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Forord 
Jeg føler meg litt som det jeg ydmykt antar Leonardo DiCaprio følte det da han endelig vant 

Oscar-statuetten og som nå vender meg om for å takke alle de som har bidratt på veien til 

statuetten (ferdigskrevet masteroppgave); det er så mange å takke, hvor skal jeg begynne?  

 

Først av alt må jeg si tusen takk til min veileder Hilde Henriksen Waage. Helt siden jeg tok 

mitt første Midtøsten-fag på Blindern i 2014 har jeg vært fan, og jeg var under arbeidet med 

masteroppgaven min så heldig at jeg fikk hennes svært detaljerte kommentarer og forslag på 

utkastene mine. Takk for at du har holdt meg i ørene, og samtidig pushet meg til å gjøre så 

godt jeg kan. En ekstra takk også til Emmy som har lest, kommentert og støttet meg i arbeidet 

med denne oppgaven siden begynnelsen.  

 

De årene jeg har tilbragt på UV-fakultetet har vært noen av de aller beste i livet mitt. Det er 

det først og fremst alle de fantastiske menneskene jeg har møtt der sin fortjeneste. Lite visste 

jeg da jeg spent og nervøs sto utenfor Helga for første gang i 2012, førti minutter før jeg 

trengte å være der, at jeg skulle møte noen av mine aller beste venner der inne og skape noen 

av mine aller beste minner. Tusen takk til alle dere som har beriket hverdagen min i 

foreningslivet, med kaffe, med galgenhumor og med enorme mengder klemmer; studietiden 

min hadde på ingen måte vært den samme uten dere! Takk til alle dere som har sagt at dere 

har hatt troen på meg og at dere er glade i meg. Det siste har vært det aller viktigste for en 

sliten masterstudent som nærmest har gått i isolasjon de siste månedene for å skrive.  

 

All verdens takknemlighet sendes også i retning min kjære familie, både på Spjøtplassen og 

på Steinberg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dere og den betingelsesløse støtten dere 

har gitt meg, ikke bare under mastertiden, men hele livet mitt. En ekstra takk til bestefar som 

alltid har oppmuntret historieinteressen min og som sa som det siste før jeg reiste sørover til 

Oslo etter sommerferien at "det her klare du!". Det har betydd mye for meg i høst. 

 

Til slutt vil jeg også takke meg selv for at jeg holdt ut. Se, bestefar, jeg klarte det! 

 

 

Mia Gorset 

Oslo, november 2017 
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Kapittel 1: Hva er det med Jerusalem? 
 

I 2017 har hele Jerusalem by og områdene rundt vært underlagt ulovlig israelsk styre i 50 år. 

Siden opprettelsen av den israelske staten i 1948 har landet tatt kontrollen over, og i stor grad 

integrert Jerusalem i staten Israel. Israel sikret raskt kontrollen over Vest-Jerusalem, den 

såkalte nybyen, under krigen som fulgte statsdannelsen i mai 1948. Den gangen sto den 

jordanske hæren i mot, og beholdt kontrollen over Øst-Jerusalem og den viktige Gamlebyen 

inntil en våpenhvile ble undertegnet i begynnelsen av 1949.1 Til tross for protester fra det 

internasjonale samfunnet, forble Jerusalem en fysisk delt by mellom Israel og Jordan frem til 

Seksdagerskrigen i 1967. Da brukte israelske styrker bare noen dager på å jage Jordan ut av 

også det østlige Jerusalem, og dermed sikret Israel seg kontrollen over hele den hellige by. 

Også i 1967 møtte Israel kraftig motstand i FN for sine handlinger i Jerusalem, men likevel 

kunne Israel altså i juni i 2017 feire 50 sammenhengende år med israelsk-kontrollert 

Jerusalem.  

 

FN har aldri akseptert eller anerkjent verken jordansk eller israelsk krav på å styre Jerusalem, 

og fastholder at Øst-Jerusalem er okkupert territorium. Som en følge av byens helt sentrale 

posisjon i verdensreligionene islam, jødedom og kristendom, ble Jerusalem tidlig ansett av FN 

for å ha en så spesiell karakter at en egen ordning måtte skaffes for byen. I delingsplanen som 

ble vedtatt i 1947, ble Jerusalem beskrevet som et corpus separatum, en nøytral enhet som 

skulle underlegges internasjonalt styre. USA hadde i 1947 vært et av landene som stemte for 

delingsplanen og dermed for internasjonalisering av Jerusalem. Det tok riktignok ikke lang tid 

før amerikanerne ble skeptiske til internasjonaliseringsprinsippet, og sakte, men sikkert, 

distanserte amerikanerne seg stadig mer fra tanken om internasjonalt Jerusalem. Etter at Israel 

så i 1967 tok kontrollen over hele Jerusalem, valgte amerikanerne å legge seg på en politisk 

linje som endte opp med å i stor grad støtte Israels ønsker for Jerusalem. Dette til tross for at 

amerikanerne fortsatt hevdet at de ikke anerkjente det israelske kravet på Jerusalem og at de 

heller ikke anerkjente at Jerusalem var Israels hovedstad. Etter Seksdagerskrigen jobbet 

Johnson-administrasjonen aktivt med å flytte fokuset bort fra det betente 

Jerusalemspørsmålet, mot mer helhetlige løsninger for den overordnede Midtøstenkonflikten.2  

																																																								
1 ’Jordan’ vil i denne oppgaven konsekvent bli brukt for å omtale det som inntil 1949 var ’Transjordan’  
2 Midtøstenkonflikten vil i denne oppgaven omfatte den overordnede konflikten mellom israelere, palestinere og 
de omliggende statene. Palestinere vil bli brukt om de ikke-jødiske innbyggerne i det historiske området 
Palestina. 
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Helt siden Israel ble opprettet i 1948 hadde USA hatt nære bånd til den israelske staten. Selv 

om forholdet hadde vært preget av både oppturer og nedturer og til tider sterke uenigheter 

dem i mellom, hadde forholdet de to statene i mellom stort sett vært godt og nært – i alle fall 

utad. Med Lyndon B. Johnson som president fra 1963, hadde Israel den til da desidert mest 

Israel-vennlige presidenten i Det hvite hus. Selv om forholdet mellom USA og Israel var nært, 

fantes det likevel spørsmål der USA og Israel var uenige og som skapte friksjon i relasjonene. 

På 1940-tallet hadde det amerikanske og det israelske synspunktet på Jerusalem vært 

sprikende. Siden den gang hadde de hatt en stadig mer sammenfallende politisk tankegang når 

det kom til byen, om så av ulike motivasjoner. På 1960-tallet var USA et av få, om ikke det 

eneste, landet som var i en posisjon til å kunne utøve diplomatisk press på Israel. I 1966 

hadde USA bidratt med totalt 90 millioner i militær og økonomisk bistand til den jødiske 

staten.3 På den internasjonale arenaen var det i stor grad USA Israel hadde hatt støtte fra i 

drøftinger i FN. Da det betente Jerusalemspørsmålet igjen ble aktuelt etter Seksdagerskrigen, 

kom nok et skifte i den amerikanske politiske linjen vedrørende byen. I denne oppgaven vil 

det bli sett nærmere på hva amerikanerne tenkte og gjorde med tanke på Jerusalemspørsmålet 

i tiden etter Seksdagerskrigen. Hva var amerikanske beslutningstageres tanker om Jerusalem 

etter Seksdagerskrigen? Hvilke utenrikspolitiske faktorer var Johnson-administrasjonen 

tvunget til å forholde seg til på denne tiden, og hvordan påvirket dette deres behandling av 

Jerusalemspørsmålet?  

 

Hva er det med Jerusalem? 

Ettersom tiden har gått har det blitt normaltilstand å høre at det smeller i Jerusalem. Byen er 

selve kjernen i det historiske området Palestina, og kjernen i konflikten mellom israelere og 

palestinere. I løpet av 1900-tallet har millioner av mennesker blitt fordrevet fra sine hjem i 

Palestina, og i dag lever fortsatt mange et liv på flukt. Kampene om Jerusalem har vært harde 

og frontene steile. Sett utenifra, uten noe som helst kontekst, er det likevel ikke ved første 

øyekast selvsagt hva det er som gjør Jerusalem så spesiell. Byen ligger på en høyde omringet 

av tørt landskap, langt fra den yrende Middelhavskysten. Likevel har byen blitt erobret så 

mange som opp mot 36 ganger av ulike parter gjennom historien. Hva er det med Jerusalem 

som har fristet så mange? 

 

																																																								
3 Jewish Virtual Library, U.S. Foreign Aid to Israel: Total Aid, http://www.jewishvirtuallibrary.org/total-u-s-
foreign-aid-to-israel-1949-present (19/09/17) 
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Jerusalems betydning har både et religiøst og et politisk aspekt. Selv om det går an å skille 

mellom de to har de i våre dager blitt stadig mer sammenflettet, og har i stor grad bidratt til 

den knuten av en konflikt Jerusalemspørsmålet er i dag. Det religiøse aspektet ved Jerusalem 

er velkjent. Jerusalem huser noen av de aller helligste og mest spirituelle stedene i både 

jødedom, kristendom og islam. I den jødiske tro har Jerusalem bestandig vært sentral, 

ettersom det er i Jerusalems gamleby at det jødiske tempelet sto og det er der ruinene fortsatt 

ligger.4 Jerusalem var også hovedstaden i det opprinnelige jødiske kongeriket. For muslimer 

er Jerusalem hellig ettersom byen blir beskrevet som stedet hvor profeten steg opp til den 

syvende himmel. Bønneretningen for muslimer var også i en periode mot Jerusalem, før det 

senere ble endret til Mekka. For kristne er byen uløselig knyttet til Jesu liv og virke. For 

millioner av mennesker verden over er derfor Jerusalem et sted som er sterkt knyttet til deres 

religiøse tro, og som derfor er av en enorm betydning. Derfor har det også til stadighet 

oppstått bitre kamper om hvem som skal være den som faktisk regjerer over den hellige by. 

 

Det politiske aspektet ved Jerusalem har særlig gjort seg gjeldende i moderne tid. Både det 

muslimske inntoget på 600-tallet, som førte til at landemerket Klippemoskéen ble bygd, og de 

senere kristne korsfarernes blodige erobring av byen var i større grad religiøst motivert.5 På 

1800-tallet kranglet mange vestlige stormakter om hvem som skulle få utøve mest av sin 

innflytelse i Jerusalem gjennom de såkalte konsulkrigene. Religion motiverte også denne 

gangen, men Jerusalem fikk dermed en stadig større plass i det politiske stormaktsspillet. På 

1900-tallet fikk så Jerusalem definitivt en politisk posisjon da Jerusalem ble gjort til 

hovedstad i Palestina under det britiske mandatstyret.6 I senere tid har både israelere og 

palestinere gjort det tydelig at begge parter ønsker Jerusalem som hovedstad, og byen er tett 

knyttet til begge parters nasjonsbygging. Jerusalemspørsmålet er preget av mange sterke 

følelser, og det er i dag til stadighet sammenstøt mellom israelere og palestinere i byen. 

Gjennom hele 1900-tallet har jøder og palestinere kjempet en bitter kamp om de samme 

geografiske områdene, en kamp som tilsynelatende bare har blitt mer og mer voldsom 

ettersom tiden har gått. Rundt midten av århundret ble Midtøstenkonflikten og 

Jerusalemspørsmålet bragt inn for FN og det ble dermed et tema det internasjonale samfunnet 

måtte finne løsninger på.  

 
																																																								
4 Michael Dumper, The Politics of Jerusalem Since 1967, The Institute for Palestine Studies Series (New York: 
Columbia University Press, 1997), 12. 
5 Ibid., 13. 
6 Bernard Wasserstein, Divided Jerusalem: The Struggle for the Holy City  (London: Profile Books, 2002), 82. 



	4

Amerikansk utenrikspolitikk 

En stats utenrikspolitikk defineres som statens relasjoner og handlinger med verden utenfor. 

Hvordan ulike stater forholder seg til verden utenfor varierer, men det er en forskjell på hvilke 

muligheter større og mindre stater har i det internasjonale politiske spillet. Mens mindre stater 

som regel først og fremst er begrenset til å føre en mer reaktiv politikk der de justerer seg opp 

mot hva som foregår i det som skjer utenfor landets grenser, har større stater, som USA etter 

andre verdenskrig, i større grad muligheten til å ta grep som endrer eller fullstendig forandrer 

betingelsene relasjoner mellom land foregår i.7 USA gikk fra et sterkt ønske om å holde seg 

utenfor konfliktene blant de europeiske maktene på kontinentet til å bli et hegemoni i 

utenrikspolitikken mot midten av 1900-tallet. Presidenten har stor innflytelse i utformingen av 

amerikansk utenrikspolitikk, men avgjørelser som blir tatt betyr som oftest også at 

utenriksdepartementet, det amerikanske forsvaret og finansdepartementet som oftest også er 

involverte på et eller annet vis.8  

 

Storbritannia og Frankrikes betydelige innflytelse i Midtøsten var dalende rundt midten av 

1900-tallet, og USA og Sovjetunionen fylte i stadig større grad det vakuumet stormaktene 

etterlot seg i regionen. USA hadde store deler av 1800-tallet tviholdt på en isolasjonistisk 

utenrikspolitisk linje, og ønsket å holde seg ute av konfliktene på kontinentet. Etter at andre 

verdenskrig tok slutt hadde amerikanerne derimot snudd om, og ble stadig mer involverte i 

operasjoner verden over. I sin innføringsbok om amerikansk utenrikspolitikk nevner professor 

James A. Nathan og professor ved universitetet i Delaware, James Oliver, tre 

hovedingredienser i utformingen av amerikansk utenrikspolitikk etter andre verdenskrig, 1) 

det faktiske konstitusjonelle og institusjonelle rammeverket amerikanske beslutningstagere 

må forholde seg til, 2) ekspansjonen av byråkratiske institusjoner som utenriksdepartementet 

og Det nasjonale sikkerhetsrådet i takt med den ekspanderende amerikanske rollen i 

internasjonal politikk etter krigen, og 3) karakteren og rollen det amerikanske folks mening 

har.9 På lignende vis viser ekspert på amerikansk utenrikspolitikk og Midtøsten, William 

Quandt, til tre forskjellige modeller som kan brukes for å forstå hvordan utenrikspolitiske 

beslutninger blir tatt i USA. Den strategiske modellen fokuserer på at alle avgjørelser på høyt 

politisk nivå i USA må antas å bli tatt av rasjonelle, fornuftige individer, den byråkratiske 

																																																								
7 Paul Y. Hammond, LBJ and the Presidential Management of Foreign Relations  (Austin, Texas: University of 
Texas Press, 1992), 36. 
8 Ibid., 41. 
9 James A. Nathan og  James K. Oliver, Foreign policy making and the American political system, 2nd ed. utg. 
(Boston: Little, Brown, 1987), 1. 
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legger vekt på hvordan ulike etater kjemper om å få gjennomslag for sine ønsker, og til sist 

viser den innenrikspolitiske modellen hvordan for eksempel kongressen, senatet og 

presidentvalgene hvert fjerde år også har betydelig innvirkning på hvilken politikk USA til 

enhver tid følger.10 Samtidig hevder Quandt at det er den til enhver tid sittende presidentens 

person som er den viktigste faktoren i hvordan amerikansk utenrikspolitikk blir til. Quandt 

begrunner dette med at det er presidenten og hans nærmeste rådgivere som til enhver tid har 

makt til å definere hvordan man ser på en gitt utenrikspolitisk situasjon.11 Gjennom denne 

oppgaven vil det forhåpentligvis bli tydelig hvordan alle disse faktorene kan ha spilt inn på 

hvordan amerikanernes syn Jerusalemspørsmålet ble etter krigen i 1967. Særlig vil det bli gitt 

et ekstra fokus til Lyndon B. Johnson og hans administrasjon for å forstå utviklingen i det 

amerikanske synet på Jerusalemspørsmålet etter juni 1967.  

 

Lyndon B. Johnson 

Visepresident Lyndon B. Johnson tok steget opp til president etter at John F. Kennedy ble 

skutt og drept i 1963. Johnson hadde da flere tiårs erfaring fra det amerikanske politiske 

systemet, både fra Representantenes Hus og som senator. I motsetning til Kennedy, som av 

flere ble beskrevet som å fungere som sin egen utenriksminister, ble det raskt tydelig at 

Johnson i større grad ønsket å samarbeide med de ulike departementsoverhodene. Etter bare 

noen uker som president talte Lyndon B. Johnson til tjenestepersoner i utenriksdepartementet 

og forsikret da forsamlingen om at han stolte på deres og utenriksminister Dean Rusks 

vurderinger og anbefalinger.12 Slike uttalelser er naturligvis typiske for nyinnsatte presidenter 

som ønsker å forsikre sine underordnete om sin tillit og ønske om godt samarbeid, men 

Johnsons tale hadde samtidig et underliggende budskap til salen. Johnsons forsikringer om sin 

uttalte tillit, ikke bare til departementet, men også til den faktiske utenriksministeren Rusk, 

signaliserte at Johnson i større grad enn sin forgjenger ønsket en arbeidsform der Rusk var 

bindeleddet mellom ham og departementet. Det signaliserte også at han var rede til i større 

utenriksdepartementet i større grad kom til å få rom til å gjøre jobben sin.13 Johnson foretrakk 

en hierarkisk maktstruktur der han i stor grad forholdt seg til og diskuterte politikk med 

lederne for de ulike departementene. Under hans presidentskap ble beslutningsprosessen i 

amerikansk politikk sentralisert til å foregå i en liten gruppe utvalgte medarbeidere. Dette 

																																																								
10 William B. Quandt, Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, 3rd ed. 
utg. (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2005), 8-9. 
11 Ibid., 9. 
12 Hammond, LBJ and the Presidential Management, 1. 
13 Ibid., 2. 
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sikret presidenten at han selv var med på å ta de viktige avgjørelsene og at han hadde 

personlig kontroll på politikken som ble ført.14 Senere forklarte Johnson at han ikke følte han 

kunne kontrollere møtene i Det nasjonale sikkerhetsrådet og at han ved å bruke det som ble 

kjent som ’tirsdagslunsjene’ som diskusjonsforum kunne være sikker på at sakene de 

diskuterte forble hemmelige.15 Under ’tirsdagslunsjene’ var det bare noen få utvalgte av 

Johnsons medarbeidere som fikk være tilstede, og slik fikk Johnson et begrenset antall 

mennesker å forholde seg til og drøfte utenrikspolitiske spørsmål med.   

  

Johnsons styrke som president var innenrikspolitikk. Med sin kunnskap om, og erfaring fra, 

det amerikanske politiske systemet var det i innenrikssaker han briljerte, og han kunne i stor 

grad stole på instinktet sitt når han som president ble presentert for saker som gjaldt politikk 

innad i USA. Hans evne til å håndtere byråkratiet i Washington og å spille det politiske spillet 

for sakene han sto på for, har i ettertid blitt overskygget av saker av mer utenrikspolitisk art. I 

motsetning til innenrikspolitikk var Johnsons erfaring med utenrikspolitikk mye mer 

begrenset.16 For en president relativt utrent i utenrikspolitiske spørsmål ble Vietnamkrigen, 

som fra 1964-65 ble stadig mer intens, en enorm utfordring for det amerikanske statsapparatet 

og var noe som tynget presidenten i store deler av hans tid i Det hvite hus.17 Nathan og Oliver 

understreker hvordan Vietnamkrigens innvirkning på alt annet av politisk arbeid Johnson-

administrasjonen foretok seg ikke kan overdrives, den var altoppslukende.18 Johnson var i 

større grad avhengig av rådgivning fra andre når det kom til utenrikspolitikk, og særlig ble 

hans lille tirsdags-lunsj-gruppe et viktig forum for å drøfte ulike utenrikspolitiske 

problemstillinger.  

 

Kilder og metode 

Primærkildene og det meste av sekundærlitteraturen som er brukt i denne oppgaven er skrevet 

på engelsk, mens oppgaven er skrevet på norsk. Det føles derfor naturlig å presisere at alle 

oversettelser av sitater og meningsfortolkninger er mine egne. Enkelte nyanseforskjeller 

mellom engelsk og norsk kan selvfølgelig ha unngått meg, men mye tid og arbeid er lagt ned i 

																																																								
14 Thomas Preston, The President and His Inner Circle, Leadership Style and the Advisory Process in Foreign 
Affairs (New York: Columbia University Press, 2001), 139. 
15 Ibid., 141. 
16 Quandt, Peace Process, 23. 
17 Hammond, LBJ and the Presidential Management, 3. 
18 Nathan og  Oliver, Foreign policy making and the American political system, 34. 
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å få en så presis oversettelse av det engelske materialet som mulig. Enkelte steder er hele 

sitater fra primærkildene lagt innfor å vise nøyaktig hva som ble sagt.  

 

I denne analysen har jeg forsøkt å trekke inn ulike utenforliggende, kontekstuelle faktorer for 

å skape en større forståelse for hvorfor Johnson-administrasjonens forståelse og oppfatning av 

Jerusalemspørsmålet endret seg. Ved å dele opp faktorene i mindre deler, håper jeg på å ha 

bidratt til å utvide det overordnede bildet og forståelsen for hvordan amerikanerne avgjorde 

sin politikk vedrørende Jerusalem. For å skape en større forståelse for hvordan 

beslutningstagerne i Johnson-administrasjonen tenkte og måten de handlet på med tanke på 

Jerusalemspørsmålet etter Seksdagerskrigen, har jeg forsøkt å se nærmere på ulike eksterne 

hensyn amerikanerne var nødt til å være bevisste på. Ved å se på flere deler av et problem, 

kan det bli lettere å forstå hvorfor noe har skjedd eller oppstått. Forståelsen man får av å se 

hver bit for seg selv øker igjen den overordnede forståelsen man får for en hendelse eller et 

fenomen.19 Et lands utenrikspolitiske linje oppstår ikke i et vakuum, og det er flere forhold 

beslutningstagere må forholde seg til. Jeg vil derfor se på ulike eksterne forhold som kan ha 

påvirket Johnson-administrasjonens behandling av Jerusalemspørsmålet. 

 

Det har blitt produsert mye akademisk litteratur både om konflikten i Midtøsten, og om 

amerikansk utenrikspolitikk. Å finne eksisterende forskningslitteratur å bruke i oppgaven har 

derfor vært en overkommelig, men samtidig utfordrende, oppgave. Midtøsten og Midtøstens 

historie er et følelsesladd tema. Det som derfor har vært en utfordring er faren for at enkelte 

fremstillinger av Midtøstens historie kan bære preg av forfatterens subjektive oppfatninger av 

konflikten. Det har derfor vært viktig i arbeidet med denne oppgaven å være bevisst denne 

faren, og å konsultere flere kilder for å få en så stor forståelse for hendelsesforløpet i den 

overordnede konflikten som mulig.  

 

Primærkilder 

Store deler av analysen i denne oppgaven er basert på av primærkilder fra National Archives 

and Records Administration (NARA) i Maryland, USA og frigitte dokumenter fra Johnson-

administrasjonen som har blitt publisert på nett av det statlige Office of the Historian. 

Materialet som ble funnet hos NARA bidrar mest til å gi innblikk i hvilke tanker 

ambassadører og konsulatet i Jerusalem hadde om Jerusalemspørsmålet, ettersom det er 

																																																								
19 Jan Harald Alnes, Hermeneutikk, i Store Norske Leksikon, https://snl.no/hermeneutikk (05.11.17) 
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utenriksdepartementets papirer som er lagret der. Enorme mengder papirer ble til i løpet av 

sommeren og høsten 1967, og i arbeidet med en masteroppgave ble tiden for knapp til å gå 

gjennom alt. Blant annet fikk jeg ikke besøkt Lyndon B. Johnsons presidentbibliotek i Austin, 

som kanskje kunne ha bidratt til å øke forståelsen for hva han og hans nærmeste medarbeidere 

tenkte når det kom til Jerusalem. Den digitale samlingen Foreign Relations of the United 

States (heretter FRUS) av Office of the Historian har derfor vært til stor nytte. I FRUS er 

papirer fra blant annet utenriksdepartementet, Det nasjonale sikkerhetsrådet og 

presidentbibliotekene, samlet og gjort tilgjengelig for offentligheten for å gi en historisk 

redegjørelse for hvordan amerikansk utenrikspolitikk har blitt skapt. Materialet som finnes i 

FRUS er samtidig bare et utvalg av det allerede nevnte enorme kildematerialet som finnes når 

det kommer til amerikansk utenrikspolitikk rundt omkring i ulike fysiske arkiver i USA. 

Likevel bør det fremheves at samlingene i FRUS skal gi en informert og troverdig 

gjennomgang av beslutningsprosessene i amerikansk utenrikspolitikk og at det dermed bør 

antas at det som har vært av størst viktighet for utviklingen er å finne der.  

 

Litteratur 

Som nevnt har det blitt produsert store mengder akademisk litteratur om amerikansk 

utenrikspolitikk. Mye av det som er skrevet om amerikansk utenrikspolitikk under Lyndon B. 

Johnsons presidentperiode fokuserer derimot på det amerikanske engasjementet i Vietnam, en 

krig som preget hele hans presidentskap og som for mange er det man forbinder med ham og 

perioden. I denne oppgaven ønsker jeg å redegjøre for det amerikanske standpunktet på 

Jerusalem etter Seksdagerskrigen i 1967, for så å forsøke å analysere amerikanske avgjørelser 

i lys av de kontekstuelle faktorene amerikanske beslutningstagere måtte forholde seg til 

sommeren og høsten 1967. Jeg vil derfor i større grad fokusere på et mindre forsket på tema 

under Johnson, nemlig Jerusalemspørsmålet. William B. