli dokument o Bližnjem vzhodu. V
dokumentu so poudarili, da ima ES pomembne politične, geografske, ekonomske, verske in
kulturne povezave z državami in narodi na Bližnjem vzhodu, zato ne more imeti pasivnega
odnosa do regije in težav v njej. Dvanajsterica se je zavzela za mirovno konferenco, ki bi
potekala pod okriljem Združenih narodov. Dvanajsterica se je tudi zavzela za izboljšanje
življenjskih pogojev ljudi na okupiranih ozemljih, rešitve pa naj bi morale biti rezultat pogajanj,
ki bi vodila k pravičnemu in trajnemu miru, temelječem na načelih, izraženih v Beneški
deklaraciji (1980) (Hill in Smith 2002, 305–306).
Izjava ES o Bližnjem vzhodu je bila sprejeta 26. in 27. junija 1989 v Madridu (The European
Council 1989). Dokument je temeljil na Beneški deklaraciji (1980). Poudaril je nujnost
pravičnosti za vsa ljudstva v regiji, kar je vključevalo legitimne pravice palestinskega ljudstva,
vključno s pravico do samoodločbe, z vsem, kar to vključuje. PLO naj bi sodelovala v
pogajanjih, s katerimi naj bi dosegli celovito, pravično in trajno rešitev. ES je obžalovala
nenehno slabšanje razmer na okupiranem palestinskem ozemlju, naraščanje števila mrtvih in
ranjenih ter trpljenje prebivalstva. ES je izraelske oblasti pozvala, naj odpravijo represivne
ukrepe in uresničijo resolucije Varnostnega sveta 605 (United Nations 1987), 607 (United
Nations 1988a) in 608 (United Nations 1988c), ter da spoštujejo določila Četrte ženevske
konvencije (1949) o zaščiti civilnega prebivalstva v vojnih razmerah (Hill in Smith 2002, 306–
307).
Evropski svet je 25. in 26. junija 1990 v Dublinu sprejel Deklaracijo o Bližnjem vzhodu (The
European Council 1990). Izrazil je zaskrbljenost, ker naj bi naseljevalna politika Izraela na
okupiranih ozemljih predstavljala vse večjo oviro za doseganje miru v regiji, kajti vse bolj naj
bi oteževala možnost ozemeljskega kompromisa. Ponovno je poudaril, da so judovske naselbine
na ozemljih, ki jih Izrael okupira od leta 1967, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, v nasprotju
z mednarodnim pravom. Opozoril je na obveznost pogodbenic Četrte ženevske konvencije
(1949), da morajo spoštovati in zagotoviti spoštovanje določil Konvencije (Hill in Smith 2002,
307–308).
Evropski svet je 24. in 25. marca 1999 v Berlinu sprejel Sklep o osnovnih pogojih za doseganje
rešitve dveh držav (Evropski svet 1999). Voditelji držav članic EU so poudarili še nadaljnjo in
neomejeno palestinsko pravico do samoodločbe, vključno z možnostjo države in pričakovanje,
da bo ta pravica kmalu izpolnjena. Poleg tega so izrazili prepričanje, da bi bila vzpostavitev
demokratične, življenjsko sposobne in miroljubne suverene palestinske države, na temelju
obstoječih dogovorov in v skladu s pogajanji, najboljše zagotovilo za varnost Izraela in za
sprejetje Izraela kot enakopravnega partnerja v regiji. Razglasili so pripravljenost EU, da
razmisli o priznanju palestinske države, in sicer v skladu s temeljnimi načeli, ki jih je izrazil
Evropski svet (Evropski svet 1999; Hill in Smith 2002, 316).
Evropski svet je 21. in 22. junija 2002 v Sevilli sprejel Deklaracijo o priznanju palestinske
države (Seville European Council 2002). Deklaracija v aneksu 6 natančno opozarja na
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prelomnico, na kateri sta se znašla Palestina in Izrael. IP-konflikt je postal neobvladljiv, saj
nobena od vključenih strani ne najde rešitve, zato je nujno, da se v posredovanje vključi celotna
mednarodna skupnost. Evropski svet podpira predčasni sklic mednarodne konference.
Konferenca mora obravnavati politične, gospodarske in varnostne vidike. Evropski svet obsoja
vse teroristične napade na izraelske civiliste, saj mirovni proces ne more biti talec terorizma.
Rešitev je mogoče doseči s pogajanji in zgolj s pogajanji. Cilj je konec okupacije in hitra
ustanovitev demokratične, življenjsko sposobne, miroljubne in suverene države Palestine na
temelju meja iz leta 1967 z možnimi manjšimi prilagoditvami. Končni rezultat pogajanj bi bili
dve državi, ki živita druga ob drugi v varnih in priznanih mejah z normalnimi sosedskimi
odnosi. V tem okviru je treba najti pravično rešitev za Jeruzalem ter palestinske begunce.
Evropski svet se zavzema, da bo palestinska oblast sprejela varnostno reformo ter izvedla
predčasne volitve. EU je pripravljena sodelovati pri vzpostavitvi miru ter uresničiti cilje s
pomočjo mednarodnih partnerjev, zlasti ZDA (Seville European Council 2002).

3.3

Neposredni politični vpliv na dogajanje (posredniška vloga)

