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FORORD: 
Konflikten i Midtøsten mellom araberne og jødene er blitt et internasjonalt anliggende, som 

har utviklet seg både i positiv og negativ retning. Fredsprosessen mellom israelerne og 

palestinerne ga håp om fred, men ingen av partene har greid å følge opp avtalene. Dette 

problemet fanget min interesse på et tidlig tidspunkt i fredsprosessen, som startet med Oslo-

avtalen i 1993. I løpet av studietiden har jeg dannet meg et godt bilde konflikten og 

fredsprosessen, som jeg ønsker å videreutvikle i denne oppgaven.  

 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg vært ledet av en ambisjon om å gi  rasjonelle 

forklaringer på konflikten mellom israelerne og palestinerne, men i løpet av kort tid ble 

fokusen rettet mot en av de mulige forklaringene. De fundamentalistiske gruppene på begge 

sider av konflikten er blitt veto-spillere i prosessen, og jeg mener de kan være med på å 

forklare store deler av problemene med gjennomføringen av de ulike avtalene. Min 

spillteoretiske bakgrunn og ønsket om å fokusere på problemene med gjennomføringen av 

avtalene, gjorde at teorien om selvhåndhevende avtaler ble en stor del av problemstillingen. 

Dermed ble tittlen på oppgaven selvhåndhevende avtale og veto-spillere. 

 

En stor takk til min veileder, professor Jon Hovi, som har ledet meg på riktig vei og hjulpet 

meg til å ta de riktige avveininger, og da spesielt de spillteoretiske. Jeg vil også takke min 

samboer Sandra, for at hun har holdt ut mens jeg har sittet mye på lesesalen den siste tiden. 

En takk til mamma Randi, pappa Leif og søster Tove for god støtte underveis.   
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KAPITTEL 1 : INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn 
14. mai 1948 ble staten Israel offisielt opprettet, etter at det britiske mandatet over Palestina 

gikk ut. Britene overlot ansvaret for området til FN, som da foreslo en delingsplan for det 

konfliktfylte området. Dette utløste en rekke kriger mellom Israel og de arabiske naboer, 

som førte til at palestinerne måtte flykte, mens Israel utvidet sitt territorium. Dette skapte en 

situasjon preget av terror og vold,  inntil Osloprosessen sto frem som et fredelig alternativ på 

begynnelsen av 1990-tallet. 

 

Oslo-avtalen ble underskrevet 13. september 1993, og besto av intensjonserklæringer fra 

begge parter. Avtalen skulle danne grunnlaget for videre forhandlinger og fred mellom 

palestinerne og israelerne, men underveis har oppgavene vist seg å  være større enn det noen 

av partene har kunnet følge opp. Fredsprosessen har blitt forvandlet til en fastlåst situasjon 

hvor palestinerne har satt i gang en ny intifada og flere terroraksjoner. Israelerne har svart på 

opprøret med sterke maktmidler og grensestengninger, i tillegg til at de fortsetter en 

omdiskutert utbygging av jødiske bosetninger på de palestinske områdene. 

 

I 2001 ble Mitchell-rapporten lagt frem som en skisse til løsning av de grunnleggende 

problemene som hindrer partene i å samarbeide. Partene har også underskrevet Tenet-planen, 

som beskriver hvordan de fleste punktene i rapporten skal iverksettes. Likevel har partene 

ikke klart å gjennomføre planen.  

 

En selvhåndhevende avtale mellom partene vil muligens kunne sikre at de følger opp 

inngåtte forpliktelser, men mange sider av konflikten gjør dette vanskelig. En av 

hovedårsakene til at en selvhåndhevende avtale ikke er mulig, er at de ekstremistiske grupper 

på begge sider av konflikten har blitt tildelt rollen som veto-spillere i forhold til en løsning 

av konflikten. 
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1. 2 Problemstilling 
Mitchell-rapporten og den etterfølgende Tenet-planen har satt søkelyset på noen av 

hovedproblemene i fredsprosessen mellom israelerne og palestinerne. Partene greier ikke å 

gjennomføre de nødvendige tiltak, til tross for at de er blitt enige om iverksettelsen. Dette 

problemet har gjennomsyret hele fredsprosessen og blitt tydeliggjort gjennom Mitchell-

kommisjonens arbeid.  

 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er todelt: 

 

• Hvorfor kan ikke Israel og PLO bli enige om en selvhåndhevende avtale?   

• Hvilken rolle har veto-spillerne i denne forbindelse? 

 

Vanskelighetene i gjennomføringen av forslagene fra Mitchell-rapporten og Tenet-planen vil 

i denne oppgaven bli brukt som illustrasjoner på samarbeidsproblemene mellom palestinerne 

og israelerne. Det vil ikke settes søkelys på problemene i forbindelse med forhandlingene 

angående en sluttavtale. Fokuset settes særlig på Tenet-planen, for å begrense omfanget og 

for å illustrere deler av fredsprosessens problemer 

 

Et hovedpunkt i alle avtaler mellom Israel og PLO, er at det ikke virker som om det har 

eksistert mekanismer for kontroll eller oppfølging av forpliktelsene i avtalene. Det kan 

hevdes at press fra eksterne aktører fikk partene til å inngå avtalen, men gjennomføringen av 

avtalen ble ikke fulgt opp av disse aktørene. Ingen eksterne håndhevingsmekanismer ble 

iverksatt for at partene skulle holde avtalene. Et alternativ til eksterne håndhevings- 

mekanismer kan være å gjøre en avtale selvhåndhevende. Det vil fortsatt være behov for 

kontroll og oppfølging av avtalen, men partene må selv bli enige om mekanismer for 

oppfølging og kontroll som gjør at de velger å holde avtalen. 

 

Veto-spillerne har en viktig rolle i denne prosessen, både fordi de er ekstremistiske grupper 

som kan være vanskelige å kontrollere, og fordi de har synspunkter som gjør en avtale 

mellom israelerne og palestinerne vanskelig eller umulig. Veto-spillerne er derfor med på å 

forklare hvorfor det er vanskelig for Israel og PLO å bli enige om en selvhåndhevende 

avtale.  
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1. 3 Fremgangsmåte 
Problemstillingen vil i hovedsak bli besvart gjennom bruk av spillteori. Spillteori er en teori 

om samhandling mellom rasjonelle parter hvor minst to parter gjensidig påvirker 

sluttresultatet for hverandre, og der partenes handlinger bestemmes av deres preferanser, 

virkelighetsoppfatninger og tilgjengelig informasjon. Min tanke er ikke å forklare alle sider 

ved konflikten, men snarere å forsøke å forstå deler av den. 

 

Den siste avtalen mellom Israel og PLO, Tenet-planen, ble inngått på grunnlag av Mitchell-

rapporten, som har kommet med forslag til hva som bør gjøres for å løse dagens fastlåste 

situasjon. Denne avtalen analyseres ved hjelp av ulike varianter av Fangens dilemma. 

Fangens dilemma er et spill som fanger inn at det kan være problemer med å samarbeide, 

selv om begge parter foretrekker en avtale fremfor en fastlåst konflikt.  

 

Neste steg vil være å redegjøre for hva en selvhåndhevende avtale er, og hvorfor Tenet-

planen ikke er en slik avtale. Her vil det også være nødvendig å forklare hvordan fravær av 

eksterne håndhevingsmekanimser kan skape et sterkt behov for en selvhåndhevende avtale. 

Deretter vil mulighetene for en slik avtale undersøkes ved hjelp av en modell som er basert 

på uendelig gjentatt Fangens dilemma-spill. Det vil her bli diskutert hvilke strategier som 

kan være effektive, og hvorfor strategier som er tatt i bruk har mislyktes. Dette vil kaste lys 

over hvorfor partene ikke har greid å gjennomføre avtalte forpliktelser, og hvordan de har 

havnet i dagens fastlåste situasjon. En modell av forhandlingsmengden kan illustrere 

vanskelighetene for en selvhåndhevende avtale mellom partene, og et fokus på avtalens 

reforhandlingssikkerhet kan vise hvilke feil som har blitt gjort. 

 

Andre del av analysen vil omhandle veto-spillerne og deres betydning for utviklingen av 

fredsprosessen. Et to-nivå spill vil her danne utgangspunkt for analysen, der fokusen rettes 

mot forholdene på det nasjonale nivå. Denne analysen vil klarlegge veto-spillernes 

påvirkning på gjennomføringen av Tenet-planen, og hvordan de påvirker mulighetene for en 

selvhåndhevende avtale mellom Israel og PLO. Den spillteoretiske analysen av veto-

spillerne vil starte med et enkelt spill på nasjonalt nivå mellom PLO og veto-spillerne på 

palestinsk side. Andre modeller inkluderer Israel og foregår på det internasjonale nivå med 

ulik grad av tilgang til informasjon.  
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1. 3. 1 Om spillteori 

Jon Elster´s teori om rasjonalitet danner utgangspunktet for dette arbeidet. Elsters (1986:     

1-33) tynne teori om rasjonalitet sier at en aktør må ha konsistente preferanser og konsistente 

virkelighetsoppfatninger, og det må være konsistens mellom hvordan aktøren handler og 

hvilke preferanser og virkelighetsoppfatninger aktøren har. Spillteori dreier seg om 

strategisk interaksjon, hvor utfallet avhenger av minst to aktører sine handlinger. Disse 

aktørene handler på basis av nyttemaksimering, under forutsetning av at de vet at de andre 

aktørene handler rasjonelt. (Harsanyi; 1986: 82-108) 

(Hovi, J & Rasch, B.E.; 1993: kap.2-3) 

 

Bruk av rasjonalitetsmodeller bygger på følgende metodiske prinsipper : (Hovi; 1992: 18-47) 

 

Metodologisk individualisme 

”Prinsippet om metodologisk individualisme går i korthet ut på at alle samfunnsmessige 

fenomener – i siste instans – må forklares med utgangspunkt i enkelt-individer.” (Hovi; 

1992: 19) Dette skaper problemer for forutsetningen om at stater er enhetlige, rasjonelle 

aktører, fordi prinsippet tilsier at enkeltindividet er den grunnleggende analyseenhet. En 

vanlig løsning på dette problemet er at den utenrikspolitiske beslutningsprosessen ganske 

enkelt forutsettes å inneholde mekanismer som aggregerer enkeltindividers preferanser til 

nasjonal politikk i hvert enkelt land. Dette kan forsvares fordi hovedfokus ofte er rettet mot 

interaksjonen mellom to stater, og ikke mot den interne beslutningsprosessen i hvert land. 

Det største problemet oppstår når den interne beslutningsprosessen har stor betydning for 

utenrikspolitikken. Da må modellen helst erstattes av en teori, som inkluderer de ulike 

påvirkningsfaktorene. Senere i denne oppgaven skal Putnams to-nivå spill tas i bruk til 

erstatning for enhetlig aktør modellen. Dettevil blant annet illustrere hvilken påvirkning den 

interne fordelingen av makt og preferanser kan ha på den utenrikspolitiske 

beslutningsprosessen. 

 

Intensjonale forklaringer 

Rasjonalitetsforutsetningen tilsier at en handling må forklares ved å vise til handlingens 

formål. Enkelthandlinger må forklares med basis i den handlende aktørs intensjoner, og det 

forutsettes at denne aktøren er rasjonell. Antakelsen om at de fleste mennesker opptrer 

rasjonelt mesteparten av tiden gjør dette til en fruktbar forskningsstrategi. 



 10

”Vikarierende problemløsning” 

Det kan hevdes at rasjonelle modeller krever for mye av oss, fordi ingen mennesker er fullt 

ut rasjonelle. Spillteoretiske resonnementer bør dermed først og fremst betraktes som 

normative. Det kan mot dette hevdes at det i visse sammenhenger kan være en enkel 

oppgave å identifisere hva som er rasjonell adferd, slik at mange spillteoretiske modeller i 

det minste har en viss relevans for positive forskningsmål. For det første kan det hevdes at 

virkelige aktører anstrenger seg for å leve opp til det rasjonelle ideal, og at aktørene i mange 

situasjoner blir godt skolert gjennom prøving og feiling. For det andre kan forestillingen om 

fullt ut rasjonelle aktører ha relevans for empirisk forskning i egenskap av en mal, som 

faktiske beslutningstakere så å si kan måles opp mot og sammenliknes med. En tredje mulig 

presisering kan være at det viktigste er om aktørene opptrer som om de fatter sine 

beslutninger på en rasjonell måte, selv om de ikke virkelig er rasjonelle. 

 

Formell modellbygging 

Formalisering er et karakteristisk trekk i spillteoretiske analyser, og minst fire argumenter 

kan anføres for at dette innebærer en fruktbar forskningsstrategi. Formelle modeller sikrer 

logisk konsistens i resonnementene. De gir også en klar oppskrift på hvilke faktorer som er 

relevante, og tilbyr et presist begrepsapparat som på en enkel måte gjør det mulig å oppdage 

feil. Dette bidrar videre til å lette kumulativ forskning, fordi eksplisitte forutsetninger gjør 

det lettere å identifisere resultater som er ugjendrivelige. Disse formelle resultatene skaper 

også en mer konsentrert fremstilling av en bestemt innsikt, slik at det blir lettere å formidle 

etablert kunnskap. Klargjøring av forutsetninger avgrenser også en modells gyldighets- 

område, slik at det blir enklere å gjennomføre presis argumentasjon og deduktive 

resonnementer. Formaliseringen skaper et felles begrepsapparat som bidrar til å lette 

tverrfaglig samarbeid, ved at uklarheter og misforståelser lettere kan unngås. 

 

Det skal likevel ikke gjemmes bort at spillteoretiske modeller har visse begrensninger.  

Det blir et problem hvis matematisk eleganse blir viktigere enn forklaringskraften i 

modellen, og det substansielle innholdet blir skjøvet i bakgrunnen. Formelle modeller kan 

også i enkelte tilfeller gi paradoksale resultater, ved at konklusjonene står i skarp kontrast til 

vår intuisjon. Svakhetene ved formelle modeller innebærer at de må brukes med en viss 

forsiktighet, og at brukeren må ta reservasjoner ved tolkning og formidling av resultatene. 
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”Null-fett-modellering” 

”Null fett-modellering” er en generell fremgangsmåte som går ut på å identifisere det 

enkleste sett av forutsetninger som må til for å produsere et bestemt resultat. I spillteorien vil 

en slik modell ofte representere en meget sterk forenkling av virkeligheten, men forklaringen 

vil være enklere å forstå ettersom unødvendig informasjon er fjernet. Det viktige blir dermed 

å ikke trekke mer vidtgående konklusjoner om virkeligheten enn analysen strengt tatt gir 

grunnlag for. 

 

Begynn med det enkleste tilfellet 

Dette prinsippet tilsier at en skal begynne med det enkleste tilfellet, for deretter gradvis å 

utvide modellen i retning av mer realistiske modeller. Vitenskapelig arbeid er en 

kontinuerlig prosess, og fordelene som oppnås gjennom oppbygging og analyse av enkle 

modeller tidlig i prosessen vil vanligvis overgå de ekstra kostnadene ved å analysere flere 

modeller. Det kan være nyttig å benytte seg av nokså strenge og urealistiske forutsetninger i 

utgangspunktet, slik at det er mulig å formulere en modell det er mulig å håndtere. 

Virkeligheten er kompleks og økt realisme går ofte på bekostning av gjennomsiktighet og 

kompleksitet. Det er derfor bare hvis andre ting er like at en modell basert på mer realistiske 

forutsetninger med nødvendighet må foretrekkes fremfor en modell basert på mindre 

realistiske forutsetninger. 

 

Ulike typer av spill 

 I spillteorien eksisterer det flere hovedtyper av spill og løsningsbegreper. Denne oppgaven 

vil omhandle ikke-kooperative spill, der aktørene kan velge om de vil holde an avtale.  

Det vil bli tatt i bruk både dynamiske og statiske spill. I Dynamiske spill forutsettes det at 

minst en av spillerne kan observere og reagere på minst en av de andres handlinger, mens det 

i statiske spill antas at ingen av spillerne har noen slik mulighet. Dynamiske spill vil i 

oppgaven deles opp i sekvensielle engangsspill og gjentatte spill. Hvilket likevektsbegrep 

som er relevant avhenger av hvilken type spill som studeres. Hvis utfallet av et spill ikke 

bare avhenger av hva spillerne fortar seg underveis, så må naturen innføres som 

tilfeldighetsmekanisme.  (Hovi &Rasch; 1993: 39-41) ”Spillteori som analytisk redskap er så 

å si ”skreddersydd” for å studere situasjoner med innslag både av konflikt og felles interesser 

mellom aktørene.” (Hovi; 1992: 34) Spillteori kan dermed sies å være en fruktbar 

forskningsstrategi for analyse av konflikten mellom israelerne og palestinerne, som består 

både av konflikt og felles interesser.
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1. 3. 2 Data/kilder 

Grunnlaget for de spillteoretiske analysene av situasjonen mellom palestinerne og israelerne 

vil dannes gjennom en kvalitativ analyse av foreliggende materiale angående konflikten. 

Dette vil først og fremst skje ved en innholdsanalyse av foreliggende litteratur om forløpet til 

konflikten, fredsprosessen og den fastlåste situasjonen. 

 

Kildene består av både av primær -og sekundærkilder. Primærkildene består av beskrivelser 

av konfliktens historie og fredsprosessen fra deltakende observatører. Offisielle dokumenter, 

avtaler og uttalelser, danner utgangspunkt for materialet rundt den fastlåste situasjonen. 

Sekundærkildene omfatter ulike tolkninger av hendelsesforløpet før, under og etter 

Osloprosessen, der begge parter og utenforstående beskriver prosessen. Disse 

sekundærkildene vil utfylle og tilføre detaljer til primærkildene i forbindelse med de 

historiske beskrivelser og prosesser. De spillteoretiske resonnementene vil basere seg på 

offentlige dokumenter og uttalelser. Mitchell-rapporten, Tenet-planen og offisielle uttalelser 

i ettertid fra begge parter vil danne utgangspunkt for beskrivelsene av partenes preferanser, 

virkelighetsoppfatninger og tilgjengelig informasjon. De fleste uttalelser og avtaler er hentet 

fra offisielle nettsider til israelske og palestinske myndigheter. Noen av uttalelsene stammer 

fra møter på Vestbredden, Gazastripen og i Israel høsten 2001 med personer i tilknytning til 

fredsprosessen. Andre uttalelser som brukes vil være fra personer som er involvert i 

fredsprosessen uten at de har noen direkte tilknytning til forhandlingene. Disse 

kommentarene vil kunne styrke diskusjonene rundt problematikken om partens oppfylling av 

avtalte forpliktelser, og hvilke faktorer som er med på å vanskeliggjøre gjennomføringen.  

 

Sekundærkilder vil være viktig for å få et innblikk i problemene i fredsprosessen og 

vanskelighetene i forbindelse med gjennomføringen, fra flere ulike teoretiske og faglige 

perspektiver. Det vil være viktig å kunne basere seg på uttalelser og beskrivelser fra personer 

som ikke er involvert i prosessen, for å få et mest mulig objektivt perspektiv. Full 

objektivitet er ikke mulig, men de involverte parter har ofte sterke følelser i en retning, slik 

at det her er særlig viktig å ha et kritisk forhold til kildene. 
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1. 4 Disposisjon 
Etter at det i innledningen har blitt presentert hva som er tema og problemstilling for 

oppgaven, så vil det i neste kapittel være nødvendig å gå nærmere inn på den historiske 

bakgrunnen for konflikten og en utredning av de viktigste punktene i fredsprosessen. Den 

historiske bakgrunnen vil bestå av en grov utredning av konflikten mellom partene og av 

hendelsesforløpet frem til fredsprosessen startet. Fokus vil rettes mot partenes utvikling i 

forhold til hverandre, for å illustrere en utvikling der partene har gått fra uforsonlig konflikt 

til gjensidig anerkjennelse. Videre i kapitlet vil det lages en kort oversikt over avtalene som 

har blitt undertegnet, forløpet til avtalene, gjennomføring og hvordan partene har fulgt opp 

avtalene. Til slutt vil det fokuseres på bakgrunnen, innholdet og iverksettelsen av Mitchell-

rapporten og Tenet-planen. 

 

Kapittel 3 vil starte med å introdusere Fangens dilemma og hvordan Tenet-planen kan 

illustreres gjennom dette spillet. Det første avsnittet vil inneholde en skissering av flere ulike 

spill, for å illustrere samarbeidsproblemene og mulighetene i forholdet mellom partene. 

Neste avsnitt vil starte med en definisjon av en selvhåndhevende avtale i Fangens dilemma, 

for deretter å illustrere hvorfor Tenet-planen ikke er en slik avtale. Deretter vil jeg gå 

nærmere inn på mulighetene for en selvhåndhevende avtale i uendelig gjentatte Fangens 

dilemma-spill, og hvilke strategier som kan gjøre en avtale selvhåndhevende. Til slutt vil det 

fokuseres på forhandlingsmengden mellom partene i lys av kravet om reforhandlings- 

sikkerhet, før en kort oppsummering av hovedpunktene. 

 

Kapittel 4 omhandler veto-spillerne og deres posisjon og påvirkning i forhold til 

fredsprosessen, og mulighetene for en selvhåndhevende avtale. Det vil først redegjøres for de 

ulike aktørene, før Putnams to-nivå spill tas i bruk for å svare på andre del av 

problemstillingen. Den spillteoretiske analysen vil deretter iverksettes på grunnlag av teorien 

om et to-nivå spill, og videreutvikles til et treperson spill. Spill med ufullstendig informasjon 

og Bayesiansk oppdatering vil bli siste avsnitt før en kort oppsummering. 

 

Siste kapittel vil inneholde en oppsummering av hovedpunktene med en spesiell fokus på 

forholdet mellom veto-spillerne og selvhåndhevende avtale. Det vil til slutt trekkes 

konklusjoner i forhold til mulighetene for en selvhåndhevende avtale mellom Israel og PLO, 

og hvilken rolle veto-spillerne har i mulighetene for en slik avtale. 
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KAPITTEL 2 : HISTORIKK 
For å forstå dagens konflikt mellom partene, er det nødvendig med en historisk redegjørelse 

av årsakene til konflikten, utviklingen og tilnærmingen mellom partene. Forløpet og 

utviklingen av fredsprosessen må også gjennomgås, slik at at de fleste viktige forhold 

mellom partene er klarlagt før analysen begynner.  

 

2. 1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for konflikten mellom palestinerne og israelerne kan søkes flere tusen år tilbake 

i tid. Sammenbruddet i israelittenes kongedømme på 900-tallet f.kr. og romernes erobringer 

år 70 e.kr. endte med at jødenes historiske navn på området ble forsøkt visket ut og erstattet 

med navnet Palestina. Jødene ble i løpet av de følgende århundrene spredt ut over hele 

verden, før de på 1800-tallet begynte å søke tilbake til sine historiske områder. Araberne 

hadde da erobret området i løpet av Islams storhetstid, og området tilhørte nå det osmanske 

riket.  

(Lewis; 1998: 32-164) 

 

Dette er viktige historiske hendelser som har lagt grunnlaget for en konflikt  mellom to 

folkegrupper med rivaliserende krav på det samme geografiske området, og med tunge 

historiske og religiøse argumenter for sine krav. Det vil likevel være viktigere å fokusere på 

hendelsene i moderne tid, og starte med jødenes innvandring til området på slutten av 1800-

tallet. Jødeforfølgelsene hadde da allerede startet i Europa, og på den første sionist- 

kongressen i 1897 samlet jødene seg om å danne et nasjonalt hjem. De første store endringer 

skjedde i 1917, da engelskmennene erobret Jerusalem og opprettet et britisk mandat over 

området. Konflikten mellom araberne og jødene hadde allerede tatt form av en ideologisk 

konfrontasjon, hvor det ble sådd tvil om arabernes identitet i Palestina og jødenes rett til å bo 

der. Folkeforbundets formulering av det britiske mandatet og britenes Balfour-erklæring, 

som tok til orde for et nasjonalt hjem for jødene i Palestina, førte til at araberne nektet å 

samarbeide med folkeforbundet og startet et antisemittisk opprør. 

 

I løpet av årene 1936-37 konsoliderte jødene sin styrke, mens araberne økte sin motstand 

med assistanse fra de arabiske stater. Britene la frem flere forslag til løsning og arrangerte 

konferanser, mens problemene med å regjere området og innfri sine løfter bare økte. Andre 

verdenskrig skjøv konflikten i bakgrunnen, men utryddelsen av de europeiske jødene førte til 
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at det internasjonale samfunn ga aksept for en jødisk stat i Palestina. Araberne intensiverte 

motstanden, og britene overlot ansvaret til FN, som utarbeidet en løsning for området i 1947. 

Planen innebar dannelse av en palestinsk stat på 45 prosent av området og en jødisk stat på 

55 prosent av området, og med Jerusalem som internasjonal by. Araberne forkastet 

delingsplanen, mens jødene bestemte seg for å opprette en uavhengig stat til tross for en 

sterk indre konflikt om planen. Deretter fulgte en blodig konflikt mellom jødene og araberne. 

(Beilin; 1992: kap.5) 

 

2. 2 Konflikten 
14. mai 1948 ble staten Israel offisielt opprettet, etter at det britiske mandatet over Palestina 

gikk ut. Israel ble etter borgerkrigen invadert av syv arabiske armeer, og palestinernes 

skjebne ble lagt i hendene på de arabiske stater. Krigen mellom Israel og de arabiske 

nabostater, som skulle vare helt til oktober 1949, endte med en overlegen israelsk seier. 

Territoriet til den tenkte palestinske staten ble delt mellom Israel, Egypt og Jordan. Israel 

utvidet sitt territorium og skilte Gaza og Vestbredden fra hverandre, slik at Gaza ble en del 

av Egypt mens Vestbredden ble innlemmet i Jordan. Det ble inngått våpenstillstandsavtaler 

mellom landene, og Israel håpet på en fredelig løsning, men frustrasjonen bredte seg blant 

araberne som satte i gang en omfattende boikott av Israel 

  

Palestinerne som ikke hadde flyktet under krigen ble levende under en israelsk militær 

administrasjon, som begrenset deres bevegelsesfrihet. Rundt 650 tusen palestinere flyktet, 

mens 150 tusen ble værende i Israel. Flyktningene ble delvis jaget ut av israelerne, og søkte 

tilflukt i de arabiske nabolandene, som nå skulle representere palestinerne. Forholdet mellom 

partene forble spent, og da Egypts president, Nasser, nasjonaliserte Suezkanalen og stengte 

Tiranstredet for Israel i 1956 ble det spente forholdet rammet av ny krig. Frankrike og 

Storbritannia så sine interesser truet og angrep Egypt sammen med Israel. Supermaktene, 

USA og Sovjetunionen fikk stoppet konflikten, og Egypt frigjorde Suezkanalen og 

Tiranstredet. Israel erobret Sinai og Gaza, fikk slutt på infiltreringen fra Egypt, og vant 

tilbake sin navigasjonsfrihet. Israel vant ti år med ro, til tross for at supermaktene presset 

Israel til å gi tilbake Sinai og Gaza til Egypt. 

 

I 1964 grunnla Yassir Arafat sin motstandsbevegelse, Fatah, i Syria. Egypt opprettet PLO 

som en motvekt, startet organisert terrorisme og oppfordret til krig. Seksdagerskrigen  
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 i 1967 kom som et resultat av dynamikken i flere hendelser der Israel følte seg truet av 

Egypt. Israel ble angrepet av Egypt, Jordan og Syria, som i konflikten tapte nye områder 

mens Israel tredoblet sitt territorium. Israelerne erobret resten av Jerusalem og Vestbredden 

fra Jordan, Sinai og Gaza fra Egypt og Golan fra Syria. Palestinerne innså nå at de måtte 

sørge for frigjøringen selv. Det palestinske lederskapet, som holdt til i Jordan, ble fra nå av 

en sentral faktor i konflikten. Arafat ledet terroraksjoner fra Jordan, men de israelske 

styrkene angrep leirene langs grensen og jaget terroristene inn i Jordan, hvor de etablerte en 

stat i staten. Fatah tok i 1969 kontroll over restene av PLO, og intensiverte kampen for et 

arabisk Palestina med støtte av de arabiske stater. Konflikten ble nå et internasjonalt 

stridsspørsmål, og i 1970-71 gjennomførte Kong Hussein av Jordan et blodig oppgjør, kjent 

som sort september, hvor han jagde palestinerne ut. PLO flyttet sin base til Libanon, hvor de 

fortsatte sine angrep mot Israel. 

 

Israels erobringer i 1967 hadde endret balansen i området og forverret Israels 

sikkerhetsproblemer. Israel hadde nå store områder og flere fronter med mange arabere 

innenfor grensene, slik at da de arabiske statene angrep Israel i 1973 på Israels hellige dag, 

Yom Kippur, så ble de overrasket og måtte kjempe hardere enn tidligere for å overvinne 

araberne. Til tross for en sterk innsats fra araberne, så mislyktes de og ble slått tilbake til 

grensene fra 1967. Dette styrket PLO ytterligere, og i 1974 godkjente alle arabiske stater  

PLO som palestinernes eneste legitime representant, og overlot til PLO å definere 

palestinernes rettigheter og kampen for disse. PLO fortsatte frigjøringskampen, og ble 

akseptert på den internasjonale arena som palestinernes representant. FNs sikkerhets 

resolusjon 242, som omhandler Israels tilbaketrekning til grensen før 1967, anerkjente det 

palestinske problem som et politisk stridspunkt, og i 1975 ble sionismen erklært som en 

rasistisk bevegelse av FN. Lederen for PLO, Yassir Arafat, talte i FN og PLO plasserte 

ambassadører og diplomater i flere land enn Israel, men likevel nektet Israel å forhandle med 

PLO.  

 

PLO befestet etter hvert sin posisjon i Libanon, hvor de vokste seg sterke i løpet av 1970-

årene. Israel satte i gang motangrep mot PLOs terror og rakettangrep fra det sørlige  Libanon 

i 1978, men mislyktes. I 1981 blandet for alvor USA seg inn i konflikten som megler, da 

PLO hadde satt i gang tunge rakettangrep fra Libanon. President Reagan sendte en 

spesialutsending til området, som oppnådde våpenhvile, men det ble ingen virkelig stopp i  

angrepene på israelske mål over hele verden. Israel forberedte seg på krig i Libanon for å 
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knuse PLO, og muligens ta over styret i landet. Israels forsvarsminister Ariel Sharon satte i 

gang luftangrep mot palestinske mål i Libanon, etterfulgt av operasjon ”Fred for Galilea”. 

Dette skulle bli et tre år langt felttog igangsatt av statsminister Begin, som mistet kontrollen 

over situasjonen etter hvert som Israel viklet seg inn i indre libanesiske forhold. Israel måtte 

betale en høy pris for invasjonen, men de fikk jaget ut PLO, som deretter søkte tilflukt i 

Tunis og Irak. I 1988 erklærte Kong Hussein at Jordan skilte seg fra Vestbredden, og overlot 

alt til PLO, som dermed fikk gjenopprettet sin anseelse og base på palestinsk jord. 

(Beilin;1992: kap.5) 

 

2. 3 Veien til anerkjennelse 
Allerede før opprettelsen av den israelske stat i 1948 foregikk det samtaler mellom de 

arabiske stater og jødene, mens britene som hadde mandatet over området fungerte som 

megler. Allerede i 1937 ble det lagt frem en plan av en britisk regjeringskommisjon, som 

foreslo en løsning med to stater og Jerusalem som internasjonal by. Det jødiske byrå godtok 

forslaget som et utgangspunkt, men araberne forkastet forslaget. I 1939 møttes alle parter til 

en rundbordskonferanse, som endte med at briten besluttet at det skulle foreligge en arabisk 

stat innen ti år og innføres restriksjoner mot jødisk immigrasjon. Dette skyldtes at partene 

ikke var i nærheten av å bli enige på grunn av motstridende krav. Andre verdenskrig og 

jødeutryddelsen endret britenes syn, og jødene innvandret i stort antall. Den arabiske liga ble 

grunnlagt i 1945, og alle arabere samlet seg rundt kravet om uavhengighet for Palestina og 

stans i jødisk immigrasjon. Det jødiske byrå godtok i 1947 FNs delingsplan, men araberne 

forkastet den. 

 

Det foregikk allerede på denne tid en indre konflikt blant jødene om sionismens mål for 

området. Høyresiden, anført av Menicham Begin, gikk imot delingsplanen og krevde mer 

enn 55 prosent av området. Venstresiden gikk også imot, men foretrakk en to-nasjonal stat. 

Sentrum, under ledelse av Ben Gurion, greide å skaffe et flertall for delingsplanen og 

opprettelse av en israelsk stat innenfor grensene til FNs delingsplan. Arabernes forkastelse 

av delingsplanen, og det etterfølgende angrepet, fikk jødene til å samle seg til forsvar av 

landets grenser. De etterfølgende terrorangrep og kriger har holdt jødene samlet i 

beskyttelsen av landets sikkerhet. Araberlandenes kontinuerlige nederlag fikk dem til å gi 

opp, og overlate ansvaret for palestinernes skjebne til PLO. 
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PLO ble opprettet som et resultat av den arabiske nasjonalismen på 1950 og 1960-tallet, som 

en ideologisk organisasjon med Egypts president, Jomal Abdel Nasser, som leder. Etter 

Egypts nederlag i seksdagerskrigen ble organisasjonen overtatt av Arafat, som omformet den 

til palestinernes frigjøringsorganisasjon. Det foregikk da en indre kamp i PLO angående 

frigjørings-doktrinens innhold i forhold til statens befolkning og størrelse. PLOs charter som 

ble vedtatt i 1968 sier; ”Fornekter legitimiteten til Israel som stat, og planlegger et fremtidig 

Palestina som det frie hjemland for det samlede palestinske folket, frigitt fra organisert 

sionisme og imperialistiske konspirasjoner.” Debatten foregikk rundt hvilken modell som 

skulle danne grunnlaget for frigjøringen. I ”Algeri-modellen” var planen å jage ut jødene, 

mens ”Den demokratiske staten” skulle innlemme jødene. Fatah kjempet for å oppgi kravet 

om enerett til landet til fordel for et felles statsborgerskap, men manglet oppslutning fordi 

forslaget ikke hadde noe støtte i Israel. I 1974 ble totstatsmodellen introdusert i PLO for 

første gang, og Arafats tale i FNs generalforsamling la veien for internasjonal anerkjennelse. 

 

I Israel foregikk det en debatt i forbindelse med hva som skulle gjøres med de okkuperte 

områdene. Det ble en diskusjon om målet og meningen med en jødisk stat, uten at de ble 

enige om områdets status, bortsett fra Øst-Jerusalem som ble annektert i 1967. To 

hovedtrender i Israels politikk ble tydelig allerede etter 1967. På den ene siden fremsto 

Arbeiderpartiet med Allon-planen, hvor målet var å innlemme territoriene uten befolkningen 

gjennom territoriale kompromisser. De høyreorienterte nasjonalistene på den andre siden 

ønsket å innlemme alle områder og skape et Stor-Israel, gjennom en jødisk 

masseinnvandring og palestinsk utvandring eller etnisk rensning om nødvendig. I 1977 tok 

Menachim Begin makten i Israel, og Allon-planen ble lagt til side. Målet var nå å innlemme 

vestbredden og Gaza ved å isolere palestinerne fra hverandre gjennom en opprettelse av 

jødiske bosetningssoner blant de palestinske, og konfiskering av palestinsk jord. 

(Butenschøn; 1994)  

 

Israel nektet å forhandle med PLO, til tross for internasjonal anerkjennelse, fordi de betraktet 

dem som en terroristorganisasjon. De kunne ikke forhandle med en organisasjon som krevde 

Israels utslettelse i sin nasjonalpakt, men det var visse uenigheter innad i Israel angående 

betingelsene for forhandlinger. Likud avviste betingelsesløst forhandlinger med PLO, mens 

arbeideralliansen muligens var villige til å inngå i en dialog med PLO hvis de endret noen av 

sine standpunkter. Egypts president Sadats besøk i Jerusalem i 1977 skulle være med på å 

endre rammene for dialog, og gjennom Camp David-avtalen mellom Egypt og Israel i 1978 
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ble det lagt flere nye og overraskende beskrivelser når det gjaldt palestinerne. (Beilin; 

1992:155) Avtalen var først og fremst en avtale om Israels tilbaketrekning fra Sinai, men 

inneholdt også punkter om videre forhandlinger i forbindelse med palestinsk selvstyre. I 

1982 ble disse forhandlingene avbrutt, fordi de var kommet i en blindvei, og palestinerne 

følte seg på nytt sveket av de arabiske stater. USA la på dette tidspunkt frem Regan-planen, 

som en løsning på hele konflikten. Dette skulle innebære en israelsk tilbaketrekning, men 

Begin regjeringen vraket planene. Arbeideralliansen, med Peres i spissen, var villige til å 

godta forslaget som forhandlingsgrunnlag, men de arabiske statene støtte ikke planene. 

 

PLO ble tvunget til å forlate Libanon i 1982, og valgte Tunis som sitt nye samlingspunkt. 

Dermed ble det vanskelig for PLO å koordinere frigjøringskampen, slik at Arafat valgte å 

knytte seg til Egypts president Mubarak for støtte. I 1984 vendte Arafat tilbake Jordan, og 

innledet et samarbeid med sin fiende Kong Hussein. Han la frem ideen om å løse konflikten 

innenfor rammene av en internasjonal konferanse, med en felles jordansk-palestinsk 

delegasjon. Uformelle forhandlinger mellom Israel og Jordan via amerikanske mellommenn 

ledet til Londonavtalen i 1987, men den ble forkastet av Israel uten at avtalen var lagt frem 

for regjeringen. Jordan distanserte seg fra prosessen, og palestinernes skuffelse økte i takt 

med de ekstremistiske elementene. Alle disse faktorene førte til det palestinske opprøret, 

Intifadaen, som startet 9. desember 1987, og som skulle endre israelernes synspunkter. 

Intifadaen overbeviste israelerne om at situasjonen var uholdbar, og førte til en polarisering i 

den israelske opinionen. Arafat benyttet anledningen til å legge frem tostatsløsningen som 

offisiell palestinsk politikk, anerkjennelse av staten Israel innenfor grensene før 1967, aksept 

av sikkerhetsrådets resolusjoner og villighet til å avstå fra terrorisme. Dette ledet til en 

kjedereaksjon i Israel hvor den nasjonale enhetsregjeringen ble oppløst som en følge av 

uenighet i forbindelse med en palestinsk fredsdelegasjon i 1989. Planene om fredskonferanse 

ble dermed lagt til side, men en intern prosess i Labour i retning mot en bedre holdning til 

palestinerne var allerede satt i gang. Dermed var grunnlaget lagt, til tross for at 

fredsmulighetene virket langt vekke da USA brøt dialogen med PLO etter at Arafat nektet å 

fordømme et terrorangrep. 

 

Sovjetunionens fall og Gulf krigen førte amerikanerne sterkt inn på banen igjen på 

begynnelsen av 1990-tallet. USA presset Israel til å delta på en konferanse i Madrid i 1991, 

hvor Israels statsminister Shamir satte i gang en obstruksjonspolitikk som førte til at 
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amerikanerne blandet seg inn i innenrikspolitikken og skapte en regjeringskrise. Dermed 

kunne det fredsvennlige Labour innta makten i Israel.   

(Beilin;1992: kap.5) 

 

2. 4 Oslo-avtalen og fredsprosessen 
13. september 1993 ble Oslo-avtalen underskrevet utenfor det hvite hus i Washington av 

lederen for den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) Yassir Arafat, Israels daværende 

statsminister Yitzak Rabin og utenriksminister Shimon Peres. Denne avtalen skulle danne 

grunnlaget for fred mellom palestinerne og Israel, og føre til opprettelse av et midlertidig og 

begrenset selvstyre for palestinerne på de områdene som ble okkupert av Israel etter krigen i 

1967; Vestbredden og Gaza. Oslo-avtalen var en prinsipperklæring som først og fremst 

skulle legge vilkårene for senere forhandlinger og ble sett på som et første steg på veien mot 

en løsning av konflikten.  

(Butenschøn; 1994: 10-16).  

 

Forløpet til Oslo-avtalen var en lang prosess som først og fremst startet med Madrid- 

konferansen, der de første direkte forhandlinger mellom israelske og palestinske delegater 

foregikk. Grunnlaget for det politiske gjennombruddet var allerede lagt gjennom 

Londonavtalen fra 1987, som partene ikke ble enige om på grunn av problemer med 

rammeverket for forhandlingene. Intifadaen, som muligens kunne vært forhindret ved 

enighet om Londonavtalen, kan ses på som en utløsende faktor. Endringer i den israelske 

opinionen, som et resultat av intifadaen, førte i 1992 Labour tilbake til makten, med en 

lovnad om avtale med palestinerne innen ni måneder. Den økende faren fra Intifadaen og de 

palestinske ekstremistene tvang israelerne til å forhandle med PLO, som nå hadde endret sin 

politikk i forhold til Israel. Dette skapte store endringer både innad i Labour, og i Knesset og 

regjeringen. Shimon Peres tapte statsministerposten for Yatzik Rabin , men greide likevel å 

plassere sine fredskjempende støttespillere strategisk i regjeringen. Sammen med Yossi 

Beilin og Eli Dayas, greide Peres å overbevise Rabin om at fred med palestinerne var det 

rette.  

(Freedman; 1998: kap.1) 

 

Konferansen i Madrid ga ingen konkrete resultater på grunn av at forhandlingene foregikk 

for åpen scene, slik at ingen av partene kunne gi innrømmelser. PLO var dessuten ikke 
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direkte involvert i forhandlingene og Israels daværende statsminister, Yatzik Shamir, var 

motstander av fredskonferansens rammeverk, land for fred. Det foregikk både bilaterale og 

multilaterale forhandlinger med USA som observatør, men det eksisterte ingen 

beslutningsmyndighet eller mekanisme for å løse uenigheter. Dermed lå forholdene lite til 

rette for at partene skulle kunne bli enige. Oslokanalen, hvor hemmelig forhandlinger 

foregikk mellom partene i etterkant av Madrid-konferansen, skulle vise seg å legge 

forholdene til rette for en historisk avtale mellom Israel og palestinerne. Shimon Peres var 

hovedarkitekten bak avtalen, og greide å få støtte til avtalen både fra det israelske folk og 

daværende statsminister, Yatzik Rabin. Arbeiderpartiet fikk flertall for avtalen i Knesset ved 

hjelp av Shas, Meretz og de arabiske partiene, men det skulle vise seg at avtalen etter hvert 

økte den indre spenningen i Israel og delte det Israelske samfunn.  

(Freedman; 1998: kap.3) 

   

Hovedpunktene i Oslo-avtalen : (Butenschøn; 1994: 11-12) 

• Overgangsperiode på fem år med oppbygging av en palestinsk selvstyreadministrasjon. 

• Israelsk tilbaketrekning fra Gaza og Vestbredden (Kairo-avtalen 1994) 

• Valg på palestinsk Råd for å gi selvstyremyndighetene et demokratisk mandat. 

• Rådets jurisdiksjon gjelder kun på Gaza og Vestbredden, og ikke Jerusalem, de israelske 

bosetningene, ekstern sikkerhet, israelske borgere eller utenrikssaker. 

• Forhandlinger om varig løsning ved starten av det tredje året i overgangsperioden. 

• Felles komiteer under ledelse av en overordnet samordningskomite som skal ha oppsyn 

med gjennomføringen. 

 

Drapet på statsminister Rabin under feiringen av Oslo II - avtalen i 1995, var et uttrykk for 

den israelske misnøyen med fredsprosessen, selv om det på kort sikt dempet motstanden. 

Problemet med Oslo-avtalene, til tross for en tilnærming mellom partene, var at de var en 

liten del av en fredsprosess som skulle føre til en permanent fredsavtale. Avtalene ble til en 

viss grad fulgt opp de første årene ved at israelerne trakk seg tilbake og palestinerne fikk 

opprettet et selvstyre, men problemene med videreføringen har vist seg å være større. De 

vanskelige spørsmålene om bosetningene, Jerusalem og flyktningene har skapt større 

vanskeligheter for samarbeidet. Ekstremistenes terroraksjoner i 1996 endret synspunktene i 

den israelske opinionen, slik at de politiske motstanderne av avtalen, Likud, kunne overta 

makten. Allerede på dette tidspunkt var flere av punktene i Oslo-avtalen forsinket, og valget 
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av Benjamin Netanyahu som Israels statsminister vanskeliggjorde hele prosessen og 

gjennomføringen av Oslo-avtalene. Labours ”tilbaketrekning for fred” ble byttet ut med 

”fred for fred”, og Netanyahu la nye retningslinjer for fredsprosessen ved at han betinget 

videre forhandlinger med at palestinerne oppfylte sine forpliktelser først. Problemet for 

Arafat var å få kontroll over de ekstreme gruppene, som stoppet alt samarbeid. Etter hvert 

som PLO arresterte medlemmer av Hamas og Jihad, og oppfylte Israels sikkerhetskrav, 

kunne forhandlingene så smått starte igjen. Oslo II - avtalen skulle gi palestinerne et større 

selvstyrt område, og flere byer ble etter hvert overlatt til de palestinske selvstyre- 

myndighetene. Hebron var en av byene omtalt i Oslo II - avtalen, men uroligheter i 

forbindelse med den israelske bosetningen gjorde det problematisk. Hebron ble allerede i 

1994 et problematisk element i fredsprosessen da en jødisk bosetter drepte flere palestinere i 

byens moske, og byen er fortsatt stedet hvor de største uroligheter finner sted. Etter 

urolighetene i 1994 ble det opprettet ”temporary international  presens in Hebron” (TIPH), 

som ble gjenopprettet i 1997. Disse observatørene har ingen myndighet , men skal overvåke 

den spente situasjonen i byen. Hebron har blitt et symbol på fredsprosessens store problemer 

i forbindelse med Israels bosetningspolitikk, fordi bosetterne nekter å flytte og det 

palestinske folket godtar ikke at de blir. Oslo II-avtalen og de videre forhandlingene nådde et 

foreløpig dødpunkt 25. september 1996 da israelerne åpnet Hasmonen tunnelen under 

Klippemoskeen. Samarbeidet ble erstattet av skyting på hverandre, og 

sikkerhetssamarbeidets slutt skapte et fundamentalt brudd i fredsprosessen. 

 (Freedman; 1998: kap.2) 

 

USA og EU forsøkte i 1998 å holde fredsprosessen i live gjennom å samle partene til en ny 

avtale, ”The Wye River Memorandum”, som  først og fremst stadfestet tidligere avtaler. 

Forsøkene var forgjeves og Likudregjeringens uttalelser om de aldri vil godta en palestinsk 

stat og at de ønsker israelsk suverenitet over de okkuperte områdene, la grunnlaget for et 

dårlig forhold mellom partene som varte helt frem til Labour tok makten i 1999. Daværende 

statsminister Ehud Barak innledet flere forhandlinger og avtaler med palestinerne, slik at 

mange var optimistiske og trodde at fredsprosessen var brakt tilbake på skinnene, men 

resultatene lot likevel vente på seg. ”The Sharm el-sheikh memorandum” i 1999 la en 

tidsramme for ytterligere israelske tilbaketrekninger og forhandlinger om en 

sluttavtale. Partene møttes på Camp David sommeren 2000 for å forhandle frem en 

sluttavtale, men til tross for store innrømmelser og tilnærminger forlot partene Camp David 

uten en avtale. Dette skapte store uroligheter på begge sider, fordi israelerne mente at Barak 
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hadde gitt for store innrømmelser mens palestinerne følte seg lurt. Fredsprosessen ble etter 

hvert erklært død, mens palestinernes tålmodighet forsvant. En rekke hendelser i 

forlengelsen av de mislykkede forhandlingene på Camp David utløste et nytt palestinsk 

opprør, Intifada, i september, som sammen med et økt antall terroraksjoner brøt ned alt 

samarbeid. Alle disse hendelsen skapte også en politisk krise i Israel, som førte til at Barak 

gikk av og Likud tok tilbake makten med Ariel Sharon som statsminister. 

 

2. 5 Mitchell-rapporten og Tenet-planen 
Mitchell-kommisjonen (”Sharm el-sheikh fact-finding committee”) ble oppnevnt som en 

internasjonal undersøkelseskomite 7. november 2000 av USAs daværende president, Bill 

Clinton, for å se på årsakene til volden mellom israelerne og palestinerne siden 28 

september. Den amerikanske senatoren, George E. Mitchell ble utnevnt som leder for 

kommisjonen, som også skulle finne fram til ulike tiltak som kunne forebygge gjentakelser 

av voldelige sammenstøt. (UD; 2000) Rapporten ble lagt frem 30.april 2001, og begge parter 

ble enige om en arbeidsplan, Tenet-planen, i regi av direktøren for CIA, George Tenet, som 

hadde utarbeidet forslag til gjennomføringen av Mitchell-rapportens forslag.  

       

Det palestinske opprøret, som startet 28. september 2000 spredte seg raskt utover hele 

Vestbredden og Gaza, og ble fulgt opp av nye terroraksjoner i Israel. Israelske myndigheter 

svarte med å stenge alle grenser, og satte i gang harde militære mottiltak for å stoppe 

opprøret. Dette førte kun til en eskalering av opprøret, som stoppet alt samarbeid og alle 

forhandlinger mellom partene. Valget av Ariel Sharon og Likudregjering kom som et 

indirekte resultat av opprøret og terrorhandlingene, fordi den israelske opinionen ønsket en 

statsminister som kunne slå ned på opprøret og reetablere sikkerheten. Dette førte til en 

ytterligere konfrontasjon mellom partene, ettersom Sharon la frem en egen plan som 

involverte fortsatt okkupasjon, utvidelse av bosetningene, ingen palestinsk stat og samtaler 

med Arafat kun etter at han har oppfylt sine forpliktelser, stoppet terrorismen og skapt ro. 

(PNA; 2001a) I oktober 2000 ble det holdt en ny Midtøstenkonferasne i Sharm el-sheikh, 

hvor partene ble enige om å utvikle en undersøkelseskomite for å utrede hendelsene de siste 

ukene og finne ut hvordan en gjentakelse kan hindres. Det ble også lagt frem som et mål å 

finne en vei tilbake til fredsprosessen. (Mitchell-rapporten; 2001)  
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Undersøkelseskomiteen hadde sitt første møte i New York 26. og 27. november 2000, hvor 

de hadde separate møter med begge parter og diskuterte mandat og mål. Komiteen la frem 

sin rapport 30.april 2001, som inneholdt både årsaker til urolighetene, forslag til løsning på 

situasjonen og veien tilbake til fredsprosessen. Rapporten hadde ikke som mål, og valgte 

heller ikke å legge skylden på noen av partene, men la frem flere forslag på hva som må 

gjøres. Tre hovedpunkter ble lagt frem ; (Mitchell-rapporten; 2001) 

 

1. Få slutt på volden: 

• Inngå betingelsesløs våpenhvile og gjenopprette sikkerhetssamarbeidet. 

2. Gjenoppbygge tillit: Etablere en ”cooling off” periode og iverksette tillitsskapende tiltak. 

• Palestinske myndigheter må ta i bruk alle midler for å stoppe terrorismen. 

• Israelske myndigheter må fryse all bosetningsaktivitet og skape ro i bosetningene. 

• Redusere spenningen og potensialet for voldelige konfrontasjoner. 

• Israel bør fjerne karakteristikken av konflikten som en væpnet konflikt uten krig. 

• Palestinerne må etablere kontroll over eget personell.  

• Begge sider må stoppe bruken av oppvigleri.  

• Israel bør åpne grensene og stoppe bruken av kollektiv straff. 

• Palestinerne bør gjenopprette sikkerhetssamarbeidet med Israel for å hindre terror. 

• Hellige plasser for muslimer, jøder og kristne må beskyttes, bevares og respekteres. 

• En internasjonal beskyttelsesstyrke må støttes av begge parter før det kan iverksettes. 

• Initiativ på tvers av grensene bør støttes av begge parter. 

3. Gjenoppta forhandlingene gjennom et nytt bilateralt forhold. 

• Begge parter må betrakte den andre som en partner. 

  

Begge parter satte stor pris på kommisjonens arbeid og resultater, og betraktet rapportens 

forslag som konstruktive og positive forsøk på danne et grunnlag for løse den fastlåste 

situasjonen, og forberede en vei tilbake til meningsfulle forhandlinger. (MFA; 2001 & PNA; 

2001b) Direktøren for CIA i USA, George Tenet,  tok i etterkant initiativ til å lage en 

arbeidsplan for partene i forbindelse med oppfølgingen av rapporten. Sikkerhets- 

organisasjonen til israelske og palestinske myndigheter bekreftet sin forpliktelse til å følge 

opp sikkerhetsavtalene som ble avtalt på Sharm el-sheikh i oktober 2000, som også er 

beskrevet i Mitchell-rapporten. 
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Tenet planen er først og fremst en plan for våpenhvile som inneholder følgende punkter ;  

(Tenet-planen; 2001) 

 

1. Israel og palestinerne vil så raskt som mulig gjenopprette sikkerhetssamarbeidet 

2. Begge sider vil ta i bruk alle midler for å bevare våpenhvilen og samarbeidet. 

3. Sikkerhetssamarbeidet skal avsløre terrorister og terroraksjoner. 

4. Begge sider skal hindre at områdene under deres kontroll blir brukt til voldshandlinger. 

5. Israel og palestinerne skal innen en uke gjenopprette sikkerhetssamarbeidet, og bli enige 

om en tidsramme for israelsk tilbaketrekning til posisjonene før 28.september 2000. 

6. Bli enige om tidsramme for åpning av grenser og redusering av kontrollpunkter. 

 

Partene har overraskende blitt enige om flere tiltak som kan stoppe voldssirkelen og føre 

dem tilbake til fredsprosessen, men selv om partene har blitt enige så har de ikke greid å 

gjennomføre planene. Det grunnleggende problemet i gjennomføringen er at ingen av 

partene har fulgt opp våpenhvilen, slik at voldssirkelen fortsetter. Partene har møttes flere 

ganger og avtalt nye våpenhviler, men de ekstreme gruppene på begge sider gjør alt de kan 

for å hindre at planene blir gjennomført. Det er vanskelig å si om noen av partene med 

hensikt forpurrer avtalene, fordi det er umulig å si i hvilken grad de har kontroll over de 

ekstremistiske gruppene. Det er også vanskelig å si i hvilken grad de politiske lederne 

virkelig ønsker å følge opp avtalene de skriver under. Indre uenighet på begge sider har blitt 

et stort problem for fredsprosessen, som må løses før partene kan bli enige seg i mellom. 

Så lenge opprøret og voldssirkelen fortsetter og våpenhvilene brytes, så finnes det ikke 

grunnlag eller mulighet for partene til å samarbeide og finne tilbake til fredsprosessen. 
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KAPITTEL 3 : SELVHÅNDHEVENDE AVTALE 
3. 1 Innledning 
Tenet-planen var en oppfølging av Mitchell-rapporten, som beskrev hvordan de ulike 

punktene i rapporten skulle gjennomføres. Partene har ikke greid å gjennomføre planen til 

tross for enighet om punktene. En spillteoretisk analyse av samarbeidsproblemene kan skape 

en økt forståelse for disse samarbeidsproblemene. Fangens Dilemma er et av flere spill som 

ofte brukes til å illustrere samarbeidsproblemer i internasjonal politikk.  

     

Etter en kort utredning av hovedpunktene i Fangens dilemma vil jeg gå nærmere inn på 

relevansen i forhold til Tenet-planen, og forklaringer på samarbeidsproblemene. Neste steg 

vil være å kikke nærmere på de ulike forutsetningene i Fangens dilemma. Særlig vil det være 

viktig å se hvilken påvirkning en endring av partenes preferanser vil ha på utfallet. Dette vil 

kunne være med på å gi innsikt i hvorfor partene greide å bli enige om punktene i avtalen, 

men ikke greier å gjennomføre dem. Et annen viktig punkt i Fangens dilemma er at begge 

spillerne har en dominant strategi, som avgjør utfallet i spillet. Informasjonstilgangen 

påvirker handlingsstrukturen i spillet, slik at det kan være nyttig å endre på disse 

forutsetningene for å se om det påvirker mulighetene for samarbeid. Sekvensielle spill 

forteller oss om trekkrekkefølgen har noen påvirkning på utfallet. 

 

En utvidelse av Fangens dilemma vil være utgangspunkt for neste avsnitt. Uendelig gjentatte 

spill er en spillteoretisk forutsetning for en selvhåndhevende avtale i Fangens dilemma. 

Tenet-planen vil i lys av denne og flere forutsetninger bli analysert ved hjelp av ulike 

strategier, for å illustrere og forklare hvorfor Israel og palestinerne har vanskelig for å 

samarbeide. En sentral strategi i denne sammenheng vil være Tit for Tat, som også kan være 

med på å forklare mulighetene for samarbeid. Til slutt i dette kapitlet skal det i lys av 

konklusjonene fra forutsetningene om en selvhåndhevende avtale, ses nærmere på 

grunnlaget for forhandlingene mellom partene. Forhandlingsmengden avgjør potensialet for 

en avtale, men hvis avtalen skal være selvhåndhevende så må den være reforhandlingssikker. 
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3. 2  Fangens dilemma 
Fangens dilemma er en av de mest kjente og mest brukte modellene i spillteoretisk 

sammenheng. Det er et ikke-kooperativt spill som kan illustrere samarbeidsproblemene 

mellom nasjoner i forbindelse med internasjonale avtaler. Spillet vil i denne oppgaven bestå 

av to spillere som kan velge mellom å bryte eller holde avtalen. I Fangens dilemma har 

spillerne fullstendig informasjon, slik at de kjenner hverandres preferanser og tilgjengelige 

strategier, men ufullkommen informasjon fordi det er et spill med simultane trekk. Disse 

forutsetningene blir likevel lite relevante når begge spillerne har å bryte avtalen som 

dominant strategi1, som vil si at strategien er et beste svar uansett hva motparten gjør. (Hovi 

& Rasch;1993: 47)  

 

Fangens dilemma skal her tas i bruk for å illustrere samarbeidsproblemene mellom Israel og 

palestinerne, i forbindelse med gjennomføringen av Tenet-planen. Israel og PLO har i 

forkant av spillet blitt enige om en avtale, men de har ulike oppfatninger om hva som er det 

beste utfallet. Dette skyldes at partene har ulike preferanser i forhold til hvilket utfall de liker 

best. I figur 3.1 har hver av partene valget mellom å holde (H) eller bryte (B) avtalen. 

Utgangspunktet når spillet starter er en situasjon med konflikt. Hvis begge holder avtalen, så 

vil det bli våpenhvile og samarbeid mellom partene. Begge sider ønsker å oppnå våpenhvile 

og samarbeid, men ingen av partene ønsker å komme i en situasjon hvor de er alene om å 

holde avtalen. 
Figur 3. 1 : Fangens dilemma på normalform 

 
                                Israel åpner grensene og                           Grensene, kontrollpunktene og  

                                      reduserer antall kontrollpunkter             bruken av militærmakt forblir                      

                                      og bruken av militær maktbruk  (H)       slik det er. (B) 

Palestinerne øker                                                          4                                                          
Israels sikkerhet  og                                                                                               

stopper opprøret (H)        4                                                      0 
 

Palestinerne fortsetter                                                    0                                                          

med vold og opprør(B)                                                    

5

1
15

                                              
1 En strategi betegner en plan som gir en forskrift for alle de situasjoner som kan oppstå i spillet.  

  (Hovi &  Rasch; 1993: 37) 
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Tenet-planen tilsier at Israel skal åpne grensen og redusere antall kontrollpunkter og bruken 

av militærmakt, mens PLO skal øke Israels sikkerhet og stoppe opprøret. Spillets preferanser 

tilsier at det vil være best for hver side at bare motparten holder avtalen, nest best at begge 

holder avtalen, tredje best at begge bryter avtalen og verst at bare motparten bryter avtalen. 

Dette er angitt i figur 3.1, som viser partenes preferanser i forhold til de ulike utfallene. 

Tallet 5 er preferansen for det beste utfallet, mens tallet 0 er preferansen for det verste. 

Tallene nede til venstre i rutene angir PLOs preferanser og tallene oppe til høyre i hver rute 

angir Israels preferanser. Israel ønsker først og fremst at opprøret stoppes og sikkerheten 

økes uten at de trenger å åpne grensen eller redusere antall kontrollpunkter og bruken av 

militærmakt, både fordi de trolig er usikre på om PLO vil holde sin del av avtalen og fordi de 

muligens ønsker å opprettholde kontrollen over palestinerne uansett. PLO ønsker først og 

fremst at Israel åpner grensene og reduserer antall kontrollpunkter og bruken av militærmakt. 

Det kan hevdes at disse foreløpige preferansene i Fangens dilemma ikke fanger inn aspektet 

hvor PLO ønsker å stoppe opprøret og volden, hvis Israel holder avtalen. Modellen tilsier at 

PLO foretrekker å fortsette med vold og opprør, uansett hva Israel gjør. Dette blir trolig 

misvisende i forhold til virkeligheten, men utgjør en forenkling for å kunne illustrere 

samarbeidsproblemene. Vi skal senere i oppgaven utvide modellen og endre preferansene, 

for å gjøre modellen mer realistisk. Det viktige i denne første modellen er å forenkle det så 

mye som mulig, og unngå unødvendig informasjon, for å forsøke å skape forståelse. 

 

Det nest beste for begge parter er at begge følger opp sine forpliktelser, men fordi det verste 

utfallet er å følge opp forpliktelsene uten at den andre gjør det, så vil det være bedre å være 

på den sikre siden ved å ikke følge forpliktelsene. Selv om palestinerne ønsker å stoppe 

opprøret og volden, hvis Israel holder avtalen, så vil det likevel lønne seg for palestinerne å 

bryte avtalen ettersom de vet at Israel ikke vil holde avtalen. Dette skyldes at partene handler 

simultant, og mangler kunnskap om spillets historie. Ufullkommen info hindrer partene i å 

vite hvor de er i spillet, slik at de ikke vet hva den andre part har valgt når de selv skal velge. 

Dermed vil begge parter ikke samarbeide for å unngå å bli den tapende part, og hvis den 

andre samarbeider så vil den som ikke samarbeider få et fortrinn. Det paradoksale med dette 

er at begge parter ville ha foretrukket utfallet der begge følger opp sine forpliktelser. Dette 

skyldes at det er best for begge parter å ikke følge opp forpliktelsene sine uansett hva 

motparten gjør, fordi begge parter har en dominant strategi. Informasjonstilgangen blant 

partene kan i virkeligheten være noe annerledes enn i Fangens dilemma, men spillets 

begrensning av informasjonstilgangen er med på å hindre at modellen blir så komplisert at 
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det ikke er mulig å se hvilke konklusjoner vi kan trekke fra den. Det er også nyttig å 

illustrere hvilken virkning informasjonssvikt har på partenes strategier, når vi senere skal se 

på hvilken virkning det har at partene handler sekvensielt med fullkommen informasjon. 

 

I Fangens dilemma er det tre Pareto-optimale utfall, som betegner at det ikke finnes noe 

annet utfall som er bedre for minst en av partene uten at det er dårligere for noen. Problemet 

er at begge parter vil følge sin dominante strategi slik at resultatet blir det eneste utfallet som 

ikke er Pareto-optimalt. Utfallet i Fangens dilemma er suboptimalt i Pareto-forstand, som vil 

si at det finnes et bedre utfall som er bedre for en aktør uten å være dårligere for noen. Det er 

dermed individuelt rasjonelt for hver side å ikke samarbeide. Resultatet blir imidlertid 

kollektivt irrasjonelt, fordi begge ville gjort det bedre hvis begge samarbeidet. Muligheten til 

samarbeid ligger i at begge parter blir enige om å gjennomføre en Pareto-forbedring, som vil 

si at situasjonen forbedres for minst en aktør uten at den forverres for noen. (Hovi & Rasch; 

1993: 47-48) Det kan hevdes at alle utfall etter avtaler mellom Israel og PLO har vært 

suboptimale i Pareto-forstand, til tross for at det har foreligget utfall som kunne ha vært 

bedre for begge parter. Dette kan skyldes at det ikke har vært noen faktorer som har kunnet 

være med på å tvinge partene til å overholde sine forpliktelser, og dermed nå et bedre utfall 

enn hva de har gjort. 

 

3. 2. 1 Endrede preferanser 

Fangens dilemma fanger ikke inn alle aspekter ved avtalen mellom Israel og palestinerne. 

Det ujevne maktforholdet mellom partene har påvirket både utformingen og utfallet i 

avtalen. En endring av preferansene til PLO, hvis begge holder avtalen, kan illustrere dette 

Det kan hevdes at PLO ikke ønsker å fortsette med vold og opprør, hvis Israel holder 

avtalen, slik at utfallet hvor begge holder avtalen rangeres foran utfallet hvor PLO bryter 

avtalen når Israel holder avtalen. Dette kan illustreres ved at PLO får tallet 7 som preferanse 

hvis begge holder avtalen. Dermed vil PLO foretrekke å holde avtalen fremfor å bryte 

avtalen, hvis Israel holder avtalen. For Israel gjelder fortsatt at de ønsker å bryte avtalen, selv 

om PLO skulle holde avtalen. Dette skyldes at Israel fortsatt ønsker å holde grensene stengt 

og ikke redusere antall kontrollpunkter eller militær kontroll, selv om PLO skulle holde 

avtalen. 



 30

Figur 3. 2 :  Alternative preferanser i modell på normalform 

 
                                Israel åpner grensene og                            Grensene, kontrollpunktene og  

                                      reduserer antall kontrollpunkter og          bruken av militærmakt forblir                      

                                      bruken av militær maktbruk  (H)              slik det er. (B) 

Palestinerne øker                                                          4                                                            
Israels sikkerhet  og                                                                                               

stopper opprøret (H)        7                                                       0 
 

Palestinerne fortsetter                                                 0                                                                  

med vold og opprør(B)      5                                                           

  

PLO har dermed ingen dominant strategi, men Israel har fortsatt som dominant strategi å 

bryte avtalen uansett. Så lenge partene handler simultant så vil utfallet fortsatt bli at  begge 

sider bryter avtalen. Dette skyldes at PLO vet at Israel ønsker å bryte, selv om PLO holder 

avtalen. Dermed vil det fortsatt lønne seg for PLO å bryte avtalen, for å unngå sitt verste 

utfall ved å holde avtalen. PLO vil i dette spillet foretrekke å holde avtalen fremfor å bryte 

avtalen, hvis Israel holder avtalen, men Israel fortrekker å bryte avtalen uansett. 

 

 Hvis Israel hadde vært sikker på at PLO kan stoppe opprøret og øke Israel sikkerhet, så er 

det mulig at Israel hadde foretrukket å holde avtalen. La oss forutsette at det er maktbalanse 

mellom partene, og begge sider foretrekker en situasjon med våpenhvile og samarbeid. Dette 

kan skyldes at begge sider ikke har noe insentiv til å bryte avtalen, hvis den andre holder 

den, fordi begge sider har like stor nytte av våpenhvile og samarbeid. Dermed får begge 

parter tallet 7 som sin preferanse for å holde avtalen, hvis den andre part gjør det samme. 
Figur 3. 3 : Moderat selvhevdelse på normalform 

 
                              Israel åpner grensene og                            Grensene, kontrollpunktene og  

                                     reduserer  antall kontrollpunkter og        bruken av militærmakt  forblir                      

                                    bruken av militær maktbruk  (H)              slik det er. (B) 

Palestinerne øker                                                                                                                       5   
Israels sikkerhet  og                                                                                               

stopper opprøret (H)        7                                                       0 
 

Palestinerne fortsetter                                                   0                                                                  1     

med vold og opprør(B)      5                                                       1                 
1

1

7

7

1

1

5

7
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Denne endringen av partenes preferanser fører til at vi får et spill, som i spillteorien kalles 

Moderat selvhevdelse. Ingen av partene har noen dominat strategi, og det er to 

likevektspunkter. Den ene likevekten tilsier at Israel vil holde avtalen, hvis PLO holder 

avtalen og PLO vil holde avtalen, hvis Israel holder avtalen. Den andre likevekten tilsier at  

Israel vil bryte avtalen, hvis PLO bryter avtalen og PLO vil bryte avtalen, hvis Israel bryter 

avtalen. Hvilken strategi det er rasjonelt å velge er betinget av hvilken strategi motparten 

forventes å velge. Moderat selvhevdelse har både en Pareto-optimal likevekt og en likevekt 

som er suboptimal i Pareto-forstand. Dette skulle føre til at det Pareto-optimale utfallet blir 

løsningen på spillet, fordi det foretrekkes av begge parter. Dette følger av at hvis et spill med 

to likevekter skal ha en løsning i streng forstand, så må en av likevektene foretrekkes fremfor 

den andre av samtlige spillere. Løsningen er da at hver spiller velger det Pareto-optimale 

utfallet, fordi det er det foretrukne likevektspunktet. Fullstendig info forutsettes, fordi da vet 

begge sidene at den andre part ønsker å samarbeide. Hvis det foreligger ufullstendig info kan 

utfallet bli et annet. Da kan det lønne seg for begge parter å bryte avtalen, for å  unngå å bli 

den tapende part. Dette kan skyldes at begge sider mistenker hverandre for å ha preferanser 

som Fangens dilemma.  

(Hovi & Rasch; 1993: 48-53) 

 

Hvordan virkeligheten er og om partene har fullstendig og fullkommen info er ikke det 

essensielle i modellenes konklusjoner. Modellene illustrerer noen av problemene for 

samarbeidet mellom Israel og PLO, ved at de viser hvilken påvirkning de ulike 

forutsetningene har på utfallet. Hvilken informasjonstilgang partene har i forhold til 

hverandre har stor betydning for utfallet. Det kan hevdes at store begrensninger i 

informasjonstilgangen svekker sjansen for at partene vil samarbeide og holde avtalen. 

Partenes reelle preferanser er også umulig å fastslå, men endringene av preferansene i 

forhold til de ulike utfallene viser hvilken stor betydning det har for utfallet om partene har 

dominante strategier. Preferansefordelingen illustrerer den ulike maktfordelingen mellom 

partene, og hvilken effekt den har på utfallet. Det kan hevdes at økt maktbalanse mellom 

partene vil styrke sjansene for samarbeid. 

 

3. 2. 2 Sekvensielle spill 

Sekvensielle spill er engangsspill hvor deltakerne foretar sine valg i en på forhånd fastlagt 

rekkefølge. (Hovi &Rasch; 1993: 68) Dette fører til at den som handler som nummer to kan 

reagere på den første spillerens valg av handling. Ved å sette opp spillet mellom Israel og 
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PLO sekvensielt, så vil det være mulig å se hvilken effekt det har på utfallet om Israel eller 

PLO handler først. Preferansen vil være de samme som spillet i figur 3.2, men informasjonen 

vil nå være fullkommen. 
 

Figur 3. 4 : Spill på ekstensiv form – sekvensielt spill: PLO handler først 

 

                                              PLO 
                                        Holde             Bryte        
 

                        Israel                                         Israel 

                     
              Holde                 Bryte         Holde                 Bryte      
     PLO   :  7                           0        5                        1    

     Israel :   4                          5        0                         1  

 

Hvis partene handler sekvensielt, så vil den som handler sist velge strategi betinget av 

hvilken strategi den første spillerne valgte. Hvis PLO handler først, så vil utfallet bli det 

samme som i Fangens dilemma, fordi Israel vil bryte avtalen uansett. Baklengs induksjon 

viser oss denne likevekten i spillet på ekstensiv form, ved at vi begynner med det siste 

trekket i spillet og arbeider oss bakover, trinn for trinn, til det første trekket. Det betyr at vi 

må begynne med Israels trekk, for å finne ut hva PLO vil gjøre. Israels preferanser er 4 for å 

holde og 5 for å bryte, hvis PLO holder avtalen. De vil da velge å bryte å bryte avtalen fordi 

det gir høyest nytte. Israel vil også velge å bryte avtalen hvis PLO bryter avtalen, fordi å 

holde avtalen gir en nytte på 0, mens å bryte avtalen gir en nytte på 1. Deretter kan vi lese av 

modellen at PLOs nytte vil bli 0 hvis de holder avtalen og 1 hvis de bryter avtalen. Dermed 

vil PLO bryte avtalen, og spillets likevekt og løsning blir at begge bryter avtalen. 
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Figur 3. 5 : Spill på ekstensiv form – sekvensielt spill: Israel handler først 

  

                                                  Israel 
                                        Holde             Bryte        
 

                        PLO                                             PLO  

                                                                               
              Holde                 Bryte         Holde                 Bryte      
     Israel :  4                           0       5                         1    

     PLO  :   7                           5       0                         1   

 

Gitt at Israel handler først og åpner grensene og reduserer antall kontrollpunkter samt bruken 

av militær makt. Da vil det lønne seg for PLO å stoppe opprøret og øke Israels sikkerhet. 

Gjennom baklengs induksjon finner vi at PLO vil holde avtalen hvis Israel holder avtalen, 

men bryte avtalen hvis Israel bryter avtalen. Dermed vil Israel velge å holde avtalen, hvis de 

må handle først. Forskjellen fra modellen med fullkommen informasjon, er at Israel nå vet at 

PLO vil holde avtalen hvis de selv holder avtalen. Israel ville oppnådd størst nytte hvis PLO 

hadde holdt avtalen, samtidig som de selv hadde brutt avtalen. Fullkommen informasjon gjør 

dette umulig ettersom PLO nå handler på betingelse av hva Israel har valgt. Nytten for både 

Israel og PLO kan bli større ved å holde avtalen enn ved å bryte avtalen. Dermed skulle det 

ikke være noen konflikt om trekkrekkefølgen, ettersom det vil være best for begge parter at 

Israel handler først. 

 

Det eksisterer kun to mulige løsninger på dette spillet ; begge bryter avtalen eller begge 

holder avtalen. Den rasjonelle løsningen tilsier at begge holder avtalen, fordi det gir størst 

nytte. I virkeligheten har begge valgt å bryte avtalen, på tross av at de spillteoretiske 

modellene og resonnementene tilsier at de burde samarbeide. Dette betyr ikke at partene er 

irrasjonelle, men at trekkrekkefølgen i modellen ikke er etablert i virkeligheten. 

Hovedårsaken til at modellen ikke passer med virkeligheten kan forenklet sies at partene 

ikke stoler på hverandre. Tenet-planen tilsier at begge parter skal gjennomføre våpenhvilen 

og starte samarbeidet, som skal danne grunnlaget for videre fredsforhandlinger. Problemet er 

at begge parter i ettertid har lagt frem betingelser for å gjennomføre planen. Israels 

statsminister, Ariel Sharon, har krevd en syv dagers våpenhvile før han vil gjennomføre noen 
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av de andre punktene i planen. Palestinernes president, Yassir Arafat, har lagt frem en 

betingelse om stopp i bosetningsaktiviteten før han går med på resten av kravene til Sharon. 

Dermed har avtalen blitt forvandlet til et politisk maktspill mellom Sharon og Arafat, selv 

om det kan hevdes at de har mistet kontrollen over utviklingen. Dette kan skyldes at det 

eksisterer flere aktører, som påvirker utviklingen utenfor de oppsatte modellene. Spesielt de 

ekstreme gruppene på den palestinske siden har fått stor makt i forhold til fredsprosessen 

etter at Sharon har valgt å la dem bestemme utviklingen, samtidig som det hevdes at Arafat 

har mistet kontrollen over disse gruppene. 

 

Israelske myndigheter har uttalt at palestinerne må stoppe opprøret og volden før de vil åpne 

grensene og redusere antall kontrollpunkter og bruken av militærmakt. PLO tviler på at 

Israel vil gjøre dette selv om de stopper opprøret og volden. Derfor forsøker de å tvinge 

Israel til å handle først ved å fortsette med opprør og vold. Denne strategien slår feil når 

asymmetrien i makt er så stor mellom partene. PLO har ikke makt til å tvinge Israel til å 

gjøre noe de ikke vil, for de vil forsøke å slå ned all motstand og tvinge PLO til å handle 

først.  

 

I følge modellen blir dette et paradoks når utfallet blir samarbeid hvis Israel handler først, 

mens utfallet blir fortsatt konflikt hvis PLO handler først. Partene skulle da kunne bli enige 

om at Israel handler først, hvis de ønsker våpenhvile og samarbeid. Problemet er at Israel 

ønsker våpenhvile og samarbeid uten å holde avtalen, slik at hvis PLO handler først så vil 

Israel fortsatt holde grensene stengt og antall kontrollpunkter og militær kontroll over 

palestinerne vil opprettholdes. Dermed vil Israel at palestinerne skal velge å holde avtalen 

først, slik at de da kan ta fordelene ved å bryte avtalen. Så lenge palestinerne vet dette, så vil 

de ikke holde avtalen når de må velge først. Et videre problem for Israel som ikke fanges inn 

i dette forenklede engangsspillet, er at uansett om de får muligheten til å bryte avtalen etter 

at PLO har valgt å holde avtalen, så vil PLO i det neste spillet bryte avtalen når de ser at 

Israel ikke holder avtalen. Foreløpig har ingen av partene gjort noe som helst for å holde 

avtalen, fordi det på begge sider finnes betydningsfulle aktører som ikke har samme 

preferanser som aktørene i spillet. Selv om Israel handler først og holder avtalen og PLO 

følger etter og holder avtalen, så finnes det aktører på begge sider som vil ødelegge avtalen. 

Disse aktørene vil gjøres rede for og inkluderes senere i oppgaven for å gjøre analysen mer 

realistisk. 
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Alle disse foreløpige modellene er forenklede illustrasjoner av virkeligheten, som forsøker å 

danne et grunnlag for analysen av det kompliserte forholdet mellom israelerne og 

palestinerne. I den videre analysen vil det være mulig å nærme seg virkeligheten ved å 

inkludere flere faktorer, som påvirker forholdet mellom partene. 

 

3. 3  Selvhåndhevende avtale i Fangens dilemma2 
Det eksisterer i dag ingen overnasjonal myndighet som kan håndheve avtaler mellom 

nasjonene i det  internasjonale samfunn. Det internasjonale system kan hevdes å ha en 

anarkisk struktur som består av et selvhjelpsystem, hvor de ulike stater forsøker å beskytte 

sine nasjonale interesser. Dette skaper et grunnlag hvor internasjonale avtaler blir vanskelig 

å overholde på grunn av manglende troverdighet. Det kan hevdes å være fire hoved- 

muligheter for overholdelse av internasjonale avtaler; Den første muligheten er at det ikke 

foreligger noe insentiv til å bryte avtalen, selv på kort sikt. Internasjonale flyavtaler, som 

regulerer flytrafikken, er avtaler som alle stater ønsker å overholde for å unngå kaos og 

ulykker. Den andre muligheten er at minst en av partene har et insentiv til å bryte, men 

mangler evnen til å gjøre det. Avtaler som blir pålagt den tapende part i krig, som  

Versailles-traktaten, er mulige eksempler. En tredje mulighet er at frykt for at et brudd vil 

føre til suspensjon eller oppsigelse av avtalen, gjør at partene holder seg til avtalen. Denne 

muligheten handler om å avskrekke partene fra å bryte avtalen, ved at partene må overholde 

sine forpliktelser for at avtalen skal vedvare. Den fjerde muligheten omhandler forhold 

utenfor selve avtalen, ved at eksterne sanksjonsmekanismer avskrekker partene fra å bryte 

avtalen. 

 

 I forlengelsen av påstanden om at det internasjonale samfunn er anarkisk, så kan det hevdes 

at internasjonale avtaler må være selvhåndhevende. Dette betyr at avtalen må være mulig å 

håndheve på basis av avtalen i seg selv, og at ingen utenforliggende faktorer kan påvirke 

avtalen. Dermed blir det kun de tre første mekanismene som kan sikre at en internasjonal 

avtale er selvhåndhevende, ettersom om den fjerde mekanismen omhandler eksterne 

sanksjonsmekanismer. En selvhåndhevende avtale kan dermed defineres som en avtale hvor 

ingen av partene bryter avtalen så lenge ingen andre gjør det, og ingen eksterne 

sanksjonsmekanismer kreves for å oppnå dette. Hvis det er fare for at partene har både 

                                              
2 Avsnittet er basert på forelesningene til professor Jon Hovi ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Våren  
   2001. Kurs STV 919: Spillmodeller og internasjonalt samarbeid. 
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insentiv og evne til å bryte avtalen, så blir det viktig å forme avtalen slik at den forventede 

nytten ved å holde avtalen er større enn den forventede nytten ved å bryte avtalen. Dette er et 

godt utgangspunkt, men flere betingelser og forutsetninger må foreligge for at en 

selvhåndhevende avtale skal være mulig i Fangens dilemma. Først må horisonten være 

uendelig slik at det ikke eksisterer en synlig slutt på interaksjonsforholdet mellom partene. 

En selvhåndhevende avtale i et Fangens dilemma spill som spilles en gang, og hvor dette er 

åpent kjent, er ikke mulig. Dette skyldes at partenes dominante strategi er å bryte avtalen. 

Det samme gjelder også hvis spillet gjentas et endelig antall ganger, eller at det finnes et 

maksimalt antall som er åpent kjent. Dette kan illustreres ved hjelp av baklengs induksjon, 

hvor det alltid vil lønne seg å bryte avtalen i det siste spillet for å oppnå større gevinst. 

Samarbeidet vil dermed rakne, fordi det vil lønne seg å bryte avtalen i det nest siste spillet og 

spillet før det igjen helt til det første spillet. Den eneste muligheten for at en avtale skal være 

mulig i Fangens dilemma er dersom spillet gjennomføres flere ganger og at spillets 

tidshorisont er ubestemt. Dette gjelder under forutsetning om  fullstendig og ufullkommen 

informasjon. 

 

En annen  forutsetning for at en avtale skal være selvhåndhevende er at diskonterings- 

faktoren (w), som vil si hvordan fremtidige kostnader og gevinster vurderes mot nåværende 

kostnader og gevinster, må være av en viss størrelse. Ved diskontering verdsettes både 

kostnadene og gevinstene mindre i fremtiden, og diskonteringsfaktoren påvirkes av 

sannsynligheten for at spillet fortsetter minst en periode til (δ) og diskonteringsraten (r). De 

fleste internasjonale avtaler handler om fordeling av kostnader og gevinster mellom partene, 

og hvordan partene vurderer disse. Noen land er mer opptatt av kortsiktige enn langsiktige 

gevinster, selv om det er stor sannsynlighet for at de langsiktige gevinstene vil være større 

enn de kortsiktige. Dette skyldes at fremtiden alltid vil være usikker, slik at de ikke er villige 

til å satse nåværende gevinster opp mot fremtidige gevinster. Kortsiktige gevinster kan også 

gi avkastning, som kan bli større enn de langsiktige gevinstene. Diskonteringsraten (r) og 

sannsynligheten for at spillet fortsetter en gang til (δ) fanger inn alle disse elementene, slik at 

det blir mulig å vurdere hvor stor diskonteringsfaktoren må være for at det skal lønne seg for 

alle parter å holde en langsiktig internasjonal avtale. 
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3. 3. 1 Tenet-planen 

Mitchell-rapporten og Tenet-planen og alle andre avtaler mellom partene kan hevdes å være 

resultater av ytre press og eksterne mekanismer. USA har vært en svært aktiv aktør i 

konflikten og presset begge sider, selv om det kan hevdes at de har lagt vilkårene best til 

rette for Israel. USA har også forsøkt å avskrekke partene fra å bryte avtalene, men har som 

regel ikke gått lengre enn til å bruke ord. Eksterne håndhevingsmekanismer kunne muligens 

ført til at begge parter hadde overholdt avtalen i frykt for at eksterne aktører ville iverksatt 

sanksjoner. USA kan hevdes å ha store muligheter til å presse begge parter, både politisk og 

økonomisk. USA kan trolig true med å stoppe alle økonomiske bidrag til partene, hvis de 

ikke holder våpenhvilen. USA kan også muligens blande seg inn i den politiske maktkampen 

i begge land, og true med å styrte den sittende regjering hvis ikke partene overholder avtalen. 

Verken USA eller andre land med slike muligheter har valgt å ta i bruk slike midler for å 

presse partene til å overholde avtalen, selv om de presset partene til å inngå avtalen. 

 

I fraværet av eksterne håndhevingsmekanismer kan en selvhåndhevende avtale være et 

alternativ for at partene skal overholde avtalen, men det kan hevdes at Tenet-planen mangler 

karakteristikkene som kjennetegner en selvhåndhevende avtale. Partene selv hadde 

sannsynligvis ikke noe ønske om å undertegne, men ble som sagt presset av USA. Avtalen 

hadde dermed små muligheter til å bli gjennomført kun på basis av avtalen i seg selv, fordi 

det eksisterte ingen indre mekanismer i avtalen som kunne hindre eller skremme partene fra 

å bryte avtalen. Avtalen forutsatte at partene ville overholde sine forpliktelser, men sørget 

ikke for å innarbeide mekanismer som kunne gjort at partene kunne stole på at motparten 

ville holde sin del av avtalen. Ingen av partene hadde dermed noe å tjene på å holde avtalen, 

fordi de ikke hadde noen garanti for at motparten ville holde sin del av avtalen. 

 
”Labour er overrasket over aksepten av Mitchell-rapporten og Tenet-planen fra begge sider, men den israelske 

regjeringen har tolket rapporten slik de har ønsket. Problemet er at amerikanerne ikke fullførte sitt arbeid med 

rapporten og planen, slik at iverksettelsen ble vanskelig fordi partene ikke ville møtes. Den israelske 

regjeringen signerte avtalen, men hadde ingen ønsker om å gjennomføre den. Det største problemet er at 

regjeringen lar en terrorist ødelegge alle ord og underskrifter med sin vetomakt.”3 

 

Hovedpunktet i avtalen var at begge parter skulle iverksette våpenhvile, og at de andre 

punktene om gjenopprettelse av sikkerhet skulle følge etter. Ettersom våpenhvilen ikke ble 

                                              
3 Uttalt av Mr. Piness, medlem av Knesset fra Labour, om Tenet-planen i møte i Jerusalem 19.10.01. 
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fulgt opp av noen av partene, så forsvant også mulighetene for sikkerhet. Det kan hevdes at 

det først må foreligge samarbeid4 før en avtale kan iverksettes. Det er mulig å tro at det 

eksisterer et potensiale for en selvhåndhevende avtale mellom israelerne og palestinerne, for 

begge parter har forventninger om å oppnå gevinster ved en avtale. Problemet er at Israel har 

valgt å stoppe alle forhandlinger frem til etter en vedvarende våpenhvile, samtidig som PLO 

ikke ønsker å gi nye innrømmelser før bosetningsaktiviteten har stoppet opp. Dermed er 

fredsprosessen låst, og så lenge partene står fast på sitt så vil det ikke være mulig å oppnå 

nye forhandlinger mellom partene, som er nødvendig for at en fredsavtale skal være mulig.  

 

Hovedproblemet kan dermed sies å ligge i kravet om syv dagers våpenhvile og full stopp i 

bosetningsaktiviteten. Disse kravene ligger utenfor selve avtalen, slik at Tenet-planen ikke 

oppfyller kravet om at en selvhåndhevende avtale skal være uten påvirkning fra forhold 

utenfor selve avtalerelasjonen. ”At en håndhevingsmekanisme er ”ekstern”  betyr at den 

enten involverer andre saksområder enn de som avtalen regulerer, eller andre aktører enn de 

som utgjør avtalens parter”. (Hovi; 1992: 250) Tenet-planen kan hevdes å inneholde både 

andre saksområder enn de som avtalen regulerer og andre aktører enn de som utgjør  

avtalens parter. 

 

Et annet viktig moment i denne fredsprosessen, som har stor påvirkning på utviklingen, er 

det ujevne maktforholdet. I alle avtalene mellom partene er det trolig Israel som har lagt 

vilkårene og bestemt hvilke endringer som skal skje underveis. Palestinerne hadde et sterkt 

ønske om å få internasjonale observatører til å overvåke situasjonen og våpenhvilen, men 

Israel nektet å godta ønsket selv om det var anbefalt av det internasjonale samfunn gjennom 

Mitchell-rapporten. Den skjeve maktfordelingen mellom partene gjør at palestinerne ikke har 

evne til å avskrekke Israel fra å bryte avtalen, men kun evne til å bryte avtalen. Dermed vil 

palestinerne bryte avtalene, fordi de ikke stoler på at Israel vil overholde sin del av avtalen.  

En viktig årsak til denne mistilliten er at partene ikke har fulgt opp tidligere avtaler, og skapt 

et dårlig omdømme for seg selv. Dermed vil det være en viktig faktor å bygge opp tilliten 

mellom partene hvis det skal være mulig å oppnå samarbeid.  

 

                                              
4 Internasjonalt samarbeid finner sted først når minst to medlemmer i en gruppe stater søker å få til en Pareto-forbedring 
(unngå Pareto-forverring) for gruppen, basert på frivillighet. Dette fordrer at noen av deltakerne har et ønske om å fremme 
statenes felles interesser, at ingen av partenes anstrengelser motarbeider den andres og at anstrengelsene er bevisste. 
(Hovi;1992: 51-63) 
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Forutsetningene om at  horisonten må være uendelig for at et samarbeid skal være mulig i et 

Fangens dilemma, må kunne sies å være oppfylt. Størrelsen på diskonteringsfaktoren  

avgjøres av flere faktorer. Tenet-planen og alle avtaler mellom partene handler om vurdering 

av den langsiktige nytten av en fredsavtale. Problemet med Tenet-planen er trolig at begge 

parter fokuserer veldig på den kortsiktige nytten. Israel krever sikkerhet før de vil 

samarbeide, og palestinerne vil ha stopp i bosetningsaktiviteten før de gir nye innrømmelser. 

Dermed gjør begge parter det vanskelig når de setter frem betingelser for å holde avtalen, for 

de største gevinstene fra en avtale mellom to fiender med store motstridende, men også felles 

interesser, vil mest sannsynlig komme først på lang sikt. Det finnes trolig ingen kortsiktig 

løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Partene må være villige til å forhandle 

for å finne den beste felles løsningen, som kan gi langsiktige gevinster til begge. Dermed blir 

det viktig at nytten ved en eventuell avtale er større enn nytten ved å opprettholde status quo, 

som er å bryte avtalen. Den fremtidige nytten kan være stor hvis partene greier å bli enige, 

og dette vet partene, men fordelingen av gevinster og kostnader er vanskelig. En stabil fred 

vil gi store økonomiske muligheter for begge parter, og disse økonomiske gevinstene vil 

kunne overskygge de økonomiske kostnadene. Store deler av problemet kan sies å ligge i 

partenes verdsettelse av hellige områder og bygninger, fordi det er trolig umulig for 

ortodokse jøder og fundamentalistiske muslimer å ofre sine hellige områder eller bygninger 

til fordel for fred med sin verste fiende.  

 

3. 3. 2  Selvhåndhevende avtale i uendelig gjentatte Fangens dilemma 

For å forenkle modellen vil det forutsettes at partenes diskonteringsfaktor er like. Det 

forutsettes også at brudd på avtalen oppdages umiddelbart og at dette vil føre til oppsigelse 

av avtalen på permanent basis. Det forutsettes at sannsynligheten for at spillet fortsetter 

minst en gang til er kjent og konstant for alle perioder. Etter hver periode vil det forekomme 

et trekk fra naturen, som avgjør om spillet er slutt etter denne perioden eller fortsetter minst 

en periode til. 
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Figur 3. 6 : Fangens dilemma på ekstensiv form : 

 

                                                  Israel 
                                        Holde             Bryte        
 

                        PLO                                             PLO  

                     
               Holde             Bryte               Holde             Bryte      
     Israel : R(4)                    S(0)    T(5)                 P (1)    

     PLO  :  R(4)                   T(5)    T(0)                  P(1)   

          

R : reward for mutual cooperation 

P : punishment for mutual defection 

T : temptationeffect 

S : suckers payoff 

 

Dersom begge parter overholder avtalen i alle spillets perioder (A), vil partenes nytte bli; 

                                                                                                                                           
U(A:A) = R + wR + w²R + w³R + ………… =      R 
                                                                             1 - w 
 

Dersom begge parter velger å holde avtalen inntil noen bryter, og deretter bryter avtalen i 

resten av spillet (B), vil partenes nytte bli; 

 

U(B:A) =R + wP + w²P + w³P + ………….. = T + wP  
                                                                              1 - w 
 

For at avtalen mellom partene skal være selvhåndhevende så, så må nytten ved å holde 

avtalen være større enn nytten ved å bryte avtalen ; 

 

    R       >          T + wP   
1 – w                    1 - w 
 

Dersom vi løser denne ulikheten med hensyn på w, får vi ; 

 

w        >     T-R  
                  T-P 
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Uten å kunne påpeke hvilken størrelse partenes diskonteringsfaktor har i virkeligheten, så vil 

det være mulig å si at jo større diskonteringsfaktoren er jo større er sjansen for at partene kan 

bli enige om en selvhåndhevende avtale. Sjansen for at en selvhåndhevende avtale vil være 

mulig, øker i takt med gevinsten for felles samarbeid og kostnadene ved felles brudd.   

 

Dette viser også noen av problemene og årsakene til bruddene i de inngåtte avtalene, som 

ikke er blitt gjennomført. Det kan hevdes at nytten ved å bryte avtalen har vært større enn 

nytten ved å holde avtalen, fordi partene har vurdert gevinstene ved felles samarbeid som for 

små i forhold til kostnadene ved felles brudd. Det kan virke som om sikkerhet har vært 

viktigere enn alt annet for den israelske regjeringen. Konflikt kan dermed være et rasjonelt 

alternativ for israelske ledere som handler i statens interesse. Det er mulig at de forventede 

gevinster av konflikt overgår forventede kostnader, slik at nytten ved å bryte avtalen er større 

enn å holde avtalen. En mulig årsak til dette er at noen av sakene som det skal forhandles om 

i sluttforhandlingene mellom partene, ikke er mulig å inngå kompromiss om for mange av 

aktørene på begge sider. Disse sakene har skapt uenighet innad på begge sider, slik at 

innenrikspolitikk og utenrikspolitikk har blitt blandet sammen. Denne indre striden på begge 

sider har vanskeliggjort fredsprosessen når lederne har vært avhengige av intern støtte for å  

beholde makten, samtidig som de indre støttespillerne er motstandere av fredsprosessen. Den 

tidligere israelske statsministeren, Ehud Barak, forsøkte å skille utenriks- og innenriks- 

politikk for å få en avtale med palestinerne. Dette skyldes at de som er enige om den 

israelske innenrikspolitikken ikke er enige om utenrikspolitikken. Barak mislyktes og mistet 

makten, fordi han ikke greide å samle det fragmenterte israelske politiske systemet. 

Usikkerheten rundt den fremtidige nytten kan ha vært for stor til at partene har vært villige til 

å risikere den nåværende nytten. Hva som har skjedd før og hvor lenge konflikten mellom 

Israel og palestinerne har vart, vil ikke ha noen stor betydning ettersom partene på en eller 

annen måte må samarbeide i fremtiden for å løse konflikten. Partene vil alltid være avhengig 

av å samarbeide i fremtiden for å kunne overleve som nasjoner, enten det blir i sameksistens 

eller atskillelse. 

 

3. 3. 3  ”Øye for øye, tann for tann” 

”Øye for øye, tann for tann” er en strategi som ligger bak de fleste handlinger mellom Israel 

og palestinerne. Hvis palestinerne gjennomfører en aksjon mot Israel, så vil israelerne raskt 

hevne aksjonen. Israelerne har hatt en tendens til å hevne angrep fra palestinerne med svært 

kraftige midler, som igjen har fått palestinerne til å reagere. Dermed har partene skapt en ond 
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sirkel der de hevner hverandres aksjoner, og dermed ødelagt grunnlaget for fred. Dette er et 

viktig moment i forståelsen av problemene som har hindret partene i å gjennomføre 

underskrevne avtaler. Ingen av partene har vært villige til å se fremover og utenfor en 

aksjon, for å kunne gjennomføre fredsprosessen. Det kan virke som om det har vært 

viktigere for begge parter å hevne aksjoner fra motparten enn å gjennomføre fredsprosessen. 

Ingen av partene har vært villige til å tilgi den andre part sine handlinger, selv om de ikke 

har vært utført med hensikt å bryte avtalen. Stolthet og ære har trolig for stor betydning for 

partene, til at de er villige til å snu den onde sirkelen. En sirkel av samarbeid kunne blitt 

bygd på samme strategi, hvis partene hadde vært samarbeidsvillige. Problemet er at noen få 

har fått tillatelse til å ødelegge for alle. 

 

En strategi i spillteorien som kan illustrere disse problemene i forholdet mellom Israel og 

Palestinerne, er Tit for Tat (TFT). Dette er en strategi som opprinnelig er ment for å få en 

motstander til å samarbeide, men det er også en strategi som under visse omstendigheter kan 

gi det motsatte resultat. TFT er en strategi som går ut på å velge samarbeid i første delspill, 

og deretter det alternativ motparten valgte i foregående delspill. (Hovi; 1992: 167) 

Strategiens fordeler er at den er samarbeidsvillig ved at den aldri bryter først, gjengjeldende 

fordi den straffer en motstander som jukser, tilgivende ettersom den gjenoppretter samarbeid 

med en angrende synder og lett å forstå fordi det er lett å oppfatte de signaler den gir til 

motstanderen. Av dette følger at motstanderen ikke trenger å være rasjonell eller altruistisk. 

Det kreves ingen tillit, og eksplisitt kommunikasjon er ikke nødvendig. To TFT utgjør en 

Nash- likevekt5, fordi den utgjør en beste strategi mot seg selv. I uendelige gjentatte fangens 

dilemma kan dermed TFT være en Nash-likevekt ved passende verdier på 

diskonteringsfaktoren.  

 

TFT er et beste svar mot seg selv, slik at bruk av denne strategien fra begge parter utgjør et 

likevektspunkt i det aktuelle spillet, hvis og bare hvis TFT er bedre enn en strategi som 

bryter hele tiden (D), og en strategi som veksler mellom å bryte og samarbeide (CD). 

 

 

 

                                              
5 Partene avtaler et bestemt utfall før spillet begynner, og ingen av partene har noe å tjene på å bryte avtalen gitt at ingen   
andre gjør det. 
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Bevis for at TFT er en Nash-likevekt i uendelig Fangens dilemma  :  (Axelrod ; 1981: 311) 

 

Først må vi bevise at det er bedre å bruke TFT for begge spillerne i alle perioder av spillet 

enn å bryte mot en spiller som bruker  TFT i alle perioder av spillet. Deretter må vi bevise at 

det er bedre for begge spillerne å bruke TFT i alle perioder av spillet enn å alternere mellom 

å bryte og å holde avtalen mot en spiller som bruker TFT i alle perioder av spillet. 

 

Første del av analysen: 

Dersom begge spillerne bruker TFT i alle perioder av spillet, så vil partenes nytte bli: 

 

U(TFT:TFT) = R + wR + w²R + w³R + ………… =      R    
                                                                                      1 – w 

 

Dersom en av spillerne bruker TFT  mens den andre spilleren vil bryte (D) i alle perioder av 

spillet, så vil partenes nytte bli: 

 

U(D:TFT) = T + wP + w²P + w³P + ………….. = T + wP  
                                                                                   1 - w 

 

Hvis to spillere som bruker TFT i alle perioder av spillet skal være en Nash-likevekt i et 

uendelig gjentatt Fangens dilemma, så må nytten ved at begge spillerne bruker TFT i alle 

perioder av spillet være minst like høy som nytten ved å bryte (D) mot en som spiller TFT i 

alle perioder av spillet: 

 

U(TFT:TFT)      >     U(D:TFT) 

   R                      >      T + wP  
 1-w                                1-w              
  
            w             >      T-R 
                                    T-P 
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Andre del av analysen: 

Dersom begge spillerne bruker TFT i alle perioder av spillet, så vil partenes nytte bli: 

 
U(TFT:TFT) =     R       
                         1 – w 
 

Dersom en av spillerne alternerer mellom å bryte og å holde (CD) mot en spiller som bruker 

TFT i alle perioder av spillet, så vil partenes nytte bli; 

 

U(CD:TFT) = T + wS  
                          1 - w² 
 

Hvis to spillere som bruker TFT i alle perioder av spillet skal være en Nash-likevekt i 

uendelig gjentatt Fangens dilemma, så må nytten ved at begge spillerne bruker TFT i alle 

perioder av spillet være minst like bra som nytten ved å alternere mellom å bryte og å holde 

(CD) mot en som spiller TFT i alle perioder av spillet: 

 

U(TFT:TFT)    >        U(CD:TFT) 

       R                >        T + wS  
    1 - w                         1 - w  
 
         w               >        T – R  
                                     R – S 
 
Konklusjon av analysen: 
 

Hvis to spillere som bruker TFT i alle perioder av spillet skal være en Nash-likevekt i 

uendelig gjentatte Fangens dilemma, så må nytten ved at begge spillerne bruker TFT i alle 

perioder av spillet både være minst like bra som nytten ved å bryte (D) i alle deler av spillet, 

og minst like bra som nytten ved å alternere mellom å bryte og å holde (CD) mot en som 

spiller TFT i alle perioder av spillet: 

 
   

         w           >     Max  T - R ,  T – R 
                                        T - R    R - S      
 

Dette beviser at to Tit for Tat er en Nash-likevekt ved en viss størrelse på diskonterings- 

faktoren, slik at ingen andre strategier kan være bedre mot TFT enn hva TFT er mot seg selv. 
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Bruken av TFT i Fangens dilemma illustrerer at det er mulig å samarbeide, fordi det vil være 

bedre å bruke TFT enn å bryte avtalen uansett eller å veksle mellom å bryte og holde avtalen, 

ved en viss størrelse på diskonteringsfaktoren. Hvis begge spillerne bruker TFT, så vil 

utfallet bli en Nash-likevekt. Dermed kan det være mulig for partene å gjennomføre avtalen 

hvis de bruker TFT, gitt en viss størrelse på diskonteringsfaktoren. Hvis både Israel og 

palestinerne ønsker en endelig fredsavtale, så vil det forutsettes at partene må samarbeide.  

 

De generelle svakhetene ved TFT kan illustrere samarbeidsproblemene mellom Israel og 

palestinerne. To TFT er ikke en delspill perfekt likevekt,6 fordi TFT er ikke et beste svar mot 

seg selv for alle mulige delspill. TFT er ikke et beste svar mot seg selv etter at et brudd har 

funnet sted.  To TFT er heller ikke en reforhandlingssikker likevekt, slik at det blir mulig å 

reforhandle avtalen etter et brudd. Det skal også nevnes at TFT ikke er evolusjonært stabil.7 

Et annet problem er at et tilfeldig brudd kan starte en uendelig serie med gjengjeldelser. 

Dette skyldes at TFT ikke skiller mellom berettigede og uberettigede brudd. Et siste  

problem med TFT er at den krever et klart startpunkt, slik at vi vet hvor spillet begynner. 

 

TFT ikke er den beste strategi for å oppnå en endelig fredsavtale, fordi å bryte avtalen hele 

tiden uansett hva motparten gjør er den dominante strategi i uendelig gjentatte Fangens 

dilemma-spill. TFT vil kun være den beste strategien frem til en av partene bryter avtalen, 

fordi etter et brudd vil det lønne seg for begge parter å bryte avtalen i alle perioder av spillet. 

Reforhandlingssikkerhet er også et problem for avtalen mellom Israel og PLO, som vi skal 

komme tilbake til senere (kap.3.4.1). Problemene med at TFT ikke er evolusjonært stabil 

skal nevnes som en svakhet, men holdes utenfor diskusjonen om svakhetene ved avtalene 

mellom Israel og PLO. Et annet problem for en løsning på konflikten mellom Israel og PLO 

ved hjelp av TFT, er strategiens krav om et klart startpunkt. Dette blir en umulig oppgave i 

virkeligheten, men diskonteringen av TFT viser uansett at det vil lønne seg for begge parter å 

følge TFT i stedet for å bryte avtalen hele tiden eller veksle mellom å bryte og holde avtalen, 

hvis de ønsker en endelig fredsavtale, gitt at diskonteringsfaktoren er tilstrekkelig høy.  

Det er også vanskelig å avgjøre om et brudd på avtalen mellom partene skyldes 

tilfeldigheter, eller om det er et brudd som er uført med hensikt. Dette har ført partene inn i 

                                              
6 Et par av strategier som er beste svar mot hverandre for alle mulige delspill. 
7 Hvis en strategi skal være evolusjonært stabil, så må den være strengt bedre mot seg selv enn hva alle andre strategier er   
  mot den, eller den må være bedre mot alle andre strategier enn de er mot seg selv. Dersom en strategi er evolusjonært     
  stabil, så vil vi stå overfor en stabil tilstand når alle parter bruker denne strategien. TFT er ikke evolusjonært stabil, fordi  
  det er mulig for motparten å velge en annen strategi som gir minst like høy nytte. (Hovi; 1992: 167-168) 
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en uendelig serie med gjengjeldelser, fordi partene uansett vil hevne en aksjon uten å tenke 

på hva som har skjedd forut for aksjonen. Det har ingen betydning for partene om det er de 

som underskrev avtalen, som brøt avtalen. Så lenge en palestiner bryter vilkårene i avtalen, 

så vil Israel si opp avtalen og hevne bruddet. Det samme vil palestinerne gjøre hvis Israel 

bryter avtalen. Ingen av partene tar hensyn til at den andre part kan gjøre feil. 

 

I spillteorien kan dette illustreres ved å innføre  en sannsynlighet for å gjøre feil. Hvis en slik 

sannsynlighet innføres i Fangens dilemma-spillet mellom palestinerne og Israel, hvor begge 

bruker TFT,  så vil TFT ikke lengre være den beste strategi. Hovi (1992: 173-174) viser dette  

ved å innføre en antagelse om at hver spiller med en viss sannsynlighet kommer til å bryte  

avtalen, når spillerens intensjon er å holde avtalen. Det antas at Israel og PLO har 

opprettholdt avtalen til og med periode t-1, og at PLO gjør en slik feil i periode t. Dessuten 

vil det forutsettes at sannsynligheten for nye feil er så liten at vi kan se bort fra den. Spillerne 

havner dermed i en uendelig serie av gjengjeldelser etter en feil: I periode t + 1 vil PLO 

velge å holde avtalen, og Israel vil velge å bryte avtalen, siden PLO brøt avtalen i periode t. I 

periode t + 2 er forholdet omvendt, og slik vil den uendelige serien av gjengjeldelser 

fortsette. Det kan vises at verdien av å fortsette med TFT for den parten som brøt avtalen er :  

 

U(TFT:TFT) = S + wT  
                            1 - w² 
 

Alternativ strategi til TFT ( Sugden 1986) : ”Spill som TFT inntil du selv kommer i skade 

for å bryte avtalen når du skulle ha holdt avtalen. Velg deretter å holde avtalen to ganger, og 

spill så på nytt som TFT”. Denne strategien gir palestinerne : 

  

U(SUG:TFT) = S + wR  
                            1 – w 
 

Dette betyr at Sugdens alternativ er minst like godt som TFT hvis : 

 

U(SUG:TFT)          >       U(TFT:TFT) 

S + wR                     >         S + wT    
  1 - w                                   1 - w² 
 

         w                      >         T – R 
                                             R – S 
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Dermed vil det være mulig å gjenopprette samarbeidet selv om en av partene bryter avtalen 

tilfeldig, gitt at diskonteringsfaktoren er høy nok. Den alternative strategien til TFT gir den 

parten som har brutt avtalen en mulighet til å gjenopprette samarbeidet ved å ta straffen for 

bruddet uten å gjengjelde straffen. Dette kan illustrere en av mulighetene Israel og PLO har 

til å gjøre en ekstra innsats for å holde avtalen. Hvis partene hadde vært villige til å holde 

avtalen selv om den andre parten bryter avtalen, for å redde avtalen, så hadde sjansen for 

fred økt. 

 

Et stort problem for en endelig fredsavtale mellom Israel og PLO, er trolig at ingen av 

partene stoler nok på hverandre til at de er villige til å gi motparten en sjanse til å vise at de 

er interessert i å samarbeide. Det er vanskelig å oppnå fred når ingen av partene er 

tilgivende, og kun tenker på hevn. Partene kommuniserer ikke direkte med hverandre, og 

signalene de sender hverandre blir dermed vanskelig å forstå. Både palestinernes President, 

Yassir Arafat, og Israels statsminister, Ariel Sharon, har hatt en tendens til å sende ut 

signaler som ikke tyder på at de ønsker fred med hverandre. Ledernes motiver for å inngå 

avtaler med hverandre kan i dag virke som å ha vært alt annet enn altruistisk.  

 

Det kan hevdes at partene ønsker fred, men ingen av dem er villige til å ofre det som trengs. 

Det kan virke som om ønsket om å opprettholde sin makt har gått på tvers av ønsket om fred. 

Det kan hevdes at ingen av dagens ledere har vært villige til å sette egen maktposisjon i fare, 

for å få til en fredsavtale. Det politiske systemet og grunnlaget for makt er komplisert på 

begge sider av konflikten, og har til en viss grad vært en av årsakene til vanskelighetene i 

fredsprosessen.  

 
”Palestinernes leder, Yassir Arafat,  har i løpet av selvstyreperioden mer eller mindre etablert seg 

som en diktator, hvor han bruker det demokratisk valgte palestinske råd til å legitimere sine egne 

avgjørelser. Det palestinske nasjonalråd (PNA) har myndighet til å vedta lover, men er avhengig 

av Arafats signatur for gjennomføring. Dermed har rådet kun blitt et verktøy for Arafats 

diktatur.”8  

 

 
 

                                              
8 Uttalt av Haider Abdel Shafi ; medlem av den palestinske fredsdelegasjonen og senere representant i PNA, i et møte på     
  Gazastripen 17.10.01. 
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”Du pleide å si til verden at du kan gjøre hva du vil siden du har støtte i folket, sa jeg i telefonen 

til Abu Ammar. Hva gagner det det en leder at han vinner hele verden, men mister troverdigheten 

i sitt eget folk? Det er bare folket som kan gi deg legitimitet og styrke” (Ashrawi; 1994: 312) 

 

Maktstillingen til Arafat kan  sies å være avhengig av folkets gunst, slik at han ikke har 

kunnet gi etter for de israelske kravene ettersom om han da ville miste folkets tillit og 

makten. Arafat har dermed til en viss grad måtte følge folket når de har ønsket opprør og når 

de har ønsket hevn, hvis han skulle beholde makten.  

 

Det israelske politiske systemet og den israelske opinionen har noe av den samme 

påvirkningen på utviklingen av fredsprosessen. Det politiske systemet i Israel er fragmentert 

og består av veldig mange partier. Dette fører til at regjeringen er avhengig av støtte fra flere 

ulike partier for å beholde makten. Den skjøre israelske regjeringen har i løpet av hele 

fredsprosessen vært en forsinkende faktor, fordi alle steg i retning av fred med palestinerne 

har måttet tas med stor forsiktighet. Dagens samlingsregjering, med fredsprosessens 

hovedmotstander i statsministerstolen, har skapt en låst situasjon for de som ønsker fred. De 

såkalte duene i regjeringen er med på å moderere de såkalte haukene, men det er haukene  

som har fått overtaket ved at statsministeren har fått stor makt i Israel. Innføringen av direkte 

valg på statsminister i 1996, førte til en endring av det politiske systemet. Selv om Labour 

var det største partiet ved valget i 1996, så ble lederen for Likud, Binyamin Netanyahu, valgt 

til statsminister. Det samme skjedde også ved nyvalget i 2000, da Ariel Sharon ble valgt til 

ny statsminister. Dermed har denne endringen ført til at motstanderne av fredsprosessen har 

fått plassen i det politiske førersetet, selv om partiet ikke har fått flest stemmer. Det kan 

virke som om den israelske opinionen har brukt denne nyordningen til å si sin mening om 

statsministerkandidatene, selv om de muligens ikke har vært motstandere av fredsprosessen.   

 
”Det er mye som tyder på at det er behov for et nytt lederskap på begge sider. Ariel Sharon og 

Yassir Arafat vil kun beholde makten og bevare ting slik de er. De holder seg unna upopulære 

beslutninger og hindrer fremdrift i fredsprosessen. Det er behov for ledere som er villige til å ta 

en viss risiko, og være mer pragmatiske.”9  

 

                                              
4 Uttalt av Mr. Piness medlem av Knesset fra Labourpartiet i møte i Jerusalem 19.10.01. 
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Mange av de palestinske fredsdelegatene var imot Osloavtalen fra begynnelsen av, men 

måtte godta den som et utgangspunkt fordi det var det eneste alternativ, og fordi PLO og 

Arafat var palestinernes leder. (Ashrawi; 1995: 286-287 & 320-322) 

 
 ”En grunnleggende mangel ved hele fredsprosessen er fraværet av rutiner for kontroll og    

  oppfølging av inngåtte avtaler, slik at Israel har kunnet legge frem og diktere innholdet i      

  avtalene.” 10   

 

Det kan dermed hevdes at det er mange tegn som tyder på at avtalene verken er mulige eller 

ønskelige for noen av partene å holde, til tross for at de signerer og godkjenner avtalene. 

Dette kan tyde på at prosessen er blitt et mål i seg selv, hvor enkeltpersoner forsøker å skaffe 

seg gevinster på bekostning av folket. Dermed kan det sies at ingen av avtalene verken har 

vært eller har en mulighet til å bli selvhåndhevende, så lenge fredsprosessen fortsetter i et 

spor som ikke tjener de to folkegruppenes felles interesser. 

 

3. 4  Forhandlingsmengden 
For å forklare hvorfor det mangler et potensiale for en selvhåndhevende avtale, så kan det 

være nyttig å se på forhandlingssituasjonen (se figur 3.7). Forhandlingsmengden betegner 

tradisjonelt mengden av de potensielle forhandlingsløsninger som er bedre for begge parter 

enn ingen avtale (avtalefeltet), og som er Pareto-optimale. Avtalen må også bestå av en 

løsning som det er rasjonelt for partene å overholde. (Hovi & Rasch; 1993: 85; fotnote) 

 

Alle avtaler i avtalefeltet er bedre for begge parter enn ingen avtale, slik at alle avtaler som 

ligger utenfor avtalefeltet ikke vil bli gjennomført frivillig selv om avtalen er undertegnet.  

Forhandlingsmengden betegner mengden av Pareto-optimale utfall som for hver av spillerne 

er bedre enn det de regner med å oppnå dersom forhandlingene bryter sammen, eller ikke 

kommer i stand. (Midgaard; 2001: 42) Alle utfall som ligger på Pareto-grensen vil være 

Pareto-optimale, fordi det vil ikke være mulig å bli enige om et annet utfall som er bedre for 

den ene partene uten at det blir verre for den andre part. Det er kun den innrammede delen av 

avtalefeltet som kan være selvhåndhevende, gitt en viss størrelse på diskonteringsfaktoren. 

De to delene som ligger på hver sin side av dette feltet er ikke forenelig med en 

selvhåndhevende avtale. Alle avtaler som ligger i avtalefeltet, men utenfor den delen av 

                                              
5 Åpent møte med Hanan Ashrawi 24.05.00 i regi av fellesutvalget for Palestina.  
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avtalefeltet som er forenelig med en selvhåndhevende avtale, vil inneholde en skjev 

fordeling av gevinstene. Dermed vil den parten som har minst å vinne på å holde avtalen, 

bryte avtalen, fordi den partene har lite å tape på bryte avtalen. Den minimale gevinsten må 

være stor nok til å avskrekke partene fra å bryte avtalen, hvis avtalen skal ligge innenfor 

feltet som er forenlig med en selvhåndhevende avtale. Alle punktene i avtalefeltet ligger 

innenfor denne mengden, og betegner avtaler hvor partene oppnår en gevinst som er stor nok 

til at det vil lønne seg å holde avtalen.  
 

FIGUR 3. 7 : Forhandlingsmengden 

                                                                                              Pareto-grensen 

UP                                                                                                             

 

                                                                                           x     Forhandlingsmengden    

                                                                                   x 

                                                      

 

                                                                x 

 

                               Avtalefeltet 

                                        x 

 

                                                                                                x 

                                                                x 

                                    x                

                                                                                                                                                UI 

I fraværet av effektive eksterne håndhevingsmekanismer kan det hevdes at alle avtaler 

mellom Israel og PLO må ligge i den delen av avtalefeltet som er forenelig med en 

selvhåndhevende avtale, hvis det skal være muligheter for at begge parter overholder sin del 

av forpliktelsene. Problemet for partene kan være at de ikke har lagt nok vekt på fremtiden, 

og dermed gjort det umulig å oppnå en selvhåndhevende avtale. Forhandlingsmengden og 

avtalefeltet kan ha blitt innskrenket til en tom mengde. Tenet-planen burde kanskje være 

bedre for begge parter enn ingen avtale, men så lenge avtalen ligger utenfor 

forhandlingsmengden og det ikke eksisterer effektive eksterne håndhevingsmekanismer, så 
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vil det være umulig å håndheve avtalen. En mulig årsak til at Tenet-planen ligger utenfor 

forhandlingsmengden kan være veto-spillernes muligheter til å bryte avtalen, fordi det er 

vanskelig å stoppe eller kontrollere disse aktørene.    

 

Problemet med avtalene mellom Israel og palestinerne, er at de har vært foreløpige avtaler 

som skal lede frem til en endelig avtale. Det er trolig fullt mulig for partene å oppnå avtaler 

som ligger innenfor avtalefeltet og muligens innenfor den delen som er forenelig med en 

selvhåndhevende avtale, men flere offisielle og uoffisielle uttalelser fra palestinere tyder på 

at de mener at alle avtalene i fredsprosessen har forverret situasjonen for palestinerne. Det 

kan hevdes at selv om partene skulle bli enige om en avtale som vil kunne gi større nytte enn 

ingen avtale, så vil ikke partene, og da spesielt palestinerne, overholde avtalen hvis den ikke 

er selvhåndhevende. Palestinerne er den svake part i konflikten, slik at en skjev fordeling av 

gevinstene vil trolig føre til at de ikke har så mye å tape på å bryte avtalen. I fraværet av 

effektive eksterne og interne håndhevingsmekanismer er det vanskelig å stoppe de aktørene 

som ønsker å bryte avtalen. Partene stoler ikke på hverandre, slik at selv om betingelsene i 

en avtale er bedre enn ingen avtale, så stoler ikke partene på at alle aktørene til motparten vil 

overholde sin del av avtalen. En avtale mellom Israel og PLO må inneholde mekanismer 

som gjør det umulig for partene å bryte avtalen, uten at alle aktørene påføres kostnader som 

er større enn hva de kan tåle. En selvhåndhevende avtale bør kanskje inneholde en løsning på 

alle spørsmål mellom partene, og ikke være en foreløpig avtale som det muligens vil lønne 

seg for mange aktører å bryte. 

 

Tsebelis (1990: kap.3) hevder at gjentatte spill kan brukes til å hjelpe spillerne til å nå 

Pareto-grensen, selv om han mener at Axelrods teori om at et uendelig gjentatte spill kan gi 

samarbeid, er feil. Han peker på at mennesket ikke spiller uendelige spill, fordi mennesket 

ikke kan planlegge uendelig fremover i tid. Baklengs induksjon eliminerer muligheten for 

samarbeid, fordi det gir hver spiller info om motstandernes ubetingede valg, som er å alltid 

bryte. Dermed blir samarbeidsutfall i uendelige gjentakelser problematisk, selv om alle 

individuelt rasjonelle utfall kan fremstå som en Nash-likevekt i uendelig gjentatte spill med 

tilstrekkelig lite diskontering.  

 

Han hevder likevel at det er muligheter for samarbeid i gjentatte spill, fordi gjentatte spill 

tillater utvikling av betingede strategier. Gjennom betingede handlinger kan samarbeid 

oppnås, fordi hvis en spiller samarbeider så kan den andre spilleren reagere på den første 
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spillerens handling. Når betingede strategier introduseres, så endres spillets egenskaper slik 

at samarbeid blir mulig i Fangens dilemma. Når gevinstene for samarbeid øker eller 

gevinstene for brudd faller, så er mindre tidshorisonter nødvendig for at samarbeid skal 

kunne utvikle seg. Dermed kan bruk av betingede strategier gjøre det enklere for partene å få 

til en avtale som ligger på Pareto-grensen. 

 

Tidshorisonten og betingede valg har vært veldig viktig i forhandlingene og avtalene mellom 

Israel og PLO. Selv om tidshorisonten mellom partene er uendelig, så er avtalene avhengig 

av at en av spillerne tar det første skrittet. Begge parter kan sies å ha vært villige til å 

samarbeide hvis den andre part gjennomfører sine forpliktelser, men begge parter ønsker å se 

den andre overholde sin del av avtalen før de gjennomfører egne lovnader. Begge parter har 

tatt i bruk betingede strategier, men ingen av partene er villige til å handle først og vise at de 

vil holde avtalen. I stedet har bruken av betingede strategier skapt en ond sirkel, der en av 

partenes brudd på avtalen blir hevnet med gjengjeldelsesaksjoner. Problemet kan være at så 

lenge ingen av partene er villige til overse beskrivelsene fra baklengs induksjon, som tilsier 

at det alltid vil lønne seg å bryte avtalen, så blir det vanskelig å skape et startpunkt for fred. 

 

I spillteorien er det snille strategier, dvs. strategier som aldri bryter først, som har størst 

suksess i Fangens dilemma (Axelrod; 1981: 310) Fraværet av et klart startpunkt i 

virkeligheten, gjør det vanskelig å være den første til holde avtalen. Det holder ikke å vise 

god vilje ved å holde avtalen, hvis en allerede tidligere i spillet har brutt avtalen. Dette 

illustrerer ett av hovedproblemene i prosessen mellom Israel og palestinerne, fordi prosessen 

går langt tilbake i tid. Partene har ikke tillit til hverandre, fordi de alltid har vært fiender, selv 

om de i dag muligens har ønsker om å oppnå fred. Gjentakelsene av partenes strategier har 

frem til fredsprosessen startet, bestått i å nedkjempe hverandre i håp om at motparten vil gi 

seg. Denne prosessen har ført til at partene har veldig vanskelig for å ta i bruk snille 

strategier som TFT, selv om det kanskje kan øke sjansene for fred. Frykten for at motparten 

vil utnytte en slik snill strategi til sin fordel, ved at de kan tjene på å bryte avtalen mens en 

selv holder avtalen, gjør at ingen vil holde avtalen først. Et annet problem ved avtalene 

mellom Israel og PLO, som TFT illustrerer, er at hvis en av partene bryter avtalen så skal 

den parten straffes i neste runde. I neste runde bør da den som brøt avtalen sørge for å holde 

avtalen, selv om de vet at motparten vil bryte avtalen. Da skal tilliten mellom partene 

gjenoppbygges ved at den som holdt i første runde tilgir den som brøt i første runde. Denne 

strategien blir vanskelig mellom to parter som ikke stoler på hverandre, fordi de vet ikke om 
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motparten har reelle ønsker om fred, eller om de forsøker å lure seg til ekstra nytte på 

bekostning av den andre partens gode hensikter. Ettersom begge parter vektlegger hevn i så 

stor grad som de gjør, så kan det være veldig vanskelig for dem å holde avtalen når 

motpartene har brutt avtalen. Selv om TFT er en strategi med mange gode sider, så kan det 

være vanskelig å oppnå samme suksess i virkeligheten som i spillteorien.  

 

Dette skillet mellom spillteoretiske beskrivelser og virkelighet må tas med  til betraktning 

ved bruk av spillteoretiske analyser på empiriske hendelser. Ved å ta dette skillet til 

betrakting kan spillteorien være med på å forklare noen av samarbeidsproblemene mellom 

Israel og PLO. Selv om partene har problemer med å holde avtalene nå, så kan en 

gjentakelse av spillet mellom dem være med på å styrke tilliten mellom dem slik at de en 

gang i fremtiden oppnår fred. Selv om ikke partene planlegger uendelig, så vil en gjentakelse 

av spillet likevel gi dem en mulighet til å nærme seg en selvhåndhevende avtale. 

 

Tilgangen til informasjon kan øke etter hvert som partene gjentar spillet, slik at de kan bygge 

tillit på grunnlag av sikker informasjon om hverandre. Partene vil lære hverandre å kjenne, 

og nærme seg best mulig adferd gjennom prøving og feiling. På lang sikt vil den mest 

suksessfulle adferd forsterkes, og utfallet tilnærmes det beste uten noen bevisste mål eller 

middel beregninger blant de involverte. Selv om ikke alle aktører søker det beste utfallet for 

begge parter, så vil de som gjør det skape et balansert utfall, som blir tilnærmet likt det 

utfallet som ville blitt utfallet hvis alle søkte mot det beste utfallet. Denne normative 

vinklingen innenfor rasjonelle valg har en legitim tilnærming til virkelige prosesser, fordi 

hovedforutsetningen om rasjonalitet er en nødvendig forutsetning, som nærmer seg 

virkeligheten i så stor grad at konklusjonene kan tas til betraktning.  

(Tsebelis; 1995: kap.3) 

 

Hvis avtalen ligger innenfor forhandlingsmengden, så vil sjansen øke for at avtalen vil være 

selvhåndhevende. Dette skyldes at avtalen da vil være delspill perfekt og reforhandlings- 

sikker. Det har tidligere i oppgaven blitt diskutert problemet med en avtale hvor begge 

spillerne bruker strategien Tit for Tat, som gir en Nash likevekt. En Nash likevekt er kun en 

minimal betingelse for stabilitet, som ikke sikrer at partene avskrekkes fra å bryte 

avtalen.(Hovi & Arealet; 2001: 6) Hvis avtalen skal være selvhåndhevende, så må 

strategiene være et beste svar mot seg selv for alle mulige delspill, og ikke bare så lenge 

begge parter overholder avtalen. Hvis begge parter bruker strategier som er et beste svar mot 
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seg selv også etter at et brudd har funnet sted, så har vi således å gjøre med en delspill 

perfekt likevekt. Denne likevekten vil utelukke utfall hvor trusselen om å bryte avtalen, hvis 

den andre bryter, ikke er troverdig. Et problem med delspill perfekte likevekter er likevel at  

de ikke nødvendigvis er reforhandlingssikre. 

 

3. 4. 1  Reforhandlingssikker avtale 

En reforhandlingssikker avtale innebærer at en eventuell straff ved brudd på avtalen, kun 

skader den part som bryter avtalen. (Hovi & Rasch; 1993: 84; fotnote) Hvis bruddet skader 

begge parter, så vil det lønne seg for minst en av partene å bryte avtalen ettersom det likevel 

ikke vil lønne seg for den andre part å utøve straffen. Selv når det i følge avtalen er 

konsistent med utfallet som er en delspill perfekt likevekt, så kan det lønne seg for alle parter 

å overse et brudd og reforhandle avtalen. Dette skyldes at i forbindelse med utøvelsen av 

straff, så er en delspill perfekt likevekt kun individuelt rasjonell, mens en reforhandlings- 

sikker delspill perfekt likevekt er kollektivt rasjonell. Hvis en likevekt ikke er 

reforhandlingssikker og partene vet det, så kan til og med en trussel som tilfredsstiller 

kravene til en delspill perfekt likevekt mangle troverdighet. Begge parter får et insentiv til å 

reforhandle avtalen etter at et brudd har funnet sted, slik at insentivet til å følge avtalen 

undermineres fra begynnelsen av, fordi de vet at en forespørsel om reforhandling mest 

sannsynlig vil bli akseptert. (Hovi & Areklett; 2001: 12-16) 

 

En reforhandlingssikker avtale bør ikke bare straffe den som bryter avtalen, men bør også gi 

gevinst til den andre part, slik at insentivet til å reforhandle forsvinner. Det må også gjøres 

klart for de som ønsker å bryte avtalen at det ikke vil være muligheter for reforhandlinger. 

En trussel om at brudd på avtalen vil føre til oppsigelse vil ikke avskrekke brudd, fordi 

utfallet da vil bli suboptimalt i Pareto-forstand. Da vil begge parter tape på å ikke 

reforhandle avtalen, og ha et insentiv til å overse et brudd og gjenoppta samarbeidet uten 

flere forsinkelser. Dermed må straffen skje på Pareto-grensen hvis avtalen skal være 

reforhandlingssikker og selvhåndhevende. 

(Hovi & Areklett; 2001: 12-16) 
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Figur 3.8 :  Reforhandlingssikkerhet 

 

Israel 

 B1 B2 B3 B4 B5 

A1 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 

A2 5,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

A3 0,0 0,0     3,3 0,0 0,0 

A4 0,0 0,0 0,0 4, 2
1  0,0 

 

 

 

PLO 

A5 0,0 0,0 0,0 0,0 2
1 ,4 

 

Hovi og Areklett (2001:13-16) tar i bruk en formell modell for å  klargjøre nødvendigheten 

av reforhandlingssikkerhet i en selvhåndhevende avtale. Denne modellen er en utvidelse av 

det første Fangens dilemma-spillet i oppgaven, hvor de fire rutene øverst til venstre er 

utgangspunktet. Partene har i dette spillet fem handlingsalternativer, og spillet har fire Nash 

likevekter ; (A1, B1), (A3, B3), (A4, B4) og (A5, B5). Gitt at dette spillet er utgangspunktet 

for et større gjentatt spill (G), hvor spillet i figuren spilles to ganger: 

1. Spill : A1, B1 

2. Spill : A3, B3 hvis A1, B1 i første spill.   

              A2, B2 hvis ikke A1, B1 i første spill. 

 

Denne strategien utgjør en Nash-likevekt likevekt, fordi det gir en total nytte på 7 hvis begge 

velger alternativ 1 i første spill og alternativ 3 i andre spill. Hvis noen av partene bryter i 

første spill, så kan de uansett bare oppnå en nytte på 6. Denne Nash-likevekten er delspill 

perfekt fordi spillernes strategier er et beste svar mot hverandre for hele spillet både hvis 

begge velger alternativ 1 i første spill, og hvis begge eller en av dem velger noe annet enn 

alternativ 1 i første spill. Problemet med denne delspill perfekte likevekten er at den ikke er 

reforhandlingssikker, fordi det ville være irrasjonelt av spillerne å velge alternativ 2 i andre 

spill selv om en eller begge har valgt noe annet enn alternativ 1 i første spill. Begge spillerne 

vil få større nytte hvis de reforhandler, slik at begge blir enige om å velge alternativ 3 til 

tross for at en eller begge har valgt noe annet enn alternativ 1 i første spill. Dette blir 

problematisk hvis en av partene kan forutse at det vil være mulig å reforhandle etter et brudd 

uten å bli straffet. Dermed blir trusselen om å velge alternativ 2 i andre spill, hvis en eller 

begge spillerne velger noe annet enn alternativ 1 i første spill, ikke troverdig. Dette skyldes 
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at alternativ 2 i andre spill vil skade begge parter, og ikke bare den spilleren som valgte noe 

annet enn alternativ 1 i første spill. Dermed må en eventuell straff kun skade den som ikke 

samarbeider, hvis straffen skal være troverdig og avtalen reforhandlingssikker. 

 

1. Spill : A1, B1 

2. Spill : A3, B3 hvis begge velger alternativ 1 i første spill. 

                A3, B3 hvis begge velger noe annet enn alternativ 1 i første spill. 

                A4, B4 hvis kun Israel velger noe annet enn alternativ 1 i første spill. 

                A5, B5 hvis kun PLO velger noe annet enn alternativ 1 i første spill.  

 

I denne avtalen vil det ikke være mulig å reforhandle for en som bryter avtalen, fordi et 

brudd vil gi motparten et insentiv til å iverksette straffen. Dette skyldes at den som ikke 

bryter får en gevinst ved å iverksette straffen mot den som bryter avtalen. Alle avtalene 

mellom Israel og palestinerne har vært foreløpige, og ikke endelige reforhandlingssikre 

avtaler. Dermed har det lønnet seg for palestinerne å bryte avtalen, ettersom det også har gått 

utover Israel når de har straffet palestinerne og sagt opp avtalen. Israelerne har selv blitt 

rammet, gjennom terroraksjoner og drap, ved å ikke få på plass en endelig fredsavtale med 

palestinerne. Hvis partene hadde fått på plass en avtale som var selvhåndhevende og 

reforhandlingssikker, så ville det muligens ikke lønne seg på noen måte for palestinerne å 

bryte avtalen. En avtale mellom partene må avklare alle spørsmål, og alle løsningene må 

ligge innenfor forhandlingsmengden. Først da vil trolig en eventuell straff kun ramme den 

parten som bryter avtalen. Å løse spørsmålene i Tenet-planen vil ikke være 

reforhandlingssikkert, fordi partene har ikke fått på plass avtaler om de andre viktige 

spørsmålene, som har ligget innenfor forhandlingsmengden. Det kan hevdes at palestinerne 

ikke har tapt noe på å bryte avtalene, fordi de ikke har fått lovnader fra israelerne som har 

gjort nytten ved å holde større enn nytten ved å bryte. 

 

Punktene i figur 3.7 kan være med på å illustrere hvordan avtalene mellom Israel og 

palestinerne har artet seg, og hvordan de bør være i fremtiden. De to aksene UI og UP viser 

Israels og palestinernes nytte ved eventuelle inngåtte avtaler. De uthevde punktene 

representerer avtaler som har gått i Israels favør. Disse avtalene har vært utenfor avtalefeltet, 

slik at det ikke har kostet palestinerne noe å bryte avtalene. Vissheten om at avtalen kan 

reforhandles har hindret effektiv avskrekking av avtalebrudd. Det kan hevdes at palestinerne 
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kun har brukt de foreløpige avtalene som et redskap for å oppnå bedre avtaler, etter at de har 

brutt en avtale. PLO har vist at de kan kontrollere store deler av fredsprosessens motstandere 

gjennom advarsler, arrestasjoner og henrettelser, men de har flere ganger valgt å slippe fri 

terrorister og gitt fredsprosessens motstandere fritt leie, for å vise at de ikke er fornøyd med 

avtalene. Det som kan ha skjedd i denne fredsprosessen, er at Israel har presset palestinerne 

til å godta avtaler som har ligget for nær grensen i forhold til hva de er villige til å akseptere. 

Den ujevne maktfordelingen mellom partene har ført til at palestinerne har måttet godta 

avtaler de ikke har likt, slik at de har tjent mest på å bryte avtalen.  

 

Det kan hevdes at både Israel og PLO har blitt skadelidende når en av partene har brutt 

avtalen, og at de har tapt på å iverksette straffetiltak mot den som har brutt avtalen. På lengre 

sikt kan det hevdes at det ikke lønner seg for noen av partene å bryte en avtale, fordi partene 

uansett må bli enige om en løsning på konflikten. Begge parter har satset på å reforhandle 

etter brudd, men det har vist seg at begge parter har iverksatt straffetiltak selv om det har 

rammet dem selv. I følge de spillteoretiske forklaringene vil dette være irrasjonelle 

handlinger, for begge parter ville tjent på å oversett bruddene og reforhandlet avtalen. 

Problemet er at det i virkeligheten er mange momenter som påvirker partenes valg av 

handlinger, slik at det ikke er mulig å fange inn alle påvirkningsfaktorer i en spillteoretisk 

modell. Partenes vektlegging av ære og stolthet, og de grunnleggende ulike religiøse 

fundamentene i de to samfunnene, er momenter som blir umulig å forklare rasjonelt ut fra et 

annet ståsted enn der partene står selv.   

 

3. 5 Oppsummering 
Engangs Fangens dilemma-spill illustrerer flere sider av konflikten mellom Israel og PLO, 

selv om modellen ikke fanger inn alle aspekter. Fangens dilemma viser at begge parter kan 

tenkes å bryte avtalen, selv om begge foretrekker at begge holder avtalen. Å endre 

preferansene til PLO, slik at det beste utfallet blir å holde avtalen hvis Israel holder avtalen, 

kan illustrere det ujevne maktforholdet mellom partene. PLO vil uansett bryte avtalen i 

engangsspillet, fordi de vet at Israel vil bryte avtalen, selv om de foretrekker at begge parter 

holder avtalen. 

 

Moderat selvhevdelse er et spill som forutsetter at begge spillerne har å holde avtalen som 

sitt beste utfall. Dette spillet kan illustrere hvordan maktbalanse mellom partene kan øke 
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mulighetene for at begge parter holder avtalen. Ved å tillegge spillet, hvor det ujevne 

maktforholdet forekommer, fullkommen informasjon slik at partene handler sekvensielt, så 

er det mulig å se hvordan trekkrekkefølgen påvirker mulighetene for samarbeid. Hvis Israel 

handler først, så kan det være en større mulighet for at begge parter holder avtalen.  

 

En avtale mellom Israel og PLO bør være selvhåndhevende når effektive eksterne 

håndhevingsmekanismer er fraværende, men den siste avtalen mellom partene, Tenet-planen, 

mangler karakteristikkene som kjennetegner en selvhåndhevende avtale. Eksterne saker og 

eksterne aktører ble koblet inn som pressmidler fra begge sider, uten at det påvirket 

gjennomføringen. Hvis en avtale mellom partene skal være selvhåndhevende, så må nytten 

ved å holde avtalen være større enn nytten ved å bryte. Tit for Tat er en spillteoretisk strategi 

som kan illustrere hvordan to parter kan oppnå samarbeid i uendelig gjentatte Fangens 

dilemma-spill, men svakhetene i strategien viser hvordan partene kan havne i en uendelig 

serie av gjengjeldelser. 

 

Størrelsen på forhandlingsmengden avgjør om en avtale er bedre for begge parter enn ingen 

avtale. Problemet er at ingen av avtalene har ligget innenfor forhandlingsmengden, og alle 

avtalene har vært foreløpige slik at de har vært mulig å reforhandle. Dermed har ingen av 

avtalene vært selvhåndhevende, fordi begge parter har satset på å reforhandle avtalen etter 

brudd. 
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KAPITTEL 4 :  VETO-SPILLERNE 
4. 1 Innledning 
Palestinske selvmordsbombere og jødiske bosettere har tatt mye av oppmerksomheten i 

fredsprosessen mellom israelerne og palestinerne. Forhandlingene og avtalene har først og 

fremst foregått mellom israelske myndigheter og PLO, men det er likevel de ekstremistiske 

grupper på begge sider av konflikten som har preget utviklingen i størst grad. Disse 

gruppene har dermed fått en veto-rolle i fredsprosessen som gjør at de bestemmer retningen 

og tempoet. Palestinernes president Yassir Arafat og Israels utenriksminister Shimon Peres, 

som satte i gang fredsprosessen, kan hevdes å ha blitt statister til en fredsprosess med stadige 

brudd på inngåtte avtaler. Det kan virke som om Veto-spillerne på begge sider har ovetatt 

styringen av fredsprosessen, og må inkluderes i analysen for å forstå hvorfor en avtale 

mellom Israel og PLO ikke kan bli selvhåndhevende. 

 

Analysen vil ta utgangspunkt i Putnams teori om et spill på to nivåer, og Tsebelis teori om et 

nettverk av spill. Hensikten med analysen vil være å forsøke å skape en forståelse for 

hvordan de ulike faktorene på det nasjonale nivå påvirker mulighetene for en avtale på det 

internasjonale nivå, og hvordan forhandlingene på det internasjonale nivå påvirker forholdet 

mellom de ulike aktørene på det nasjonale nivå. Dette vil gjøres først og fremst gjennom en 

analyse av preferanser og koalisjoner på det nasjonale nivå, for å vise hvordan veto-spillerne 

påvirker partenes preferanser på det internasjonale nvå. Den gjensidige avhengigheten 

mellom de ulike nivåene vil tydeliggjøre veto-spillernes makt i fredsprosessen mellom Israel 

og PLO. 

 

Analysen vil starte med en redgjørelse av de ulike aktørene i fredsprosessen. De ulike 

synspunktene og grad av innflytelse på prosessen har skapt en kompleks situasjon som må 

klargjøres før analysen. Deretter vil det være nødvendig med en utredning av de ulike 

teoretiske verktøy Putnam tar i bruk for analysen av to-nivå spill. Forskjellige begreper og 

modeller vil legge det teoretiske grunnlaget for den spillteoretiske analysen. Preferanser og 

koalisjoner på det nasjonale nivå vil utgjøre hoveddelen av to-nivå spillets forklaring av 

konflikten mellom Israel og PLO. Den spillteoretiske analysen vil starte med et enkelt 

toperson spill, som deretter vil videreutvikles til et treperson spill. Til slutt vil det tas i bruk 

spill med ufullstendig informasjon og baysiansk oppdatering for å forsøke å forklare veto-

spillernes avgjørende betydning for inngåelse av avtaler mellom partene.   
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4. 2 Aktørene 
Tenet-planen falt raskt sammen da våpenhvilen ble brutt av ekstremistiske grupperinger på 

begge sider av konflikten. På den palestinske siden har islamske grupperinger som Hamas og 

Islamsk Jihad gjort alt de kan for å ødelegge fredprosessen. På den israelske siden har 

jødiske bosettingsbevegelser, som Gush Emunim, fjernet grunnlaget for fred gjennom 

stadige oppfordringer til jødiske bosetninger på de palestinske områdene. Dette er 

organsiasjoner som er inspirert av religiøse idealer av en type som kan betegnes som 

fundamentalisme. Fundamentalister hevder at de representerer den eneste sanne utgaven av 

sin religion, upåvirket av moderne tolkninger. Både muslimske og jødiske fundamentalister 

ønsker å opprette en stat som er bygget på religiøse lover, der folk med en annen tro ikke vil 

komme til orde. Begge går imot ethvert kompromiss som innebærer at Palestina blir delt 

mellom arabere og jøder. 

(Harris; 2000: 50) 

 

Disse organisasjonene kunne muligens spilt en mindre rolle i fredsprosessen, hvis ikke 

forhandlingspartene i konflikten hadde gitt dem tillatelse til å bestemme tempoet. Både PLO 

og de israelske myndigheter har gitt dem vetomakt i forhold til fremgangen i fredsprosessen, 

når de har stoppet fredsprosessen på grunn av aksjoner fra disse organsisasjonene. Dette har 

styrket disse organisasjonenes tro på seg selv, og økt støtten til de som er motstandere av 

fredsprosessen. Dette er et paradoks, ettersom disse organsiasjonenes støtte har økt etter 

hvert som på fremgangen i fredsprosessen har stoppet opp. En fremgang i fredsprosessen 

ville muligens fjernet mye av støtten til disse gruppene, men nå har de etablert seg som 

sterke maktfaktorer på begge sider av konflikten. Dermed blir det umulig for myndighetene å 

ikke ta hensyn til dem, fordi de er blitt avhengig av dem for å opprettholde sin egen makt.  

 

Den israelske regjeringen har nesten alltid vært sammensatt av flere partier i en skjør 

koalisjon, som har måttet være forsiktig når det gjelder forholdet til palestinerne. Israelsk 

politikk i forhold til fredsprossen kan forenklet sett deles inn i to sider, venstresiden som 

først og fremst utgjøres av Labour og høyresiden som først og fremst utgjøres av Likud. I 

begge disse partiene finnes det både “hauker”, som jobber mot fredsprosessen og “duer”, 

som jobber for fredsprosessen. Det finnes også partier som er mer venstreorienterte enn 

Labour, og som jobber hardere for fredsprosessen. Meretz er det partiet som går lengst i 

retning om å gi innrømmelser til palestinerne, men det finnes også partier som er mer 
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høyreorienterte enn Likud. Partier som støttes av jødiske fundamentalister har i løpet av 

fredsprosessen økt sin styrke, slik at politikerne vanskelig har kunnet ta avgjørelser uten at 

disse gruppenes synspunkter har blitt tatt med i vurderingene. Valget av den nåværende 

statsministeren, Ariel Sharon, tydeliggjorde og satte motstanderne til fredsprosessen i øverste 

maktposisjon. Han har overlatt sin makt, i forhold til fredsprosessen, til de 

fundamentalistiske organsisasjonene, som har benyttet sjansen til å fjerne hele grunnlaget for 

fredsprosessen. En av medlemmene i Knesset fra Labour, Ephraim Sueh, uttalte etter 

Sharons krav i forbindelse med våpenhvilen at “…..it means you give every palestinian with 

a kalashnikov veto power over what will be.”  Hele denne kompleksiteten i det israelske 

politiske system må derfor tas med til betraktning når årsaker til samarbeidsproblemene med 

palestinerne skal vurderes. 

 

Det samme gjelder på den palestinske siden, hvor det kan hevdes at de palestinske 

myndighetene er avhengig av støtte i det palestinske samfunnet. Den fundamentalistiske 

organisasjonen Hamas, og andre organsisasjoner, har fått økt antall tilhengere i løpet av 

fredsprosessen, og er blitt en mulig utfordrer til PLO. De palestinske myndighetene kan 

dermed ikke gjennomføre de avtalte forpliktelsene uten å ta hensyn til hva Hamas mener, og 

hvis de forsøker så vil Hamas ta i bruk terror som virkemiddel for å stoppe fredsprosessen. 

Det er blitt hevdet at Arafat har mistet kontrollen, og flere sammenstøt mellom politi og 

tilhengere av ekstremistene tyder på at PLO er blitt tilskuer til en prosess som styres av 

ekstremistene og Sharon. Hamas er ikke med på å bestemme om en avtale skal underskrives, 

men de er med på avgjøre om en avtale skal gjennomføres. PLO kan ikke ta beslutninger 

som er i motsetning til hva det palestinske folket og Hamas mener, for da vil de etter hvert 

miste makten. Hvis PLO forsøker å kneble Hamas, så vil de sannsynligvis gjøre opprør mot 

sin egen president og myndigheter. Problemet er at Hamas ikke ønsker noen fred med Israel, 

uansett vilkår, fordi de ønsker å fjerne hele staten Israel. Hamas støtter Arafat så lenge han 

ikke går imot dem, men Israel krever at Arafat stopper all aktivitet til Hamas og andre 

fundamentalistiske grupperinger. Arafat og  PLO kommer dermed opp i en vanskelig 

situasjon, hvor de må velge mellom fred med Israel og store muligheter for borgerkrig eller 

indre ro og fortsatt konflikt med Israel.  

(Aftenposten Interaktiv; 2001) 



 62

4. 3 To-nivå spill 
Putnam(1992: 436 – 438) hevder at forutsetningen om stater som enhetlige akører ofte er 

veldig misvisende. Dette skyldes at de fleste internasjonale forhandlinger kan fremstilles 

som et to-nivå spill,  hvor det nasjonale nivå består av ulike grupper som søker sine 

interesser ved å presse myndigheten, og hvor politikerne søker makt ved å konstruere 

koalisjoner mellom disse gruppene. På det internasjonale nivå forsøker ulike nasjoners 

myndigheter å maksimere egen evne til å tilfredsstille presset fra det nasjonale nivå, samtidig 

som de forsøker å minimisere de ugunstige konsekvensene fra utenrikspolitikken. Dermed 

foreligger det en gjensidig avhengighet mellom de to nivåene, hvor mange faktorer på begge 

nivåer påvirker forhandlingsmengden mellom de to partene. Forhandlingene på nivå en, som 

foregår på den internasjonale arena, ledes som regel av to forhandlere som også fungerer 

som  bindeledd mellom de to nivåene. Nivå to består av forhandlinger mellom de ulike 

gruppene på det nasjonale nivå, som avgjør om en avtale skal godkjennes. Dermed kan 

adferd som virker rasjonell for en spiller på det ene nivået, være upolitisk for samme spiller 

på det andre nivået. 

 

Putnam (1992: 439) bruker uttrykket ”win-set”  som betegnelse på alle mulige forhandlings- 

løsninger som man både kan bli enige om på det internasjonale nivå, og som vil kunne bli 

ratifisert på  det nasjonale nivå. Størrelsen på “win-settet” avgjør om en avtale som er blitt 

forhandlet frem på det internasjonale nivå, vil godkjennes på det nasjonale nivå. Putnam 

(1992: 443 – 452) peker på tre hovedfaktorer som påvirker “win-settet”; Preferanser og 

koalisjoner på det nasjonale nivå, de politiske institusjonene på det nasjonale nivå og 

strategien til forhandlerne på det internasjonale nivå. De politiske institusjonene og 

strategien til forhandlerne påvirker “win-settet” både til Israel og PLO, men fokusen i denne 

oppgaven skal legges på hvilken påvirkning de ulike preferanser og koalisjoner på det 

nasjonale nivå har på “win-settet”. Dette gjøres fordi den indre maktkampen i Israel og blant 

palestinerne har hatt stor påvirkning på utviklingen av fredsprosessen. Det kan hevdes at de 

indre forhold på begge sider har overtatt kontrollen og styringen av konflikten, slik at de som 

vinner den indre maktkampen vil kunne peke ut fredsprosessens retning. 

          

Putnam (1992: 442) setter frem en modell (Fig. 4.1) som han mener illustrerer de “sur-søte” 

implikasjonene av “win-settet”, hvor utgangspunktet er et null-sum spill mellom X (Israel) 

og Y ( PLO). Ytterpunktene på skalaen representerer partenes maksimale utfall, mens X1 og 
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Y1  representerer de minimale utfallene som kan bli ratifisert. Israels “win-set” går fra 

ytterpunktet (X) til punktet X1 , og representerer alle internasjonale avtaler som vil 

godkjennes på det nasjonale nivå. PLOs største “win-set” går fra ytterpunktet (Y) til punktet 

Y2, og representerer alle internasjonale avtaler som vil godkjennes på det nasjonale nivå. 

Alle avtaler som faller mellom X1 og Y2  kan godkjennes av begge parter, fordi partenes 

“win-set” overlapper hverandre. Hvis  PLO derimot måtte flytte sitt minimale utfall, som kan 

bli ratifisert, til Y1 på grunn av press fra Hamas, så ville partenes befinne seg i en låst 

situasjon (“deadlock”), hvor partenes “win-set” ikke lengre overlapper hverandre, og hvor en 

avtale ikke vil bli ratifisert. Press fra det nasjonale nivå kan dermed innskrenke “win-settet” 

slik at det blir umulig å enes om en internasjonal avtale, men den kan også reduseres på en 

slik måte at partenes “win-set” fortsatt overlapper hverandre. Hvis Y3 utgjør PLOs minimale 

utfall som kan ratifiseres, så vil partenes “win-set” fortsatt overlappe hverandre, men PLO 

vil kunne bruke den nasjonale innskrenkingen av “win-settet” som et pressmiddel i de 

internasjonale forhandlingene. Størrelsen på “win-settet” avgjør i hvor stor grad motparten 

på det internasjonale nivå kan bevege seg i retning av sitt eget maksimale utfall gjennom å 

presse motparten. Ved å flytte sitt minimale utfall som kan ratifiseres nærmere eget 

maksimale utfall, gis motparten mindre mulighet til å påvirke utfallet. Både Israel og PLO 

har sørget for å legge sine minimale utfall veldig nært sitt maksimale utfall, slik at 

motpartene har liten mulighet til å påvirke utfallet i egen favør. En mulig tolkning av dette er 

at partene, i forsøket på å innskrenke egen forhandlingsmengde, har havnet i en låst situasjon 

hvor det ikke eksisterer mulighet for en avtale som vil bli godkjent på det nasjonale nivå. 

Dette viser hvordan “win-settet”, som er bestemt av preferanser, maktfordeling og 

koalisjoner på det nasjonale nivå, avgjør forhandlingsmengden på det internasjonale nivå. 

Partenes “win-set” må overlappe hverandre, hvis en avtale skal være mulig 

 
Figur 4. 1: Effekten av innskrenket forhandlingsmengde 

 

                                              Forhandlingsmengde         “Deadlock” 
                                                                                          

Israel(X)                                                                                                                      PLO (Y) 

                                      Y2                   Y3                  X1            Y1 

 

                                             Israels “win-set”                    PLOs største “win-set” 
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Putnam (1992: 443) hevder at alle testbare teorier om to nivåer, i forbindelse med 

internasjonale forhandlinger, må være forankret i teorier om innenrikspolitikk. Dette skyldes 

at konturene av “win-settet” som klargjøres på det nasjonale nivå er veldig viktig for å forstå 

avtalen på det internasjonale nivå, og fordi den relative størrelsen på “win-settet” på det 

nasjonale nivå vil påvirke fordelingen av gevinster fra den internasjonale forhandlingen.  

 

Tsebelis (1990: Kap.3) hevder at en aktører kan handle mot sin egen kortsiktige interesse 

fordi den er involvert i et nettverk av spill. Hvis en kun observerer en aktørs preferanser og 

strategier på hovedspillet, så er det mulig at manglende informasjon om aktørens deltakelse 

på et annet spill, fører til en feilslutning om aktørens interesse på hovedspillet. Interessen på 

et annet spill kan endre preferansen på hovedspillet, slik at selv om utfallet kan virke 

irrasjonelt, så vil det være rasjonelt i lys av aktørens deltakelse på andre spill. Dette 

nettverket av spill kan være med på å forklare hvordan to aktører når et suboptimalt utfall, 

selv om de er fullt ut rasjonelle aktører. Denne teorien om et nettverk av spill støtter opp og 

utfyller Putnams teori om spill på flere nivåer. De Israelske myndighetene og PLO er hver 

for seg involvert i spill på det nasjonale nivå, som påvirker spillet på det internasjonale nivå. 

Dette kan være med på å skape en økt forståelse for hvorfor partene har problemer med å 

samarbeide. Hovedspillet om forhandlingene mellom partene kan ikke forklares uten at de 

nasjonale spillene tas med til betraktning. 

 

4. 3. 1 Preferanser og koalisjoner på det nasjonale nivå 

Putnam (1992: 442 – 445) peker på en distinksjon mellom homogene og heterogene 

interesser på det nasjonale nivå. Det kan hevdes at israelerne har homogene interesser i 

forhold til fredsprosessen, i den forstand at tilnærmet alle ønsker fred og sikkerhet uten å gi 

for store innrømmelser til palestinerne. Det store indre skillet går som tidligere nevnt mellom 

“hauker” og “duer” i forhold til hva de er villige til å risikere for å oppnå fred med 

palestinerne. Det er først og fremt synet på kostnadene ved å ikke oppnå en avtale, som 

skiller de to store indre grupperingene. “Haukene” er villige til å stå hardt på sine krav, selv 

om det resulterer i stopp i forhandlingene og ingen avtale. “Duene” er mer villige til å gi 

innrømmelser for å oppnå en avtale, fordi de mener at kostnadene ved en ikke-avtale vil bli 

for store i forhold til kostnadene ved en avtale. Dermed blir størrelsen på gruppene som ikke 

ønsker en avtale i forhold til de som ønsker en avtale, avgjørende for om det skal bli en 

avtale eller ikke. Dagens situasjon i Israel tyder på at “haukene” har overtatt makten i 

forhold til “duene”, som i 1992 greide å sette i gang fredsprosessen fordi de hadde makten. 
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Likud har satt harde krav overfor PLO i forbindelse med våpenhvilen og gjenopptagelse av 

fredsprosessen, muligens fordi de anser kostnadene ved en ikke-avtale som mindre enn 

kostnadene ved en avtale. Dette kan skyldes at Likud ønsker å maksimere gevinster ved en 

avtale, slik at en godkjennelse av avtalen vil øke partiets popularitet og makt. Denne 

innenrikspolitiske problematikken kan dermed ha vært til stor skade for de internasjonale 

forhandlingene med palestinerne. 

 

I motsetning til israelernes homogene interesser, kan det hevdes at det eksisterer heterogene 

interesser blant palestinerne. De motstående interessene består i at de palestinske 

myndighetene ønsker å inngå en fredsavtale med israelerne, mens de ekstremistiske 

gruppene aldri vil gå med på en avtale uansett vilkår. Den ekstremistiske gruppen Hamas har 

fått stor oppslutning i løpet av fredsprosessen, og spesielt etter at den andre Intifadaen startet 

høsten 2000. Problemet er at denne grupperingen har som mål å opprette en islamsk 

palestinsk stat på hele territoriet til dagens Israel. Dermed har Hamas ingen felles interesser 

med Israel, slik at spillet mellom Hamas og Israel blir et null-sum spill uten muligheter for 

fred. Dette spillet blir uløselig på den internasjonale arena, fordi forholdet består av ren 

konflikt. Det interessante er forholdet mellom Hamas og PLO, hvor PLO ønsker å oppnå 

fred med Israel samtidig som de greier å opprettholde støtten fra Hamas. Heterogene 

interesser er vanskeligere å takle for forhandlerne, men det kan også skape muligheter for 

internasjonale avtaler. For det første kan det gi en mulighet til å finne stilletiende allierte på 

motstanderens innenriksarena. Hele fredsprosessen mellom Israel og palestinerne kom i gang 

som et resultat av samtaler på lavt nivå mellom moderate intellektuelle, og videreutviklet seg 

til hemmelige møter og forhandlinger mellom offisielle representanter. 

 

 En annen mulighet ved heterogene interesser er det kan gi større muligheter til å presse 

motparten på den internasjonale arena, og oppnå en mer fordelaktig avtale som kan 

godkjennes på den nasjonale arena. Israel vet at PLO må ha støtte i befolkningen ved en 

eventuell avtale. Dette kan bety at PLO kan presse Israel i forhandlingene og oppnå en bedre 

avtale enn de ville ha gjort hvis alle var enige innad. I forhandlingene på Camp David 

sommeren år 2000 gikk Israel lengre enn tidligere i innrømmelsene overfor palestinerne, 

men Arafat kunne ikke godta avtaleutkastet. Dette skyldes først og fremt punktet om 

flyktningenes rett til tilbakekomst, som ble utelatt fra avtalen. Både PLO og israelske 

myndigheter vet at palestinerne ikke vil godta en avtale som utelukker spørsmålet om 

flyktningenes tilbakekomst, fordi det vil føre til opprør innad blant palestinerne og freden 
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med Israel vil kun være på papiret. Selv om forhandlingene falt sammen, så økte Arafat sin 

støtte i det palestinske folket mens Israels daværende stastminister, Ehud barak, måtte gå av. 

Det kan hevdes at PLO og Arafat benyttet sjansen på Camp David til å øke motpartens “win-

set”, samtidig som han forsøkte innskreke sitt eget. Resultatet ble derimot at Israel fikk ny 

statsminister, Ariel Sharon, som sørget for å innskrenke Israels “win-set”. Dermed var begge 

parters “win-set” innskrenket, slik at forhandlingsmengden mellom partene ble forminsket. 

 

Andre forhold på den nasjonale arena som kan påvirke størrelsen på  “win-settet” er graden 

av deltakelse og politisering, og antall saker som diskuteres. De som blir påvirket mest av en 

avtale vil i størst grad forsøke å påvirke ratifiseringsprosessen. De israelske bosetterne er de 

som vil bli mest berørt av en endelig fredsavtale med palestinerne. Selv om de er få i forhold 

til hele den israelske befolkningen, så har de greid å påvirke Israels “win-set” i stor grad. 

Dette skyldes at de som ønsker en avtale med palestinerne ikke engasjerer seg i like stor 

grad, fordi det ikke berører dem like mye som bosetterne. Graden av deltakelse kan også 

settes i forbindelse med graden av politisering, og påvirker “win-settet” på samme måte. 

Grupper som ikke ønsker en avtale aktiviseres ofte i større grad ved høy politisering, slik at 

“win-settet” reduseres. Israelsk politikk har de siste årene blitt dominert av synet på 

fredsprosessen, og i stor grad påvirket valgutfallene. De som er imot fredsprosessen har 

dermed greid å redusere “win-settet” ved å overta makten, fordi de som ønsker en avtale ikke 

har greid å aktivisere seg i like høy grad når fredsprosessen har utviklet seg i en negativ 

retning.  

 

Et forhold som kan være med på å forenkle forhandlingsprosessen mellom partene, er at 

konflikten omhandler mange saker som skal avgjøres før en endelig fredsavtale faller på 

plass. Putnam (1992: 445 – 446) hevder at muligheten til å forhandle frem pakkeavtaler 

gjennom byttehandler på tvers av de ulike sakene, ved å kompensere alle grupper som er 

misfornøyde, kan åpne opp en stor  bredde av strategiske alternativer for forhandlerne i to-

nivå spill. En slik sakskobling gir stor forståelse for mulighetene til å blande sammen 

innenriks -og utenrikspolitikk, ved at forhandlingene på det internasjonale nivå kan endre det 

egentlige utfallet på den nasjonale arena gjennom å skape en valgsituasjon for de forskjellige 

gruppene. De internasjonale forhandlingene kan brukes til å presse de ulike gruppene på den 

nasjonale arena til å endre synspunkt, fordi sammenkoblingen av de ulike sakene vil 

kompensere for enkeltsakene som må oppgis. Palestinernes økonomiske avhengighet av 

Israel burde gitt store muligheter for slike sakskoblinger, fordi Arafat kunne presset de ulike 
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gruppene til å godta kompromisser. Putnam (1992: 446) hevder at hvis alle gruppene tillates 

å bestemme forhandlingsposisjonen på det internasjonale nivå for sin sak, så vil den 

resulterende pakken ikke bli godkjent av motparten. Det kan hevdes at Arafat tillot at alle 

gruppene skulle få sitt syn lagt frem på den internasjonale arena, slik at at 

forhandlingsposisjonen til PLO ble umulig å godta for Israel. Arafat burde inngått 

kompromisser på den nasjonale arena før han la frem den internasjonale 

forhandlingsposisjonen, fordi det kan være vanskeligere å forhandle på den nasjonale arena i 

ettertid i stedet for klarlegge den nasjonale fordelingen i forkant av de internasjonale 

forhandlingene.  

 

 

Putnams (1992: 447) modell for “politiske indifferenskurver for to-saks forhandlinger” 

(figur 4.2) illustrerer hvordan pakkeavtaler åpner opp flere strategiske alternativer for 

forhandlerne i et to-nivå spill, hvor det forhandles om to saker samtidig. To grupper på den 

nasjonale arena har både motstridende og felles interesser. Gruppe A har punktet AM som sitt 

mest foretrukne utfall, mens gruppe B har punktet BM som sitt mest foretrukne utfall.  

 
Figur 4. 2 : Modell for inngåelse av pakkeavtale 

                    A1                                                                                                            AM 

                                                                                                               

      BM                                                                                                                 B1 

 

Den uthevede linjen A1 representerer grensen for de utfallene som har det færrestre antall 

støttespillere som er nødvendig for ratifisering av gruppe A, og området til høyre for linjen 
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utgjør gruppe A sitt “win-set”. Den uthevede linjen B1 representerer grensen for de utfallene 

som har det minst antall støttespillere som er nødvendig for ratifisering av gruppe B, og 

området til venstre for linjen utgjør gruppe B sitt “win-set”. Området mellom A1 og B1 

representerer settet av mulige avtaler mellom gruppe A og B på den nasjonale arena, som 

forhandleren kan bruke som nasjonalt “win-set” på den internasjonale arena.  

 

Antall palestinske flyktninger som kan få komme tilbake og antall jødiske bosettere som skal 

få bli, er en slik hypotetisk sakskobling som kan øke sannsynligheten for ratifisering av en 

avtale på begge sider av konflikten. Det kan hevdes at palestinerne ønsker at alle 

flyktningene skal få komme tilbake, og at alle bosetterne skal fjernes. Israelerne derimot 

ønsker at ingen av de palestinske flyktningene skal få komme tilbake, og at alle bosetterne 

skal få bli. Hvis disse to sakene kobles sammen, slik at forhandlerne kan forhandle på det 

internasjonale nivå om hvor mange flyktninger som skal få komme tilbake i forhold til hvor 

mange bosettere som skal få bli, så øker sannsynligheten for at avtalen kan bli godkjent på 

det nasjonale nivå. Problemet er som nevnt tidligere at både bosetterne og palestinerne har 

fått fremsatt sine ulike syn og påvirket sin sak på det internasjonale nivå. Forhandlerne har 

dermed fått innskrenket forhandlingmengden på det internasjonale nivå, som et resultat av 

nasjonale begrensninger. 

 

De hemmelige forhandlingene som foregikk i forkant av Oslo-avtalen, gjorde en avtale 

mulig fordi de ulike nasjonale gruppene ikke fikk mulighet til å påvirke de internasjonale 

forhandlingene. Senere forhandlinger har blitt preget av høy politisering og deltakelse på det 

nasjonale nivå på begge sider, slik at forhandlerne på det internasjonale nivå har mistet 

muligheten til å inngå pakkeavtaler. 

 

4. 4 Spillteoretisk analyse 
Tenet-planen var først og fremst en våpenhvileavtale, som ble inngått mellom israelske 

myndigheter og PLO. Flere grupper på begge sider av konflikten var sterkt imot en slik 

våpenhvile, fordi de fryktet at det kunne føre til nye forhandlinger og avtaler. Dermed har de 

kontinuerlig forsøkt å ødelegge avtalen ved å bryte våpenhvilen. Hamas er den største 

aktøren på den palestinske siden, og vil derfor stå i fokus i den videre analysen, selv om det 

er flere aktører på begge sider. Hamas er den fundamentalistiske organisasjonen som har 
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påvirket utviklingen av fredsprosessen i størst grad, og er den organisasjonen som har størst 

oppslutning blant palestinerne.   

 
“The official also recognized the risk of launching an all-out campaign against the Islamist 

opposition.” “We may be able to confront Hamas and islamic Jihad, but we won’t be able to face 

the Palestinian street. Anything we do will have to be accepted by a respectable majority of the 

people, otherwise we would look like as if we were acting as a repressive arm for Sharon.” 

(Amayreh; 2001: 4)  

 

En spillteoretisk modell med PLO og Hamas kan illustrere hvordan problemer på det 

nasjonale nivå skaper problemer for samarbeidet mellom Israel og PLO på det internasjonale 

nivå. Den første modellen vil kun illustrere den nasjonale maktkampen mellom PLO og 

Hamas, for å få et innblikk i PLOs nasjonale problemer. Før spillet begynner har Israel og 

PLO blitt enige om Tenet-planen. PLO kan velge mellom å gjennomføre avtalen eller bryte 

den, og det samme gjelder for Hamas. Det forutsettes at PLO har et ønske om å oppnå fred 

med Israel, slik at det beste for dem er at både PLO og Hamas gjennomfører avtalen. Hvis de 

forsøker å gjennomføre avtalen uten at Hamas godtar dette, så vil de muligens miste makten. 

Gitt at Hamas vil bryte, vil det dermed være bedre for PLO å bryte avtalen enn å holde 

avtalen, slik at de beholder makten. Det forutsettes videre at Hamas ikke ønsker noen 

fredsavtale med Israel, slik at det beste for dem er å bryte avtalen samtidig som PLO gjør det 

samme. Det er bedre for Hamas at PLO bryter avtalen sammen med dem, gitt at Hamas ikke 

ønsker åpen konflikt med PLO. Resultatet blir dermed at både PLO og Hamas bryter avtalen. 

Dette gir det best mulige utfallet for Hamas og det nest beste utfallet for PLO. PLO kan ikke 

oppnå sitt beste utfall, fordi det er det nest verste utfallet for Hamas. Det forutsettes 

fullstendig og fullkommen informasjon. 
 

Figur  4. 3: To-person spill 
                                                  PLO 
                                        Holde             Bryte        
 

                      Hamas                                           Hamas 

                     
               Holde             Bryte               Holde             Bryte      
PLO           4                           1         2                        3     

Hamas       2                           3         1                        4                                                                               
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Dette kan illustrere hvordan preferanser, maktfordeling og koalisjoner på det nasjonale nivå 

er med på å bestemme størrelsen på forhandlingsmengden på det internasjonale nivå. Ideen 

bak modellen er at PLO ønsker fred med Israel, men er avhengige av støtte fra Hamas for å 

opprettholde sin makt blant palestinerne. Hamas har dermed vetomakt i fredsprosessen, og 

bestemmer hva PLO kan gjøre. Denne vetomakten har de fått tildelt av Israel, som velger å 

stoppe fredsprosessen hvis Hamas bryter en avtale som er underskrevet av PLO. Dermed blir 

det vanskelig for PLO å samarbeide med Israel, når israelske myndigheter i betydelig grad 

har overlatt til Hamas å bestemme om avtalen skal gjennomføres. Israelske myndigheter 

hevder at PLO har full kontroll over Hamas, slik at det er PLO som hele tiden velger å bryte 

avtalen ved å gi Hamas tillatelse til å gjennomføre terroraksjoner. De mener at PLO har makt 

overfor Hamas i form av at de er den valgte myndighet, men den reelle makten blant 

palestinerne avgjøres sannsynligvis av hvem folket støtter. Hamas har fått økt oppslutning i 

løpet av fredsprosessen, men det kan hevdes at Yassir Arafat i kraft av sin autoritet fortsatt 

leder palestinerne. Dermed er Arafat den eneste personen Israel kan forholde seg til.  

 

Israelerne hevder at Arafat er direkte ansvarlig for terrorhandlingene og bruddene på 

våpenhvilen. (VG interaktiv; 2001b) Arafat hevder at han forsøker å stoppe alle militante 

palestinere, men israelerne sier at Arafats ord må følges av handling. (VG Interaktiv; 2001a) 

Israel mener at Arafat fører en bevisst strategi, der han later som om han ikke har kontroll 

over Hamas, og at han bare ønsker å heve egne gevinster samtidig som han påfører Israel 

kostnader. Ved å øke kostnadene for Israel ved å ikke bli enige om en fredsavtale som kan 

holdes, forsøker Arafat å øke Israels “win-set”. Arafat hevder selv at han verken har kontroll 

over terroristene eller Intifadaen, og etter hvert som de israelske tiltakene har svekket PLO 

og Arafat, så kan det virke som om han snakker sant. Denne usikkerheten rundt Arafats og 

PLOs intensjoner, skal jeg komme tilbake til. 

 

Så lenge mostanderne av fredsprosessen har vetomakt, vil det ikke være mulig for partene å 

få til en stabil fredsavtale. Veto-spillerne bestemmer størrelsen på forhandlingsmengden, og 

avgjør hvilke avtaler som skal være mulig å gjennomføre. Selv om Israel og PLO blir enige 

om en avtale som ligger innefor avtalefeltet, så er det veto-spillerne som bestemmer om 

avtalen kan ligge innenfor den delen av avtalefeltet som er forenelig med en selvhånd- 

hevende avtale. Fraværet av både eksterne og interne håndhevingsmekanismer fører til at 

veto-spillerne bestemmer om en avtale kan være selvhåndhevende. Så lenge Hamas får 

fortsette å legge inn sitt veto mot avtalene, vil det være de mest ekstremistiske veto-
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spillernes synspunkter på hver side av konflikten som vil gjelde. Dette gjør en avtale mellom 

Israel og PLO vanskelig, ettersom veto-spillerne på begge sider av konflikten er motstandere 

av ethvert kompromiss som innebærer en deling av Palestina mellom arabere og jøder. 

Avtalefeltet vil være tomt, fordi det finnes ikke noen avtale som vil være bedre enn ingen 

avtale for ekstremistene. 

 

4. 4. 1 Utvidelse av modellen11 

Ved å inkludere Israel som en tredje spiller i modellen vil det kunne illustreres hvordan det 

nasjonale nivå påvirker det internasjonale nivå, og hvordan det nasjonale nivå blir påvirket 

av det internasjonale nivået. Forutsetningen om at Israel og PLO har inngått en våpenhvile er 

den samme som i forrige spill, men i dette to-nivå spillet vil også Israels valg tas med til 

betraktning. En annen forandring er at spillet inneholder ufullkommen informasjon, fordi 

Hamas handler først, mens Israel og PLO handler simultant etter at Hamas har foretatt sitt 

valg. Hamas bestemmer dermed i hvilket delspill aktørene befinner seg i når Israel og PLO 

skal foreta sitt valg. De stiplede linjene i modellen indikerer at PLO ikke vet hvor i spillet de 

befinner seg i forhold til Israel. PLO vet om Hamas har valgt å holde eller bryte avtalen, men 

de vet ikke om Israel har valgt å holde eller bryte avtalen. Det samme gjelder for Israel , som 

ikke vet om PLO har valgt å bryte eller holde avtalen, selv om de vet hva Hamas har valgt. 

 

Hvis alle holder avtalen så vil det bli våpenhvile og gjenopprettelse av fredsprosessen. Alle 

andre utfall vil føre til brudd i våpenhvilen. Det beste for Hamas er at alle bryter avtalen, for 

da blir det ingen våpenhvile eller gjenopprettelse av fredsprosessen. Det beste for Israel og 

PLO er at alle holder avtalen, slik at det blir en våpenhvile og fredsprosessen gjenopprettes. 

Det beste utfallet for PLO og Israel er det verste utfallet for Hamas. Det verste utfallet for 

Israel er hvis de holder avtalen mens både Hamas og PLO bryter den. PLOs verste utfall vil 

oppstå hvis både Hamas og Israel bryter avtalen mens de selv holder avtalen. Spillet 

illustrerer hvordan PLO ønsker fred med Israel, men ikke på bekostning av konflikt med 

Hamas. Hvis Hamas bryter avtalen, så vil også  PLO bryte for å bevare ro på det nasjonale 

nivå. Dermed påvirker forholdet på det nasjonale nivå utfallet av avtalen på det 

internasjonale nivå. Hvis PLO hadde valgt å holde avtalen, selv om Hamas hadde brutt 

avtalen, gitt at Israel foretrekker å holde avtalen, så ville det trolig oppstått en konflikt 

mellom PLO og Hamas på det nasjonale nivå. Da ville utfallet av forhandlingene på det 

                                              
11 Ideen til spillet er hentet fra Tsebelis (1995: 53 – 56). 
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internasjonale nivå påvirket forholdet på det nasjonale nivå. Det viktige med denne modellen 

er å vise hvordan de to nivåene påvirker hverandre, slik at det kan skapes en forståelse for 

hvordan de ulike faktorene påvirker mulighetene for at en avtale på det internasjonale nivå 

vil bli gjennomført på det nasjonale nivå. 
 

Figur 4. 4: Treperson spill 

 

Hamas 

                                                                                           
                                                                               H                 B 

  

             

                                              Israel                                          Israel           

       
                                                      H                    B                           H                  B 

 

                               PLO                                                                              PLO               

 
                                   H                  B               H          B            H          B             H                B 

 

 

Hamas   :      1                           5        4            6         3            7        2                      8                    

Israel     :      8                           4        2            5         3            1        6                      7 

PLO      :      8                           2         4           5         3            6        1                       7                      

 

Baklengs induksjon kan løse  problemene som ufullkommen informasjon skaper for 

spillerne. Spillet består av to delspill der Hamas bestemmer hvilket som skal spilles.  

Et delspill defineres som et spill som begynner med en singelton som omfatter alle 

etterfølgende noder, og som ikke skjærer over noe informasjonssett.( Hovi; 2001) I begge 

delspillene vet Hamas hva Israel og PLO vil gjøre, slik at de kan velge den strategien som gir 

maksimal gevinst. Ettersom spillet har fullstendig informasjon, så kan alle spillerne forutsi 

utfallet. PLO vil holde avtalen hvis Hamas og Israel holder avtalen, men bryte avtalen hvis 

Israel bryter avtalen etter at Hamas har holdt avtalen. PLO vil bryte avtalen så lenge Hamas 

velger å bryte avtalen. Israel vil deretter velge å holde avtalen hvis Hamas holder avtalen, 

fordi de da vet at PLO vil holde avtalen så lenge de holder avtalen selv. Israel vil bryte 
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avtalen hvis Hamas bryter avtalen, fordi de da vet at PLO vil bryte avtalen uansett hva de 

gjør. Hamas vil da kunne velge mellom at alle holder avtalen eller at alle bryter avtalen og 

ettersom de ikke ønsker noen våpenhvile så vil det lønne seg for dem å bryte avtalen. 

Dermed blir utfallet på spillet at alle bryter avtalen. Dette illustrerer vanskelighetene for en 

avtale mellom Israel og PLO, som vil bli godkjent på det nasjonale nivå. Hamas har fått en 

veto-makt i forhold til fortsettelsen av fredsprosessen. Dette kan illustreres bedre ved å sette 

opp de to delspillene på normalform. 

 
Figur 4. 5: Første delspill; Hamas holder våpenhvilen 

 

Hamas holder våpenhvilen : 

 

Israel 

                                                        Holder                Bryter 

                                                                8                             2  

                                     Holder     8                      4           

                       PLO  

                                                                    4                        5      

                                     Bryter     2                       5 

  

 

Hvis Hamas velger å holde våpenhvilen, så vil spillet mellom Israel og PLO få to mulige 

utfall. Dette spillet kan ses på som en variant av Moderat selvhevdelse, hvor spillerne holder 

avtalen hvis den andre holder avtalen og bryter avtalen hvis den andre bryter avtalen. 

Forutsatt at partene har fullstendig info og gitt at Hamas holder avtalen, så vil utfallet bli at 

begge holder avtalen, fordi det er utfallet begge spillerne foretrekker. 
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Figur 4. 6:  Andre delspill; Hamas bryter avtalen 

 

Hamas bryter våpenhvilen 

 

Israel 

                                                        Holder                Bryter 

                                                                 3                          6            

                                     Holder     3                      1      

                       PLO  

                                                                    1                        7     

                                     Bryter      6                      7   

 

Gitt at Hamas bryter avtalen, så vil spillet mellom Israel og PLO bli et fastlåst spill 

(”deadlock”). Da vil det foretrukne utfallet i dette delspillet bli at begge bryter avtalen, fordi 

det er begge spillernes dominante strategi. Dette viser hvilken vetomakt Hamas, og andre 

grupper som bryter våpenhvilen, har i forhold til fredsprosessen. Hvis Hamas ønsker 

våpenhvile så blir det våpenhvile, men hvis Hamas ønsker å bryte våpenhvilen så bryter alle 

våpenhvilen. Dermed er det forholdet mellom aktørene på det nasjonale nivå, som er med på 

å avgjøre resultatet av forhandlingene på det internasjonale nivå, og resultatet av 

forhandlingene på det internasjonale nivå som avgjør forholdet på det nasjonale nivå. 

 

4. 4. 2 Spill med ufullstendig informasjon 

Den israelske regjeringen hevder at PLO har kontroll over Hamas og alle andre 

fundamentalistiske organisasjoner, og at de støtter disse gruppene så lenge de ikke stopper 

terrorangrepene fra palestinsk side. Det kan hevdes at ingen vet med full sikkerhet om Arafat 

og PLO har kontroll over disse gruppene, og om han har mulighet til å få kontroll over disse 

gruppene selv om han vil. Israelske myndigheter har valgt å ta utgangspunkt i at PLO har 

kontroll over disse gruppene, og kan stoppe dem hvis de vil. Dette har ført til en situasjon 

som er preget av usikkerhet, hvor Israel er usikker på om PLO og Arafat virkelig ønsker 

fred. Israel vet ikke om PLO ønsker en endelig fredsavtale, fordi PLO er involvert i et spill 

på den nasjonale arena som påvirker spillet på den internasjonale arena. Israel vet ikke 

hvilke preferanser eller strategier PLO har på den nasjonale arena, slik at de ikke vet om 

PLO vil følge avtalene på den internasjonale arena. Det nasjonale spillet mellom PLO og 

Hamas som vi fremstilte i figur 3.4, viste at PLO vil gi etter for Hamas sine krav om å bryte 
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våpenhvilen. Utfallet av dette spillet vil dermed påvirke det internasjonale spillet, men gitt at 

Israel ikke vet utfallet av det nasjonale spillet, så vet de heller ikke PLOs preferanser og 

strategier i det internasjonale spillet. Selv om Israel har tatt en beslutning i forhold til dette 

nasjonale spillet, om at PLO har kontroll over Hamas, så vil vi her forutsette at Israel ikke 

kan vite med full sikkerhet om PLO har kontroll over Hamas.  

 

Dermed vil det forekomme ufullstendig info i det internasjonale spillet mellom Israel og 

PLO. I spill med ufullstendig info er spillernes strategiske typer ikke åpent kjent, slik at det 

hersker usikkerhet om minst en av spillernes preferanser eller strategier. (Hovi & Rasch; 

1993: 40) I det følgende spillet hersker det tvil om PLO ønsker fred, fordi israelerne er 

usikre på om PLO har evne og vilje til å ta kontroll over de ekstremistiske palestinske 

gruppene, som ikke ønsker fred. Hvis PLO ønsker fred, så har de kontroll over de nasjonale 

gruppene og vil holde avtalen. Da vil det lønne seg for Israel å holde avtalen, men hvis PLO 

ikke vil ha fred, fordi de enten mangler evne eller vilje til å kontrollere de nasjonale 

gruppene, så vil det lønne seg for Israel å bryte avtalen. Før spillet starter har PLO og Israel 

signert Tenet-planen, men Israel vet ikke utfallet av det nasjonale spillet mellom PLO og 

Hamas. Naturen må dermed innføres for å avgjøre om det vil lønne seg for Israel å holde 

avtalen. Israel vil kun kjenne sannsynlighetsfordelingen over PLOs to strategiske typer, fordi 

”naturen” sitt trekk ikke kan observeres av Israel. PLO vet om de ønsker fred, dvs. at de kan 

observere ”naturens” trekk, men fordi spillerne handler simultant så vet ikke PLO hvor de 

befinner seg i spillet i forhold til Israel. 

 

Israel vil anta at PLO har kontroll med en sannsynlighet ( 1 – p ), og at PLO ikke har 

kontroll med en sannsynlighet ( p ) når de skal foreta sitt valg. Israel vet ikke i hvilken del av 

spillet de er når de skal foreta sitt valg, slik at vi må regne ut sannsynligheten for at Israel vil 

velge å holde avtalen. 
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                                                                    Naturen 

                        PLO har kontroll                                    PLO har ikke kontroll 

                         1-p                                                                  p                                                                 
                                                                               H                 B 

  

             

                                              Israel                                          Israel           

       
                                                      H                    B                           H                  B 

 

                              PLO                                                                                PLO               

 
                                   H                  B               H          B                         B             H                B 

 

 

Israel     :     50                        -50   -100           0                   -50                                0 

PLO      :     60                          50   -100           0                    50                                 0    

 

Den forventede nytten ved å holde avtalen: 

EUIsrael (H): (1-p) 50 + (p) (–50) = 50 – 50p – 50p = 50 – 100p 

 

Den forventede nytten ved å bryte avtalen: 

EUIsrael (B): (1-p) 0 + (p) 0 = 0 

 

Israel vil holde avtalen hvis: 

EUIsrael (H)             >           EUIsrael (B)      

50 – 50p – 50p        >            0 

-100p                       >            -50   
-100                                       -100 
 
            p                   <           0,5          
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p < 0,5: Israel holder avtalen. PLO holder avtalen hvis de har kontroll, ellers ikke. 

 

p > 0,5: Israel holder ikke avtalen. PLO holder ikke avtalen uansett type. 

 

Uten å kunne si hvilken størrelse p har i virkeligheten, så vil det være mulig å si at 

sannsynligheten for at Israel vil holde avtalen øker, hvis p øker. Nytteverdien ved å holde 

avtalen må være større enn nytteverdien ved å bryte, og jo større nytteverdien ved  å holde 

avtalen er i forhold til nytteverdien ved å bryte avtalen, jo større er sannsynligheten for at 

Israel holder avtalen slik at det blir våpenhvile mellom partene. Selv om nytteverdiene i 

modellen er vilkårlige, så gir de indikasjoner på forholdet mellom Israel og PLO, og 

sannsynligheten for samarbeid. Modellen illustrerer noen av problemene og årsakene til at 

partene har vanskelig for å samarbeide, selv om de inngår internasjonale avtaler. 

 

Det kan hevdes at det var veto-spillerne, som brøt avtalen, selv om Israel la skylden på PLO 

og Arafat. Hamas påvirket PLO på det nasjonale plan slik at preferansene deres på det 

internasjonale nivå ble forandret. Årsaken til at PLO får skylden for å ha brutt avtalen, 

skyldes at Arafat er den aktøren som skal representere hele det palestinske folket på den 

internasjonale arena. Problemet kan være at Arafat ikke har vunnet frem med sitt syn på den 

nasjonale arena i tilstrekkelig grad, slik at alle palestinerne ønsker fred med Israel. Dermed 

fremstår PLO som om det er mest sannsynlig at de ikke ønsker fred, selv om de i 

utgangspunktet muligens vil ha fred med Israel. To-nivå spillet og nettverket av spill setter 

dermed den internasjonale konflikten mellom palestinerne og israelerne i et perspektiv som 

gjør det forståelig at PLO handler mot sin interesse på det internasjonale nivå. Årsaken er at 

de handler for sin interesse på det nasjonale nivå, noe som endrer preferansene på det 

internasjonale nivå. Dermed blir det vanskelige for partene å få til en selvhåndhevende avtale 

på det internasjonale nivå, når den likevel ikke vil følges opp på det nasjonale nivå. Selv om 

Israel og PLO hadde kunnet bli enige om en selvhåndhevende avtale, så ville veto-spillerne 

bryte den. Veto-spillerne inkluderes i analysen for å foklare hvordan PLO og Israel kan bli 

enige om en internasjonal avtale, men ikke greier å gjennomføre dem. Selv om PLO fremstår 

som en aktør på den internasjonale arena, så påvirkes de av Hamas gjennom den nasjonale 

arena. 
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4. 4. 3 Bayesiansk oppdatering 

Ved å ta i bruk spillernes virkelighetsoppfatninger kan vi skape en sterkere ide om likevekt, 

og løsning på spill med ufullstendig informasjon. (Morrow; 1994: kap.6) Da vil vi få en 

bayesiansk perfekt likevekt ; ”Et par (sett) av strategier som utgjør beste svar mot hverandre, 

for alle delspill, gitt spillernes virkelighetsoppfatninger, som kan oppdateres underveis i 

spillet ved hjelp av Bayes regel (der dette er mulig)”. (Hovi; 2000)  Det er også viktig å 

skille mellom to typer av bayesiansk perfekte likevekter ;  Ved en separerende likevekt er all 

usikkerhet om spillernes strategiske typer eliminert ved spillets slutt, men ved ikke-

separerende likevekter hersker det fortsatt usikkerhet om minst en av spillernes strategiske 

type ved spillets slutt. (Hovi; 2000) 

 

Løsningen på spillet mellom PLO og Israel ble en ikke-separerende likevekt, fordi ettersom 

Israel valgte å bryte avtalen så fikk vi ikke vite hvilken strategisk type PLO er. Hvis Israel 

hadde valgt å holde avtalen, så ville vi fått kunnskap om PLOs strategiske type, og 

likevekten ville blitt separerende. Dette skal vi illustrere ved å bruke Bayes regel: (Morrow; 

1994: 171) 

 

p(A/B) = p(A) x p(B/A)  /  ( p(A) x p(B/A) + p(~A) x p(B/~A) ) 

 

 

Ved hjelp av denne formelen kan vi beregne etter-sannsynligheten for at PLO har kontroll, 

gitt at Israel har observert at PLO har holdt avtalen. 

              p   <  0,5: 

A         : PLO ønsker fred. 

B         : PLO holder avtalen. 

~A       : PLO ønsker ikke fred.  

p(A)     : Sannsynligheten for at PLO har kontroll før spillet begynner (1-p) 

p(~A)   : Sannsynligheten for at PLO ikke har kontroll før spillet begynner (p) 

p(B/A)  : Sannsynligheten for at PLO holder avtalen gitt at de har kontroll. (1) 

p(B/~A): Sannsynligheten for at PLO holder avtalen gitt at de ikke har kontroll. (0) 

 

p(A/B) =  (1-p)1 / (1-p)1 + p x 0 

p(A/B) = 1-p / 1-p 

p(A/B) = 1 
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Dersom Israel hadde valgt å holde avtalen så ville de fått kunnskap om PLO ønsker fred.  

 

                  p > 0,5: 

A         : PLO ønsker fred. 

B         : PLO holder avtalen. 

~A       : PLO ønsker ikke fred.  

p(A)     : Sannsynligheten for at PLO har kontroll før spillet begynner (1-p) 

p(~A)   : Sannsynligheten for at PLO ikke har kontroll før spillet begynner (p) 

p(B/A)  : Sannsynligheten for at PLO holder avtalen gitt at de har kontroll. (0) 

p(B/~A): Sannsynligheten for at PLO holder avtalen gitt at de ikke har kontroll. (0) 

 

p(A/B) = (1-p)0 / (1-p)0 + p x 0 

p(A/B) = 0 

p(A/B) = Udefinert 

 

Når Israel velger å bryte avtalen så er det ikke mulig å oppdatere sansynligheten, for PLO vil 

da bryte avtalen. Israel får ikke ikke noen ny informasjon, for sannsynlighetene for at PLO 

ønsker fred vil da være det samme som før spillet startet (1-p). 

 

Dette illustrerer noe av problematikken rundt overholdelsen av avtalen mellom Israel og 

PLO. Hvis Israel hadde vært villge til å holde avtalen først, så ville de funnet ut om PLO 

virkelig ønsker fred. Usikkerheten om PLOs strategiske type ville da forsvunnet, og Israel 

kunne tatt en endelig beslutning i forhold til fredsprosessen. Når Israel velger å bryte avtalen, 

så vet de ikke om PLO har kontroll, fordi PLO vil da bryte uansett. Hvis PLO hadde brutt 

avtalen etter at Israel hadde holdt avtalen, så kunne Israel brutt avtalen og overlatt ansvaret 

for sammenbruddet i fredsprosessen ene og alene til palestinerne. Når Israel velger å bryte 

avtalen, så må de også ta en del av ansvaret for sammenbruddet i fredsprosessen. Dette viser 

hvordan Israel gjør det vanskelig for PLO å bevise for israelerne om de virkelig ønsker fred, 

og om de har kontroll over de ekstremistiske gruppene. Så lenge Israel bryter avtalen så vil 

PLO uansett bryte avtalen, fordi de frykter også at Israel ikke virkelig ønsker fred. Denne 

gjensidge mistilliten kunne vært eliminert hvis Israel hadde holdt avtalen først, slik at PLO 

hadde fått en mulighet til å vise hva de ønsker. Hvis PLO hadde holdt avtalen etter at Israel 

hadde holdt avtalen, så kunne muligens store deler av tillten blitt gjenoppbygd mellom 

partene.  
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Det har tidligere i oppgaven  blitt vist, gjennom spillteoretiske modeller, hvordan begge 

parter burde bli enige om at Israel holder avtalen først hvis de ønsker fred. Vi har nå 

forsterket denne antakelsen gjennom en bayesiansk likevekt, som tilser at utfallet vil være et 

beste svar mot hverandre for alle mulige delspill når all tilgjengelig informasjon om 

hverandre er blitt oppdatert og brukt i beslutningsprosessen. 

 

4. 5 Oppsummering 
Den komplekse situasjonen med to hovedaktører på hver side av konflikten har gjort at vi i 

dette kapitlet har lagt forutsetningen om stater som enhetlige aktører til side, til fordel for et 

to-nivå spill. Veto-spillerne har blitt inkludert i spillet mellom PLO og Israel som aktører på 

det nasjonale nivå, som påvirker preferansene på det internasjonale nivå. Veto-spillerne er 

med på å avgjøre størrelsen på begge partenes “win-set”, og innskrenker forhandlings- 

mengden mellom partene.  

 

De homogene interessene på den nasjonale israelske arena har vanskeliggjort fredsprosessen, 

fordi “haukene” har overtatt makten og overlatt utviklingen av fredsprosessen til de 

ekstremistiske gruppene. De heterogene interessene blant palestinerne kunne skapt en 

mulighet for samarbeid mellom de som ønsker fred på begge sider av konflikten, men 

muligheten forsvant da “haukene” overtok makten i Israel. Høy grad av deltakelse og 

politisering på begge sider var med på å forverre den negative utviklingen, slik at  

forhandlingsmengden forsvant. 

 

Pakkeavtaler kan åpne opp en stor bredde av strategiske alternativer for forhandlerne i et to-

nivå spill, men da må den nasjonale pakkeavtalen enten klargjøres på forhånd slik at den 

nasjonale fordelingen ikke skaper intern konflikt, eller påtvinges de ulike gruppene slik at de 

ikke får mulighet til å påvirke de internasjonale forhandlingene. Den spillteoretiske analysen 

har klargjort at Hamas har fått lov til å bestemme om våpenhvilen mellom PLO og Israel 

skal overholdes. Israel og PLO vil bryte avtalen hvis Hamas bryter avtalen og holde avtalen 

hvis Hamas holder avtalen. Israel vil bryte avtalen hvis Hamas bryter avtalen, fordi de mener 

at PLO har kontroll over Hamas, men det kan hevdes at Israel er usikker på om PLO har 

kontroll. Dette viser hvilken makt veto-spillerne har i forhold til en overholdelse av en avtale 

mellom Israel og PLO, selv om de ikke er deltakere på den internasjonale arena. 
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Bayesiansk oppdatering av Israels informasjon tilsier at Israel burde holde avtalen for å finne 

ut om PLO virkelig ønsker fred. Da vil veto-spillernes makt bli eliminert, og Israel kan ta en 

endelig beslutning i forhold til den videre utviklingen av fredsprosessen. Hvis Israel velger å 

holde avtalen, til tross for at veto-spillerne bryter den, så vil PLO få en mulighet til å bevise 

om de har kontroll over ekstremistene. Det kan dermed hevdes at hvis denne prosessen skal 

snu, så må Israel ta initiativet og vise at de ønsker fred. 
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KAPITTEL 5 : AVSLUTNING 
5. 1 Oppsummering 
Vi har i denne oppgaven forsøkt å svare på hvorfor Israel og PLO har vanskelig for å bli 

enige om en selvhåndhevende avtale, og hvilken rolle veto-spillerne har i denne prosessen.  

 

Israel og PLO ble enige om en avtale, Tenet-planen, for å løse den fastlåste situasjonen 

mellom partene, men ingen av partene har greid å gjennomføre de nødvendige tiltak. 

Effektive eksterne håndhevingsmekanismer har vært fraværende, likevel kan en 

selvhåndhevende avtale i prinsippet løse problemene som partene har i forbindelse med 

overholdelse av sine forpliktelser. Det er imidlertid flere viktige elementer som tyder på at 

det vil være vanskelig for partene å bli enige om en slik avtale. Ekstremistene på begge sider 

er blitt veto-spillere i denne prosessen, og har en avgjørende påvirkning på hvorfor en slik 

avtale ikke er mulig.  

 

For å skape en forståelse for dagens vanskelige situasjon mellom partene, har vi først 

klarlagt de historiske hendelsene i konflikten og fredsprosessen. Dette har blitt gjort for å  

skape et grunnlag for den videre analysen av Tenet-planen. 

 

Til tross for enighet om Tenet-planen, har ingen av partene vist noen tilbøyelighet til å 

gjennomføre avtalte forpliktelser. Årsakene til dette har i denne oppgaven blitt forsøkt belyst 

gjennom bruk av spillteori. Fangens dilemma har blitt brukt som en sentral grunnmodell, for 

å illustrere samarbeidsproblemene mellom Israel og PLO i forbindelse med gjennomføringen 

av Tenet-planen. Vi har tatt i bruk ulike forutsetninger om spillernes preferanser, strategier 

og informasjonstilgang for å illustrere hvorfor det er vanskelig for partene å samarbeide.  

 

Kjennetegnene ved en selvhåndhevende avtale har blitt diskutert og sammenlignet med 

Tenet-planen, for å illustrere hvorfor partene ikke kan bli enige om en slik avtale. Vi har tatt 

i bruk uendelig gjentatt Fangens dilemma for å vise hva som hindrer dem i å nå en 

selvhåndhevende avtale. Problemer knyttet til forhandlingsmengden og reforhandlings- 

sikkerhet har blitt forsøkt illustrert gjennom to ulike spillteoretiske modeller. 

 

Veto-spillernes rolle i denne prosessen har blitt forsøkt illustrert gjennom bruk av et to-nivå 

spill. Fokus ble her satt på den nasjonale arena, for å vise hvordan preferanser og koalisjoner 
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hindrer partene i å nå en selvhåndhevende avtale. Vi har tatt i bruk både toperson -og 

treperson spill for å vise hvilken makt veto-spillerne har i denne prosessen. Usikkerheten 

mellom partene, spesielt i forhold til PLOs kontroll over veto-spillerne, har blitt forsøkt 

illustrert gjennom bruk av spill med ufullstendig informasjon og Bayesiansk oppdatering. 
 

4. 2 Konklusjoner 
På bakgrunn av analysen kan følgende hovedpunkter trekkes frem som årsaker til at Israel og 

PLO ikke kan bli enige om en selvhåndhevende avtale. 

 

• Partene har inkludert saker som ligger utenfor avtalens ramme, ved å sette frem 

betingelser, som ikke er inkludert i avtalen, for at de skal overholde sine forpliktelser. 

Israelerne krever en syv dagers våpenhvile, mens palestinerne krever stopp i 

bosetningsaktiviteten. Dermed mangler Tenet-planen en av de viktigste karakteristikkene 

for at en avtale skal være selvhåndhevende. En selvhåndhevende avtale skal være mulig 

å håndheve på basis av avtalen i seg selv, og ingen utenforliggende faktorer skal påvirke 

avtalen 

• Det ujevne maktforholdet mellom partene gjør det umulig for PLO å presse Israel til å 

følge en avtale, for eksempel i frykt for at avtalen ellers vil bli suspendert. Maktforholdet 

gjør det også vanskelig for PLO å ta i bruk andre mekanismer som kan hindre Israel i å 

bryte avtalen.  

• Ingen av partene vil være den første til å gjøre innrømmelser, fordi det eksisterer ikke 

noen mekanismer som tilsier at motparten vil overholde sin del av avtalen. 

• Begge parter kan ha vurdert det slik at kostnadene ved de foreløpige avtalene har vært 

større enn nytten. Dette kan skyldes at begge parter i stor grad har fokusert på de 

kortsiktige kostnadene og gevinstene, slik at de langsiktige gevinstene har blitt små og de 

langsiktige kostnadene har blitt store. 

• Ingen av avtalene mellom partene har vært reforhandlingssikre. Alle avtalene har vært 

foreløpige, slik at de kan reforhandles i neste runde.    

• Trolig har ingen av avtalene ligget innenfor den delen av avtalefeltet som er forenelig 

med en selvhåndhevende avtale. Ingen av avtalene har vært gode nok til at alle parter har 

ønsket å håndheve den.  

• Likuds overtakelse av makten i Israel har innskrenket forhandlingsmengden mellom 

partene, og fjernet alle muligheter for en selvhåndhevende avtale. 
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 Som følge av analysen kan det påpekes at veto-spillerne har påvirket mulighetene for en 

selvhåndhevende avtale av følgende årsaker: 

 

• Ekstremistene har blitt tildelt veto-makt i fredsprosessen ved at Israel og PLO vil bryte 

avtalen hvis veto-spillerne bryter den, slik at veto-spillerne bestemmer om partene skal 

gjennomføre avtalen. 

• Selv om Israel og PLO skulle bli enige om en selvhåndhevende avtale, så vil veto-

spillerne bryte den. 

• Uenighetene og splittelsene på det nasjonale nivå gjør at enighet på det internasjonale 

nivå kan bli vanskelig. 

• Israel er usikre på om PLO kan eller vil ta kontroll over ekstremistene, og om de virkelig 

ønsker fred. Denne usikkerheten gjør at Israel ikke er villige til å ta det første steget, som 

kanskje er nødvendig for at partene skal kunne bli enige om en selvhåndhevende avtale.  

 

Det kan være muligheter for å nærme seg en selvhåndhevende avtale mellom partene, men 

først må de bygge opp tillit slik at de kan legge grunnlaget for en avtale gjennom samarbeid. 

Partene må også fokusere på de langsiktige gevinstene, for det finnes trolig ingen kortsiktig 

løsning på konflikten. I forlengelsen av langsiktige gevinster må partene finne langsiktige 

løsninger, og unngå foreløpige avtaler som kan reforhandles i neste forhandlingsrunde. 

Kortsiktige gevinster kan føre partene på rett vei, men så lenge det ikke eksisterer effektive 

eksterne håndhevingsmekanismer, så vil en avtale måtte være selvhåndhevende, dersom 

partene skal overholde sine forpliktelser og oppnå en endelig fredsavtale.  
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