ES/EU kljub temu, da je imela izjemno pomembno vlogo pri uveljavljanju idejnih pristopov k
IP-konfliktu, nikoli ni imela pomembnejše vloge pri dejanskem vplivu na dogajanje v tem
konfliktu. Za to obstajata dva razloga. Prvi razlog je, da Izrael po letu 1967 ES/EU ne priznava
legitimne vloge posrednika, ker naj bi bila proarabska in pristranska – zaradi tega naj ne bi bila
enakovredna ZDA.25 Drugi razlog pa je, da ES/EU nikoli ni oblikovala resnične skupne politike
do Bližnjega vzhoda. Neenotna politika postavlja pod resen vprašaj kredibilnost ES/EU na
mednarodnem prizorišču in odrezanost od dejanskega vpliva (Šterbenc 2009, 287–288).
ES/EU je bila vedno notranje neenotna zaradi različnih stališč držav članic. Zaradi neskladja
nacionalnih preferenc in interesov ni prišlo do večje konvergence, skupna zunanja politika pa
je omejena na najmanjši skupni imenovalec. Medtem ko Francija26 in druge sredozemske
države članice tradicionalno zagovarjajo bolj »proarabska« stališča, pa Nemčija (do leta 1990
Zvezna republika Nemčija) in Nizozemska27 navadno vsaj v določeni meri podpirata Izrael. Z
vstopom desetih novih srednje- in vzhodnoevropskih držav28 leta 2004 se je okrepilo
ES/EU je sicer dokaj pogosto sprejemala stališča, ki so razburjala Arabce. Poleg tega je upoštevanje
mednarodnega prava, kar poudarja ES/EU, edini način za pravično in trajno razrešitev spora (Ginsberg
2001, 115; Šterbenc 2009, 288).
26
Francija ne zastopa vedno proarabskih stališč, francoski predsednik Nicolas Sarkozy (2012–2017), je
bil precej proizraelski (Cronin 2011, 36–37).
27
Zvezna republika Nemčija in Nizozemska sta leta 1973 zaradi arabskega naftnega embarga v tolikšni
meri odstopili od svojih proizraelskih stališč, da je ES/EU lahko v naslednjih letih izražala oziroma
podpirala koncepte, ki so uveljavljali pravice Palestincev (Soetendorp 1999, 101–102).
28
Poljska in Češka republika močno podpirata ameriško politiko, s tem pa tudi Izrael. Poljski politiki
pogosto navajajo, da je bil ameriški predsednik Woodrow Wilson prvi, ki se je zavzel za ponovno
vzpostavitev Poljske po prvi svetovni vojni. Poleg tega živi v Chicagu največja poljska skupnost na
svetu. Že Češkoslovaška je dobro sodelovala s sionisti in je v imenu vzhodnega bloka leta 1948 prodala
veliko količino orožja judovski skupnosti v Palestini (Izraelu) (Cronin 2011, 46–51).
25
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»proizraelsko« stališče, ker te države članice praviloma zagovarjajo proameriška stališča
(Dannreuther 2004; Musu 2007; Keukeleire in MacNaughtan 2008, po Šterbenc 2009, 288).
Indikativen primer neenotnosti v politikah držav članic do IP-konflikta je bilo glasovanje v
Generalni skupščini OZN glede podelitve statusa države nečlanice opazovalke Palestini 29.
novembra 2012 (Resolucija 67/19) (Generalna skupščina Združenih narodov 2012). 2012. Pri
glasovanju v zvezi s to resolucijo je prišlo do zelo različnega glasovanja držav članic. Za so
glasovale Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg,
Malta, Portugalska, Španija in Švedska. Vzdržale so se Bolgarija, Estonija, Nemčija,
Madžarska, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija ter Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Proti pa je bila Češka republika (Generalna
skupščina Združenih narodov 2012).
ZDA so imele pri dejanskem vplivu na IP-konflikt vedno dominantno vlogo in so vedno znova
dokazovale svojo superiornost na diplomatskem področju. ES je bila po letu 1980 predvsem
donator sredstev palestinski skupnosti (Soetendorp 2002, 284–286).
ZDA po letu 1967 vodijo politiko zaščite izraelskih interesov v Palestini. ZDA so v Varnostnem
svetu OZN, v katerem imajo kot stalna članica pravico do veta, zgolj med letoma 1973 in 2006
blokirale sprejem 28 osnutkov resolucij, ki so bili na različne načine kritični do politik Izraela.
Nekatere so bile neposreden odgovor na izraelske kršitve Četrte ženevske konvencije (1949),
druge so položaj neposredno ali posredno opredeljevale kot „ogrožanje miru“ – ta opredelitev
je pomembna zaradi možnosti uvedbe neoboroženih sankcij. Varnostni svet OZN nikoli ni
mogel (ne more) uveljaviti ekonomskih sankcij proti Izraelu zaradi politike ZDA (Bennis 1997;
Dugard 2007; Imseis 2003; Sarsar 2004, po Šterbenc 2016, 667).
Skupina eminentnih ameriških znanstvenikov s področja mednarodnih odnosov je januarja
2005 izpostavila povezanost med ameriško politiko do IP-konflikta in krepitvijo radikalnih
tendenc v muslimanskem svetu. Vendar pa se zdi, da ameriški akademski krogi, ki so kritični
do ameriške politike v zvezi z IP-konfliktom, nimajo pravega vpliva na politično odločanje in
oblikovanje javnega mnenja. V ZDA so številni akademski specialisti za Bližnji vzhod v
medijskih krogih odrinjeni, medtem ko medijski prostor obvladujejo praviloma proizraelski
„think tanki“. Ameriški proizraelski lobi vpliva na ameriško zunanjo politiko in javni diskurz o
Bližnjem vzhodu (Šterbenc 2011a, 165).
Če se bo EU sprijaznila z drugorazrednim statusom, ima lahko to hude posledice na varnostno
političnem področju in predstavlja veliko nestabilnost v regiji. Za Evropo je pomembna
pravična rešitev palestinskega vprašanja in da bo EU pri tem vprašanju predvsem proaktivna.
Glede na to, da so se ZDA izkazale za izrazito proizraelskega posrednika v IP-konfliktu, bi bilo
sprijaznjenje EU z drugorazredno politično-diplomatsko vlogo lahko zelo nevarno. Če ne bo
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dosežena pravična rešitev palestinskega vprašanja, bo to trajen vir politično-varnostne
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, posledično pa v določeni meri tudi v EU (Šterbenc 2009,
289).
Končna resolucija IP-konflikta je ena izmed najpomembnejših nalog v zunanji politiki EU.
Zaradi stanja na terenu je vedno težje implementirat dvodržavni sistem, saj Izrael periodično in
pospešeno gradi naselbine na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu in s tem onemogoča
končno rešitev v IP-konfliktu. EU v sklopu mednarodnega prava meni, da je takšno ravnanje
Izraela ilegalno pod mednarodnim pravom in velika ovira k miru in dvodržavni rešitvi. EU se
je pripravljena pogajati o sporazumu na jasnih določilih, temelječih na meji z 4. junija 1967 z
možnostjo prilagoditve in varnostnega sporazuma, ki zagotavlja Palestincem samostojnost z
koncem okupacije in končno in pravično rešitev Jeruzalema kot glavnega mesta obeh držav.
Meje bodoče Palestine morajo bit mednarodno priznane in varne, temeljiti pa morajo na mejah
iz časa 1967 in pod resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 242 (UN 1967), 338
(UN 1973), 1397 (UN 2002a), 1402 (UN 2002b) in 1515 (UN 2003) in pod principih iz
Madridske pogodbe (European Union 2017).

3.4

Ekonomska vloga

Trgovinski odnosi med ES/EU in Izraelom segajo v zgodnja leta obstoja Evropske gospodarske
skupnosti (EGS) v 50. letih prejšnjega stoletja (Munin 2017, 184). Bližnjevzhodni konflikt
držav članic ES ni odvrnil od navezave diplomatskih odnosov z Izraelom leta 1959, poleg tega
ni preprečil podpisa ekonomskega sporazuma med ES in Izraelom leta 1975. Je pa ustvaril
razloge za morebitne spore. Ko so se države članice ES odločile, da se bodo vključile v politično
razpravo, je bilo jasno, da bo to vplivalo na razvoj dvostranskih odnosov. Sredi 70. let ES do
arabsko-izraelskega konflikta še ni imela političnega stališča, vendar ji je uspelo vzpostaviti
ekonomske odnose z Izraelom. Dvostranski sporazum iz leta 1975 je bil predvsem ekonomski
dosežek, čeprav je imel nekaj političnega pomena, ker so ga arabske države močno kritizirale.
Doseganje soglasja glede bližnjevzhodnega konflikta je zahtevalo več časa. Na srečanju
zunanjih ministrov v Benetkah leta 1980 je ES izdala deklaracijo, ki je v nasprotju z Izraelu
naklonjenim stališčem ZDA poskušala pravice Palestincev uravnotežiti z izraelskimi. Od takrat
ES/EU še naprej zagovarja rešitev dveh držav. Medtem je ES skušala Izrael vključiti v
kolektivne regionalne okvire, začenši s sredozemskim regionalnim partnerstvom leta 1972
(Terpan 2010, 1).
EU je nato v 90. letih prejšnjega stoletja odločilno prispevala k vzpostavitvi političnih,
varnostnih, pravnih, administrativnih in ekonomskih struktur na območju, ki ga je v okviru
procesa iz Osla nadzorovala PO. Med letoma 1994 in 2002 je EU v obnovo območij pod
nadzorom PO investirala veliko več kot ostali mednarodni akterji, in sicer okoli 1.5 milijarde
evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Posamezne države članice EU so dale PO še dodatnih
2.5 milijarde evrov pomoči. Sredstva so bila namenjena za palestinsko policijo in izobraževalni
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sistem, za vzpostavitev palestinske uprave in lokalnih oblasti, organizacijo prvih demokratičnih
volitev ter razvoj temeljnih ekonomskih in transportnih struktur (kot je bilo letališče v Rafi)
(Keukeleire in MacNaugtan 2008, 283–284). Na ta način je skušala EU spodbujati ekonomske,
socialne, politične in varnostne reforme na območju, ključni cilj pa je bil podpreti kredibilnost
PO v pogajanjih z izraelsko vlado. Oblikovanje evropske varnostne in obrambne politike
(EVOP) med letoma 1999 (vrh v Kölnu) in 2003 (začetek prve operacije EVOP) je prineslo
nove priložnosti za ukrepanje. Na izraelskem ozemlju sta bili razporejeni dve operaciji: EUPOL
COPPS v podporo palestinski policiji in EUBAM Rafah, ki naj bi nadzoroval kontrolno točko
Rafah med Gazo in Egiptom (Terpan 2010, 9).
Donatorstvo EU temelji na skupnem partnerstvu in na leta 1997 podpisanem Začasnem
pridružitvenem sporazumu med EU in PO. Leta 2017 ga je nadomestila Evropska skupna
strategija za podporo Palestini 2017–2020. Nepovratna pomoč se osredotoča predvsem na
fiskalne reforme, človekove pravice in trajnostni razvoj. Okvirna finančna dodelitev med
letoma 2017 in 2020 naj bi znašala med 1,1 in 1,3 milijarde evrov. Neposredna finančna
podpora pomaga palestinski upravi, da pokrije svoje tekoče izdatke. Ta podpora se usmerja z
instrumentom (PEGASE) (The Office of the European Union 2016).
Glede na izraelsko preprečevanje vsakršnega gospodarskega razvoja palestinskih okupiranih
ozemelj se postavlja vprašanje, kako smiselno oziroma primerno je, da mednarodni donatorji
palestinski upravi že vrsto let dodeljujejo ogromna razvojna sredstva z deklariranim namenom
vzpostavljanja temeljev palestinske državnosti. Ekonomska pomoč EU Palestincem je
problematična, in sicer iz treh razlogov. Prvič, donatorji opravljajo nalogo, ki bi jo morala v
skladu z mednarodnim pravom opravljati okupacijska sila, torej Izrael. Postavlja se vprašanje,
ali donatorji, glede na to, da Izrael nenehno krši mednarodno pravo, v bistvu nehote podpirajo
takšno dejanje. Drugič, ogromna razvojna sredstva, ki jih od donatorjev prejema palestinska
uprava, zaradi izraelske okupacijske politike ne morejo prinesti želenih učinkov, temveč se vse
bolj spreminjajo v čisto humanitarno pomoč. In tretjič, zaradi obsežnega donatorstva se ustvarja
napačen vtis, da stvari vendarle potekajo v pravi smeri, oziroma se zamegljuje dejstvo, da je
položaj z vidika dejanskega nastajanja palestinske državnosti že nekaj časa kritičen. V tem
smislu je donatorska pomoč v bistvu potuha mednarodnim diplomatskim akterjem, da se ne
lotevajo bistva težave, torej izraelske okupacije in kršitev mednarodnega prava (Keating, Le
More in Lowe 2005; Roberts 2005; Shearer in Meyer 2005; Roy 2007, po Šterbenc 2011b, 312–
313).
Eden izmed stranskih učinkov pomoči EU Palestincem je ta, da je izraelskemu gospodarstvu
prinesla številne koristi. Po ocenah Združenih narodov naj bi 45 odstotkov vse tuje pomoči
Palestincem v končni instanci pomagalo izraelskemu gospodarstvu. Poleg tega Izrael tako rekoč
redno uničuje infrastrukturo, ki jo Palestinci zgradijo s pomočjo EU. Po podatkih Evropske
komisije so med avgustom 2001 in novembrom 2008 izraelski napadi v Vzhodnem Jeruzalemu
povzročili za več kot 44 milijonov škode, v Gazi pa med decembrom 2008 in januarjem 2009
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za okoli 11 milijonov evrov škode. Glede na destruktivnost izraelskih napadov je čudno, da EU
kot največji donator ni bolj pazljiva pri spremljanju, kaj se zgodi z njeno finančno pomočjo. Že
z davkoplačevalskega stališča bi EU morala pritisniti Izrael, da plača odškodnino zaradi škode,
ki je nastala ob bombnih napadih. Težava je v tem, da se zaradi tega, ker je pomoč dodeljena
PO, tudi pravno lastništvo prenese nanjo, zaradi česar EU težje poda odškodninski zahtevek
(Cronin 2011, 78–85).

3.5

ES/EU in rešitev dveh držav

Kot je že bilo omenjeno, Izrael kontinuirano in očitno krši mednarodno pravo oziroma Četrto
ženevsko konvencijo (1949), s tem pa vse bolj odpravlja možnost vzpostavitve suverene in
življenjsko sposobne palestinske države. Ker ES/EU v okviru IP-konflikta dosledno zagovarja
rešitev dveh držav oziroma vzpostavitev palestinske države, bi bilo za pričakovati, da bo resno
pritisnila na Izrael, z namenom ustavljanja izraelskih kršitev mednarodnega prava. Vendar pa
EU in njene države članice še zdaleč ne ravnajo tako.
EU ima na voljo pomemben instrument za pritisk na Izrael, saj bi lahko suspendirala
Pridružitveni sporazum z Izraelom (v veljavo je stopil leta 2000) ter trgovinske preference, ki
so osrednji del tega sporazuma, in sicer zaradi izraelskega nespoštovanja človekovih pravic.
EU je glavni izvozni trg za Izrael, ki z izvozom na to območje ustvari 40 odstotkov svojega
bruto družbenega proizvoda (Cronin 2011, 162–165).
Izrael vsako leto dve tretjini svojega izvoza plasira v EU, s čimer v njegovo blagajno priteče 18
milijard dolarjev. S Pridružitvenim sporazumom je bila večina izraelskih proizvodov izvzeta iz
plačila carin ob vstopu v EU. Leta 2008 je bil dosežen dogovor o razširitvi trgovskih preferenc
Izraela za hrano in pijačo, kateri je bil podpisan naslednje leto. Posledično se je izraelski
kmetijski izvoz v Evropo v naslednjih letih podvojil (Cronin 2011, 131–132).
Dodatna težava je, da 20 odstotkov vsega izraelskega izvoza v EU, z oznako »narejeno v
Izraelu«, delno ali v celoti prihaja iz judovskih naselij na palestinskih okupiranih ozemljih. Gre
večinoma za hrano, kozmetiko, vino, rezano cvetje ali tekstil. Tako obstaja velika verjetnost, da
evropski kupci nehote kupujejo izdelke iz ilegalnih judovskih naselij. EU je sicer ugotovila, da
proizvodi iz naselij ne morejo uživati enakega preferenčnega tretmaja kot izdelki, narejeni v
samem Izraelu (v skladu s členom 83 Pridružitvenega sporazuma), toda Nemčija in Nizozemska
sta vztrajno nasprotovali temu, da bi EU dejansko začela upoštevati to razliko. Šele leta 2005
je v veljavo stopil „tehnični sporazum“, na osnovi katerega naj bi Izrael vse svoje izdelke,
izvožene v EU, označil z nalepko o poreklu izdelave. Vendar pa so evropski raziskovalni
novinarji ugotovili, da se za mnoge izdelke, izdelane v judovskih naseljih, še vedno uporablja
preferenčni tretma oziroma da se zanje ne plačuje predpisana carina (Cronin 2011, 132–134).
EU bi lahko na vedenje Izraela in na izraelsko stališče do Palestincev vplivala tudi s
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pogojevanjem in uporabo ekonomskih sankcij v odnosih z Izraelom. Nasprotno skuša EU
obstoječe sporazume z Izraelom pogosto nadgraditi, do česar so ostro kritični zagovorniki
strategije, da je ekonomski pritisk na Izrael edini način vzpostavljanja miru na Bližnjem
vzhodu. Ustavljanje postopkov sklepanja sporazumov v okviru vojn v Gazi, lahko interpetiramo
kot uporabo neke vrste pogojevanja proti Izraelu, vendar takšne strategije običajno niso v
uporabi (Sofic 2020, 55–56; Terpan 2010, 9). Izkušnje kažejo, da interes za ekonomsko
sodelovanje Izraela in EU očitno prevlada nad političnimi razlikami med njima. Posledično EU
kljub politični stagnaciji v sredozemski regiji ter stalnim pritiskom Palestincev in njihovih
podpornikov spodbuja in podpira Izrael (Munin 2017, 196-197).
Leta 1998 so države članice EU sprejele kodeks ravnanja pri izvozu orožja, deset let pozneje
pa so ta kodeks pravno zavezujoče podpisale. Vsaka država članica mora vlogo za izvoz orožja
oceniti na osnovi osmih meril. Med drugim mora ciljna država spoštovati človekove pravice in
mednarodno humanitarno pravo, ne glede na to, ali obstaja verjetnost, da bo vključena v
oboroženi spopad oziroma leži na nestabilnem območju. Jasno je, da ob upoštevanju kodeksa
države članice EU Izraelu ne bi smele prodati nikakršnega orožja ali celo sestavnih delov zanj.
Kljub temu pa je Nemčija leta 2006 podpisala pogodbo z Izraelom o dobavi dveh podmornic
razreda Delfin (ki lahko nosita jedrske bojne glave), vredno 1.3 milijarde dolarjev. Nemčija je
tako delovala v nasprotju z lastnim stališčem o neširjenju jedrskega orožja (Cronin 2011, 111).
Francija je največji izvoznik orožja Izraelu med državami članicami EU. Vrednost francoske
prodaje orožja Izraelu se je več kot podvojila s 57 milijoni evrov leta 2003 na 126 milijonov v
letu 2007. Med leti 1996 in 2000 je Francija Izraelu dobavila orožje v vrednosti 50 milijonov
dolarjev. Pošiljka je vsebovala helikopterje znamke Panter z naprednim radarskim in
elektronskim optičnim opazovalnim sistemom, katerih izdelavo so deloma financirale ZDA.
Pariz sicer redno zagotavlja, da Izraelu ne prodaja kompletnega orožja, temveč zgolj sestavne
dele orožja. Destruktivnost takšnih komponent se je pokazala v operaciji »Cast Lead« (izraelska
vojaška operacija proti Gazi decembra 2008 in januarja 2009). Med preiskovanjem razbitin v
Gazi so mednarodni preiskovalci Amnesty International našli električne sestavne dele označene
kot „Proizvedeno v Franciji“ (Cronin 2011, 112–114).
Velika Britanija jasno zagovarja stališče, ki je v skladu z merili EU, da ni dovoljen izvoz orožja,
kadar obstaja očitno tveganje, da bi se to orožje uporabilo za notranjo represijo ali zunanjo
agresijo. Vendar pa je leta 1995 konservativna vlada z Izraelom podpisala sporazum o
poglabljanju vojaškega sodelovanja med državama. Med drugo palestinsko vstajo (intifado) v
letih 2000-2005 se je izkazalo, da je etičnost, na katero se sklicuje britanska vlada, zgolj
floskula, saj se je v tem času kljub izraelskemu nasilju povečala prodaja britanskega orožja
Izraelu (Cronin 2011, 115–116).
ES/EU ni nikoli uvedla resnih (ekonomskih) sankcij proti Izraelu, s tem pa države članice
ES/EU kršijo Četrto ženevsko konvencijo (1949), ki v členu 1 določa, da morajo vse
pogodbenice (kar države članice ES/EU so) zagotoviti spoštovanje konvencije. Povedano
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drugače, države članice ES/EU so (bile) pravno obvezane pritisniti na Izrael, da bi dosegle
njegovo spoštovanje konvencije (Šterbenc 2009, 288; Šterbenc 2016, 666).29
Evropska komisija ne uporablja svojih instrumentov, da bi pritisnila na Izrael in izboljšala
pogajalska izhodišča EU v IP-konfliktu. Ko je EU razmišljala o tem, da bi zmanjšala
ekonomske bonitete, ki jih daje Izraelu v sklopu Pridružitvenega sporazuma, je Evropska
komisija temu nasprotovala, ker naj bi partnerstvo z Izraelom temeljilo na sodelovanju, ne pa
izključevanju. Pridružitveni sporazum, sklenjen med EU in Izraelom, naj bi bil pomemben pri
nadaljnjem razvoju mirovnih pogajanj in gospodarski menjavi, zato naj bi ekonomske sankcije
imele minimalni vpliv, torej bi bilo po mnenju Evropske komisije bolje politično ostati pri
odprtem dialogu (Musu 2010, 134).
3.5.1 Slabosti delovanja ES/EU
Dejanski vpliv ES/EU na IP-konflikt je zelo majhen, to pa je posledica več razlogov. Najprej je
treba izpostaviti, da EU nima na razpolago dovolj instrumentov, da bi bila uspešno vključena v
mirovni proces. To pomeni, da je EU v pravnem smislu oteženo, da bi delovala kot ena entiteta.
Nejasno je tudi, kdo naj bi dejansko vodil zunanjo politiko EU, saj v njej delujejo različne
institucije, telesa in delovne skupine. Veliko težavo za EU predstavlja velikost in neusklajenost
institucij, ki se ukvarjajo z IP-konfliktom. Končno ima EU veliko težavo z birokracijo, zato je
njen vpliv manjši, kot bi lahko bil (Musu 2010, 103–116).
Naslednja težava, ki jo ima (je imela) ES/EU, je dejansko izvajanje skupne zunanje in varnostne
politike. Države članice pogosto favorizirajo svojo lastno zunanjo politiko pred skupno politiko
ES/EU. Pomemben razlog za to, da ES/EU nima (ni imela) dejanskega vpliva na IP-konflikt, je
dejstvo, da ni (bila) izdelana skupna evropska bližnjevzhodna politika. Čeprav je v politikah
držav članic prišlo do določene konvergence, pa se vztrajno ohranjajo pomembne razlike v
nacionalnih interesih, ki onemogočajo konsolidacijo konvergence in skupno politiko omejijo
na najmanjši skupni imenovalec. V EU tradicionalno obstajata proizraelski (Nemčija,
Nizozemska, nove srednje- in vzhodnoevropske države članice) in proarabski blok (Francija in
druge sredozemske države članice) (Dannreuther 2004, 163–164; Šterbenc 2009, 288).
Izrael zlorablja zgodovinska ozadja in želi z njimi preprečiti kritiziranje svojega delovanja – to
ugotavljajo celo nekateri izraelski politiki (Cronin 2011, 4–5).
Mogoče je še opredeliti nekaj možnih razlogov za nepripravljenost EU, da bi resno pritisnila na
Izrael. V nekaterih državah članicah (predvsem Nemčija in Nizozemska) še vedno obstaja

Komentar Četrte ženevske konvencije (1949) poudarja, da je bila vključitev določila „in poskrbele, da
bo upoštevana“ zavestna in storjena z namenom poudariti odgovornost pogodbenic. Tako člen 1 ni
prazna forma besed, temveč mu je bila zavestno dana imperativnost. Komentar je treba brati dobesedno
(Pictet 1994, po Šterbenc 2016, 666).
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občutek zgodovinske krivde za večstoletni antisemitizem in holokavst. Izrael po drugi strani v
precejšnji meri zlorablja zgodovinska ozadja in želi s poudarjanjem zgodovinske krivde
Evropejcev preprečiti kritiziranje svojega delovanja – to ugotavljajo celo nekateri izraelski
judovski politiki (na primer Avraham Burg, nekdanji predsednik izraelskega parlamenta)
(Cronin 2011, 4–5, 40–41; Dannreuther 2004, 163–164).
Domnevati je mogoče, da je v Evropi v precejšnji meri še vedno prisotno protimuslimansko
mišljenje, ki je obstajalo skozi dolga stoletja evropske zgodovine in je imelo tudi bistveno vlogo
pri oblikovanju Evrope kot politične skupnosti. To občutje je pomembno prispevalo k
nedejavnosti evropskih sil pri srbskem genocidu nad muslimani (Bošnjaki) v Bosni in
Hercegovini med letoma 1992 in 1995, po 11. septembru 2001 pa ga Izrael spretno spodbuja s
poudarjanjem islamske »civilizacijske nevarnosti« (Šterbenc 2011b, 310–311).
Proizraelski lobi v Evropi ni tako dobro organiziran kot v ZDA, vendar pa se njegova moč na
starem kontinentu vse bolj krepi. Izrael ima v Bruslju na voljo široko omrežje odvetniških
pisarn in „think tankov“, zasebnih raziskovalnih institucij, ki širijo izraelska stališča.
Najpomembnejša proizraelska lobistična skupina v EU je »Evropski prijatelji Izraela«
(European Friends of Israel – EFI), ki je bila ustanovljena leta 2006, v svojem delovanju pa se
zgleduje po AIPAC. Deluje podobno kot proizraelski lobi v ZDA – vplivati želi na visoke
predstavnike EU, člane Evropskega parlamenta in člane nacionalnih parlamentov držav članic
EU (na primer s prirejanjem večerij, plačevanjem potovanj in izdajanjem publikacij). Finančno
jo dobro oskrbujejo zasebni donatorji, vendar pa noče razkriti, kdo so ti donatorji (Cronin 2011,
136–140).
V EU obstajajo tudi druge proizraelske lobistične skupine, kot so »Transatlantic Institute«,
»European Jewish Congress« (EJC) in »B'Nai B'rith«. EJC in B'Nai B'rith na primer kritičnost
do Izraela enačita z antisemitizmom. Proizraelske lobistične skupine lobirajo tudi pri vladajočih
elitah v velikih državah članicah EU, predvsem v Franciji in Veliki Britaniji, poleg tega pa
močno pritiskajo na medije in novinarje, ki so kritični do Izraela, pri čemer praviloma
uporabljajo etiketo »antisemitizma«. Zaradi tega je pri novinarjih vedno bolj prisotna
avtocenzura (Cronin 2011, 142–156).
3.5.2 Vpliv IP-konflikta na generiranje radikalnih islamističnih tendenc
ES/EU s tem, ko dopušča, da Izrael uničuje možnosti za nastanek suverene in življenjsko
sposobne palestinske države, posredno pomembno prispeva k nastajanju trajnega vira
nestabilnosti v svoji neposredni soseščini. Ta vir nestabilnosti bo ustvarjal radikalne
islamistične tendence in terorizem, kar bo tako ali drugače prizadelo večino prebivalstva EU.
Skozi Palestino se posredno povečujejo napetosti med zahodom in muslimanskim svetom. Po
eni strani je Izrael v arabskem in muslimanskem svetu dojeman kot nekakšna podaljšana roka
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zahoda. Izrael je obravnavan kot evropsko-ameriška (zahodna) kolonija sredi arabskega sveta,
kot orodje zahodnega imperializma, ali kot mostišče za projiciranje zahodnega vpliva,
penetracije in dominacije v arabskem svetu. V zavesti muslimanov je Izrael neločljivo povezan
z obdobjem evropskega kolonializma – imperializma. Ustanovitev judovske države leta 1948
naj bi bila največji dokaz hinavščine evropskih kolonialistov in želje, da bi muslimane ohranjali
razdeljene in šibke, hkrati pa še eno kolonialno ponižanje (Armstrong 2001; Esposito 1992;
Lewis 2001, po Šterbenc 2011a, 137).
Palestina ima izjemno pomembno mesto v zavesti vsakega muslimana. IP-konflikt, ki traja že
vsaj od leta 1948, zbuja izjemno pozornost vseh svetovnih muslimanov. Nujno je vedeti, da je
imela (ima) Palestina osrednje mesto v nastanku in obstoju kolektivne muslimanske identitete.
Tako vsak musliman pri ocenjevanju položaja v svetu to podzavestno stori na osnovi položaja
v Palestini. Muslimani obravnavajo Palestino (IP-konflikt) kot zrcalo, ki odseva odnos zahoda
do muslimanov. Vprašanje Palestine je najpomembnejši posamični družbeni dejavnik, ki vpliva
na občutek Arabcev (Entelis 2005; Khosrokhavar 2005; Telhami 2002, po Šterbenc 2011a, 138–
139).
IP-konflikt oziroma izraelska politika do Palestincev, trpinčenje in poniževanje Palestincev ter
uničevanje možnosti za nastanek palestinske države vplivajo na nastanek radikalnih
(militantnih) islamističnih tendenc oziroma na nastajanje fundamentalističnih gibanj. O izjemni
pomembnosti IP-konflikta, oziroma o vplivu, ki ga ima občutek agresivnosti zahoda na ponovni
dvig islama, priča dogajanje po letu 1967. Do krepitve islama je namreč začelo prihajati po
tretji arabsko-izraelski (junijski ali šestdnevni) vojni leta 1967, v kateri so bile arabske armade
poražene, hkrati pa se je začela izraelska okupacija palestinskih ozemelj. Za muslimane je še
posebej nevralgična izraelska okupacija Vzhodnega Jeruzalema, kjer je Plemenito svetišče
(Haram Al Šarif), ki je za Meko in Medino tretje najsvetejše mesto za vse (sunitske) muslimane.
Zaradi splošnega občutka poraženosti in osramočenosti muslimanov so začela islamistična
gibanja v širši družbi uspešno uveljavljati stališče, da je lahko edini način za bolj enakovredno
tekmovanje z zahodom ponovna uveljavitev resnične in čiste islamske družbe. Radikalna
islamistična organizacija Al Kaida palestinsko vprašanje s pridom uporablja za rekrutiranje
članstva v muslimanskem svetu (Šterbenc 2011a, 140–141).
Glede na zapisano je napačna domena, ki se je uveljavila predvsem po 11. septembru 2001, in
sicer da je Izrael pomemben zaveznik ZDA in EU v boju proti islamističnemu terorizmu ter da
mora EU zato z njim sodelovati (Cronin 2011, str. 53, 59–60).
Kriza in nestabilnost, ki ju v muslimanskem svetu povzroča IP-konflikt, negativno vplivata na
tamkajšnjo zmožnost razreševanja drugih težav, kot sta avtoritarna vladavina in pomanjkanje
demokracije. Kronična težava pomanjkanja demokracije v arabskem svetu je neposredno
povezan z negativnim vplivom IP-konflikta in zahodnim nasilnim poseganjem v arabski svet.
V arabskem svetu je že dolgo prisotno prepričanje, da je pravična razrešitev IP-konflikta glavni
pogoj za končanje nedemokratičnosti na Bližnjem vzhodu. Rešitev IP-konflikta sicer ne bi
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odpravila težave avtoritarnosti v arabskem svetu, vendar pa naj bi vsebovala potencial za
preoblikovanje v mogočen vir ekonomske in družbene regeneracije (Entelis 2005; Hammond
2007; Telhami 2002, po Šterbenc 2011a, 166–167).
Krepitev radikalnega islamizma in terorističnih tendenc vedno prizadene tudi Evropo oziroma
EU. EU je zaradi IP-konflikta kot trajnega vira nestabilnosti na geografsko bližnjem območju
bolj senzibilna in čuti negativne posledice. Da bi zaščitila svoje interese, EU deluje na principu
kritičnega pristopa na osnovi evropske varnostne strategije in uporablja predvsem kritični
dialog (Musu 2010, 160–164).
V EU je leta 2004 v Madridu in leta 2005 v Londonu prišlo do terorističnih napadov, ki sta bila
prvenstveno posledica sodelovanja Španije in Velike Britanije v ameriško vodenem napadu na
Irak leta 2003. Že od začetka 70. let prejšnjega stoletja so vsa večja mesta v južni Evropi zaradi
razvoja tehnologij za množično uničenje relativno ogrožena. Po 11. septembru 2001 in
aktivaciji pakta NATO (člen 5)30 je EU bolj zadržana do ideje, da se je treba proti terorizmu
bojevati zgolj z vojaško silo. Pravilno je, da EU poudarja, da se je proti terorizmu nujno bojevati
tudi z nevojaškimi dejavnostmi, kot so razvojna pomoč, podpora državam v bližnjevzhodni
regiji, ki so izpostavljene tveganju politične nestabilnosti, obveščevalno sodelovanje v boju
proti terorističnim omrežjem v Evropi ter reševanje regionalnih konfliktov, zlasti arabskoizraelskega spora (Musu 2010, 164–170).
EU je leta 2005 sprejela »Protiteroristično strategijo« (Counter Terrorism Strategy (2005)), v
kateri je kot sredstvo za boj proti terorizmu opredelila štiri dejavnosti. Ena od teh je
„preprečevanje“, ali spopadanje z dejavniki ali izvornimi razlogi, ki lahko vodijo v
radikalizacijo in rekrutiranje (Keukeleire in MacNaughtan 2008, 237).
Vsekakor je možno oceniti, da EU tudi preprečevanje terorizma z nevojaškimi dejavnostmi
očitno ne uspeva, ker kljub svojemu poudarjanju nujnosti rešitve dveh držav v IP-konfliktu ne
zmore preprečiti izraelskega uničevanja možnosti za nastanek suverene in življenjsko sposobne
palestinske države. Odsotnost pravične rešitve IP-konflikta pa je točno tisto, kar naj bi
preprečevali – eden od najpomembnejših izvornih razlogov za radikalizacijo muslimanov in
rekrutiranje v vrste radikalnih islamističnih skupin, kot sta Al Kaida in Islamska država.

Člen 5 vzpostavlja principe kolektivne obrambe in predstavlja jedro NATO pakta. Obsega ozemlje
ES/EU in ZDA ter nekatera otočja. Glede na člen 5 NATO pakta je vsak napad na članico hkrati tudi
napad na vse članice. NATO je aktiviral člen 5 samo enkrat in to leta 2001 ob napadu na New York,
ZDA (Daalder in Goldgeier 2006, po Musu 2010, 165)
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4.

ZAKLJUČEK

V magistrski nalogi smo se spraševali, ali ES/EU ustrezno pristopa (je pristopala) k
razreševanju IP-konflikta. Ugotovili smo, da je ES/EU sicer konceptualno pomembno
prispevala k uveljavljanju ideje o nujnosti nastanka palestinske države, da pa po drugi strani v
realnosti ni prispevala k dejanskemu nastajanju palestinske države oziroma ni prinesla rešitve
v IP-konfliktu. Ob tem je mogoče reči, da ES/EU ni izkoristila vseh mehanizmov, ki jih ima na
razpolago, predvsem ekonomskih, da bi dejansko začela pomembno vplivati na potek IPkonflikta.
Pri IP-konfliktu gre predvsem za vprašanje, ali bo uveljavljena pravična rešitev, in sicer na
takšen način, da bi poleg že obstoječe države Izrael nastala tudi palestinska država v skladu z
resolucijo 181/II (The General Assembly of the UN 1949), ki jo je sprejela Generalna skupščina
OZN. Realnost kaže, da vse bolj izginja možnost za nastanek suverene in življenjsko sposobne
palestinske države, in sicer zaradi kontinuiranega izraelskega kršenja mednarodnega prava.
Izrael lahko mednarodno pravo krši, ker ga tako ZDA kot tudi ES/EU (njene države članice) pri
tem ne ustavljajo, čeprav je to njihova mednarodnopravna obveznost. EU oziroma njene države
članice bi morale v skladu s svojimi obveznostmi po Četrti ženevski konvenciji (1949) pritisniti
na Izrael, da bi prenehal kršiti mednarodno pravo, vendar pa tega ne naredijo. Razlog za to je v
tem, da v odnosu do IP-konflikta zaradi različnih pristopov držav članic EU ne zmore v smislu
skupne politike sprejeti odločitve o pritisku in sankcioniranju.
Ker zaradi izraelske kontinuirane kršitve mednarodnega prava pospešeno izginja možnost
nastanka suverene in življenjsko sposobne palestinske države, palestinsko prebivalstvo pa
zmeraj bolj trpi, se vedno bolj ustvarja območje trajne nestabilnosti v neposredni soseščini
Evrope oziroma EU. Ker ES/EU zaradi svojih slabosti nikoli ni bila sposobna doseči
spoštovanja mednarodnega prava v IP-konfliktu, se bo morala v prihodnosti sprijazniti s tem,
da bo posledično generiranje radikalnih islamističnih tendenc pomembno ogrožalo njeno
varnost (varnost držav članic).

4.1

Predstavitev odgovorov na raziskovalna vprašanja

Kot vodilo pri proučevanju problematike Palestine, analizi političnega in ekonomskega
delovanja ES/EU v zvezi z IP-konfliktom ter ugotavljanju ustreznosti pristopanja k njihovim
razreševanju so bila zastavljana tri raziskovalna vprašanja. Analiza v nalogi podaja odgovore,
ki so v nadaljevanju strnjeno predstavljeni v kontekstu posameznega raziskovalnega vprašanja.
V kontekstu prvega raziskovalnega vprašanja je predstavljeno, kakšen je vpliv EU na IPkonflikt, predvsem v primerjavi z ZDA. Analiza v nalogi kaže, da je vpliv ES/EU na IP-konflikt
na splošno manjši, kot bi lahko bil. To je prvenstveno posledica neenotnosti med državami
članicami, ki preprečuje robustno skupno zunanjo politiko do IP-konflikta. Poleg tega Izrael
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zanika možnost, da bi ES/EU lahko nastopala kot kredibilni posrednik v konfliktu. Posledično
v IP-konfliktu kot posrednik tako rekoč absolutno dominirajo ZDA, ki pa so se izkazale za
izrazito proizraelskega akterja.
Znotraj EU obstaja močno soglasje glede potrebe, da morajo evropske države, tako kolektivno
kot posamično, igrati pomembno vlogo v izraelsko-palestinskem mirovnem procesu. Kot je
razvidno iz analize, ima EU tudi močne ekonomske odnose z obema stranema konflikta, kar ji
teoretično zagotavlja visoko stopnjo nadzora in možnost uporabe ekonomskih vzvodov za
usmerjanje in spodbujanje želenih smeri ravnanja. Trgovinski sporazumi z Izraelom in velike
donacije Palestini EU konceptualno postavljajo v prevladujoč položaj: EU bi lahko kot
najpomembnejša trgovinska partnerica od Izraela določene poteze zahtevala, enako pa tudi od
Palestine na podlagi donacij pomoči. Miroljubna rešitev konfliktov je nenazadnje velikega
pomena za gospodarske interese EU same in za njeno vzdrževanje ekonomskih vezi z Bližnjim
vzhodom. Čeprav bi na osnovi teh ugotovitev sklepali, da EU gospodarsko moč uporablja v
namen vplivanja na dinamiko konfliktov, ostaja vloga EU omejeno diplomatska in vpliv EU na
IP konflikt skoraj neznaten.
Ključni dejavnik, ki slabi oz. omejuje možnosti vpliva EU je neskladnost držav v
opredeljevanju do konflikta in v poseganju vanj. Ekonomske vezi EU z Izraelom denimo imajo
za obe strani vsekakor veliko in nezanemarljivo ekonomsko težo, vendar pa med državami
članicami ne obstaja soglasje, da bi te vzvode prisilno uporabile za sankcioniranje in
pogojevanje želenega vedenja Izraela. Pomanjkanje skladnosti je težava, ki jo je delno
obravnavala Lizbonska pogodba, vendar je ni razrešila. Analiza kaže, da med državami poleg
tega obstajajo tudi različne tendence glede opredeljevanja posameznih strani. Nekatere izmed
članic se bolj nagibajo na stran Izraela in druge na stran Palestine, kar onemogoča skladen odziv
in neposredno prispeva k šibki vlogi EU. Nekatere države članice bodisi zaradi zgodovinskega
odnosa do ZDA bodisi zaradi zgodovinskih vezi z Izraelom in judovskim prebivalstvom
naravno težijo na izraelsko stran spora, druge pa iz različnih zgodovinskih razlogov gojijo večjo
lojalnost in simpatijo za palestinsko stran.
Bolj skladna zunanja politika bi EU lahko pomagala utrditi kot pomembnejšega akterja, vendar
pa ni nujno, da bi že sama po sebi zagotovila večjo moč EU na Bližnjem vzhodu. Analiza v
nalogi kaže, da ima razmeroma šibek vpliv EU na Izrael in bližnjevzhodni mirovni proces tudi
nekatere druge izvore. Dejavniki, ki najmočneje vplivajo na Izrael in bližnjevzhodne mirovne
procese, so pri tem do določene mere tudi izven dosega EU. Večji učinek kot katera koli
evropska pozicija denimo med drugim vršijo prispevek samega Izraela v bližnjevzhodnih
pogajanjih, politični razvoj v Gazi in v določeni meri tudi podpora ZDA. EU tudi nima
neposrednih kanalov pritiska na določene lokalne akterje, ki v dinamiki konfliktu prevzemajo
kritične vloge.
V kontekstu drugega raziskovalnega vprašanja je ugotavljano, kakšna je politika EU do
vprašanja Palestine z vidika uveljavljanja mednarodnega prava in zaščite pravic Palestincev, ob
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upoštevanju močnih gospodarskih vzvodov. Analiza v nalogi pri tem kaže, da EU do vprašanja
Palestine vodi šibko politiko ter da kljub močnim gospodarskim vzvodom ne stori dovolj za
dejansko uveljavitev načel mednarodnega prava in zaščito pravic Palestincev. Izrael namreč že
desetletja jasno krši mednarodno pravo, na primer z načini, kako kot okupacijska sila deluje na
okupiranem ozemlju, z naseljevanjem judovskih naseljencev ter uničevanjem možnosti
nastanka suverene palestinske države. Glede na to, da EU zaradi svoje geografske bližine
predstavlja nekakšno naravno ekonomsko zaledje za izraelsko ekonomijo, ter glede na dejstvo,
da Izrael v EU plasira dve tretjini svojega izvoza, je jasno, da je (bila) EU tisti akter, ki bi lahko
daleč najbolj stvarno pritisnil na Izrael v smeri ustavitve njegovega kontinuiranega kršenja
mednarodnega prava. Vendar pa EU zaradi pričakovanih negativnih in nepredvidljivih posledic
takšnega neposrednega in jasnega pritiskanja na Izrael tega nikoli ni storila. Trenutno je Izrael
očitno premočan zaveznik, da bi ga EU lahko sankcionirala, a hkrati prešibek, da bi se lahko še
močneje povezal z EU, kar bi okrepilo gotovost EU kot celote in gotovost posameznih članic
glede razmerja negativnih učinkov zaostrovanja odnosov. EU ne izkoristi možnosti za krepitev
politično-varnostne stabilnosti v svoji neposredni soseščini, ker je narava konflikta preveč
kompleksna, da bi bilo z vso gotovostjo mogoče predvideti posledice aktivnejšega in
agresivnejšega poseganja EU v dogajanje. V prihodnosti se lahko pasivnost in paraliza EU
zaradi naraščanja radikalnih tendenc na Bližnjem vzhodu negativno obrestuje, vendar to
tveganje očitno ne predstavlja zadostne motivacije za spremembo strategije.
Skupno stališče držav članic na splošno izhaja iz interesov, ki so sicer prežeti s podporo izraelski
pravici obstoja znotraj varnih in priznanih meja, skupaj s podporo pravici Palestincev do
nacionalnega samoodločanja. Analiza ravnanja EU tudi kaže, da ta v prvi vrsti deluje v skladu
s svojo identiteto, katere jedro sta mir in demokracija, hkrati pa je v preteklosti že tudi zasnovala
in uveljavila nekatere pristope, ki so nepogrešljivo pripomogli k sprejemu legitimnih pravic
Palestincev v mednarodni skupnosti. EU nadalje dosledno zagovarja stališče, da je treba na
okupiranih palestinskih ozemljih uporabiti mednarodno pravo ter poudarja pomen pravice
Palestincev do samoodločbe in do lastne suverene države. Vendar pa na drugi strani tudi zastopa
stališče, da je potrebna zaščita Izraela, in da ne bo priznala nobenih meja, ki jih ne bosta sprejeli
obe državi. EU je enotna v prepričanju, da varnosti držav in delitve ozemlja v regiji ni mogoče
učinkovito zagotavljati z vojno, vendar so takšne zahteve po mirnem razreševanju tako
kompleksnega in globokega konflikta povsem nerealne. EU skušajo uveljavljanje
mednarodnega prava in zaščito pravic Palestincev doseči predvsem z neučinkovitimi pristopi.
Države članice skupaj in zase tako stalno pozivajo k zagotovitvi enakih pravic Palestincev in
Izraelcev. EU je Izrael tudi že večkrat pozvala, naj opusti načrte aneksije in ustavi poselitvene
gradnje ter poudarila nezakonitost takšnega ravnanja po mednarodnem humanitarnem pravu.
Vendar pa močna razdeljenost med državami članicami EU doslej preprečevala poskuse
sprejetja kazenskih ukrepov s strani EU kot odziv na vztrajne in resne kršitve mednarodnega
humanitarnega prava.
V kontekstu tretjega raziskovalnega vprašanja smo ugotavljali, ali EU s tem, da palestinskim
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oblastem nudi izdatno ekonomsko pomoč, dejansko izboljšuje stanje na okupiranih palestinskih
ozemljih. Rezultati analize glede tega vprašanja kažejo, da EU Palestincem sicer nudi izdatno
ekonomsko pomoč, vendar pa s tem dejansko ne izboljšuje stanja na okupiranem palestinskem
ozemlju. Odnosi med ES/EU in PLO so bili vzpostavljeni že v 70. letih kot del evro-arabskega
dialoga in EU je kot članica četverice največja donatorka tuje pomoči Palestincem. EU tako že
vse od 90. let prejšnjega stoletja PO oziroma Palestincem daje velika ekonomska sredstva in je
samo v letu 2020 donirala skoraj 24 milijonov humanitarne pomoči. Vendar pa rezultati analize
kažejo, da ta pomoč nima pravega oz. želenega učinka oziroma da EU z njo celo posredno
prispeva k ohranjanju obstoječega, z vidika dejanske palestinske državnosti katastrofalnega
stanja. Izrael namreč zaradi ekonomske pomoči EU Palestincem mnogo lažje izvaja okupacijo,
saj mu ni treba skrbeti za stvarne obveznosti, ki jih ima kot okupacijska sila v skladu s Četrto
ženevsko konvencijo (1949). Poleg tega se v pogojih izraelske okupacije palestinska ekonomija
kljub vsej pomoči EU ne more zares razviti, hkrati pa zaradi evropske podpore tudi ne doseže
kritične točke, kjer bi bila bolj prisiljena pričeti z aktivnejšim razvojem lastnih virov.
Nenazadnje ekonomska pomoč EU ustvarja privid določenega pozitivnega razvoja dogajanja
na palestinskem okupiranem ozemlju ter mednarodni diplomaciji omogoča, da se ne loti
dejanske težave, to je izraelske okupacije.
EU v konflikte občasno tudi poseže s pomembnimi zaščitnimi intervencijami, vendar na terenu
ne naredi velike razlike, saj se nadaljuje resničnost odprte okupacije in neenakih pravic. EU je
tudi zelo kritična do izraelskih vojaških akcij na palestinskih ozemljih, jih pogosto označuje kot
nesorazmerne in pretirane uporabe sile ter poziva k takojšnjemu premirju. V preteklosti je tudi
že sprejemala nezavezujoče resolucije, ki so pozivale h gospodarskim sankcijam proti Izraelu
in embargu na orožje za obe strani. Pri tem EU vodi predvsem potreba po ohranjanju
funkcionalnih odnosov z Izraelom ter strah pred obračanjem negativnih učinkov nestabilnosti
na Bližnjem vzhodu v škodo enih ali vseh držav članic. Tudi na področju izboljševanja stanja
na okupiranih palestinskih ozemljih in odpravljanja destruktivnega vpliva izraelske okupacije
tako rezultati analize kažejo paralizo evropske strategije.
Rezultati analize v nalogi kažejo, da je vlogo EU na podlagi teoretičnih konceptov in kazalnikov
mogoče z različnih perspektiv razlagati na več načinov, predvsem pa se jasno kaže
večdimenzionalnost interesov. Ti večdimenzionalni interesi se ne poenotijo v jasno rezultanto,
zaradi česar se EU v konflikt vključuje navidezno ter se predvsem zgolj izreka glede
neustreznosti potez drugih udeležencev. Rezultati na splošno kažejo, da je EU močan
ekonomski akter s precej močno identiteto in normami, ki vodijo EU kot zunanjega akterja v
konfliktu. Problematično pa je, da EU za nekaj korakov zaostaja s političnih vidikov ter zaradi
notranje razdeljenosti članic ne sprejema in ne realizira enotnega konkretnega načrta delovanja,
ki bi v konflikt posegal na splošni ravni, na ravni mednarodnega prava in na ravni dejanskega
stanja na okupiranih ozemeljih. S trenutnim delovanjem tako EU na nekaterih ravneh ob bolj
navideznem vključevanju v razvoj konflikta tega pravzaprav prej vzdržuje, kot rešuje.
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4.2

Prispevek k stroki

V nalogi smo opredelili nekatere ključne elemente IP-konflikta: izvore konflikta ter njegove
politične, mednarodnopravne in ekonomske vidike. Opredelili smo konceptualni prispevek
ES/EU ter opozorili na slabosti delovanja ES/EU, ko gre za dejanski vpliv. V zvezi z IPkonfliktom je predvsem zanimivo, kako sodelovanje številnih velikih akterjev še ni privedlo do
njegove razrešitve ter vzpostavitve dokončnega in stabilnega miru. V namen boljšega
razumevanja tovrstnih kompleksnih konstelacij se je bilo smiselno osredotočiti na dinamiko
učinkovanja enega od teh deležnikov, in sicer dinamiko učinkovanja ES/EU, ter njeno vlogo
razčleniti z vidika motivov delovanja. Razumevanje večplastnih motivov mednarodnih in tujih
udeležencev v lokalnih konfliktih lahko doprinese k oblikovanju pomembnih teoretičnih
konceptualizacij glede zakonitosti stanja in delovanja tovrstnih pojavov na splošno. Strokovni
prispevek naloge je ponazorjen tudi z identifikacijo zakonitosti delovanja udeležencev v
konkretnem mednarodnem pojavu, ko ga opazujemo na različnih dimenzijah, npr. politični,
ekonomski in socialni. Razčlemba dejavnikov delovanja izbranega udeleženca s teh različnih
perspektiv pripomore k oblikovanju teoretičnih in praktičnih konceptov, ki so uporabni kot
smernice za strateško usmerjanje nadaljnjega delovanja.
Prispevek naloge k stroki se tako nanaša predvsem na boljše razumevanje IP konflikta kot
razširjenega dvostranskega konflikta s širokim naborom bolj ali manj opredeljenih in aktivnih
sekundarnih udeležencev. Osredotočenost na vlogo, ki jo je imela (ima) v tem konfliktu ES/EU,
razkriva večplastno dinamiko različnih dejavnikov, ki vplivajo na intenzivnost aktivnega
opredeljevanja in paralizo dejanskega poseganja pomembnih akterjev v dogajanje. Naloga
identificira zelo resne pomanjkljivosti v delovanju ES/EU v zvezi z IP-konfliktom ter
pojasnjuje njihove izvore. Posredno izpostavlja nujnost spremembe v izvajanju skupne zunanje
in varnostne politike EU z namenom, da bi postala mnogo bolj vsebinsko močna in s tem
učinkovita. Vprašanje pa je, ali bodo države članice na tako pomembnih področjih, kot sta
zunanja in varnostna politika, pripravljene odstopiti od lastnih parcialnih nacionalnih interesov
oziroma svoje zunanje in varnostne politike v bistveno večji meri podrejati in združevati v
skupne politike EU. Jasno je, da veliko težavo, tudi v zvezi z IP-konfliktom, predstavlja
neenotnost držav članic, tudi in predvsem pri vprašanju odnosa do politik ZDA.

4.3

Možnosti za nadaljnje raziskovanje

Naloga se je ukvarjala s politiko celotne ES/EU do IP-konflikta. V nadaljnjem raziskovanju bi
bilo zelo smiselno proučiti, kako se v posameznih državah članicah EU oblikujejo politike do
IP-konflikta oziroma kateri dejavniki (politični, ekonomski, sociološki, religijski) vplivajo na
oblikovanje teh politik. Pri tem bi bilo treba upoštevati vpliv krepitve protimuslimanskega
razpoloženja v posameznih državah članicah, do katerega prihaja od začetka begunske krize
leta 2015, poleg tega pa tudi siceršnje determinante, ki vplivajo na usmeritev zunanje politike
držav članic, na primer atlanticistično (proameriško) ali k bolj samostojni evropski vlogi
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usmerjeno naravnanost. Seveda bi kazalo posebno pozornost posvetiti oblikovanju politik do
IP-konflikta v Sloveniji.
Glede na to, da smo v magistrski nalogi obravnavali specifične dejavnike problematike
Palestine in vlogo, ki jo ima pri tem ES/EU, obstajajo tukaj morda še tudi drugi dejavniki, ki
jih v magistrski nalogi nismo zajeli in bi morebiti služili kot odskočna deska za kakšno drugo
raziskavo.
Povsem enoznačnih odgovorov ni mogoče dati, ker je ES/EU vendarle konceptualno
pomembno prispevala k razreševanju IP-konflikta, njene politike pa kljub temu ni mogoče v
celoti opredeliti kot velik neuspeh, ki bo daljnosežno negativno vplival na stanje na Bližnjem
vzhodu in posredno v Evropi.
V nadaljnjem raziskovanju bi lahko bolj poglobljeno raziskovali ozadja politik posameznih
držav članic ES/EU do IP-konflikta.
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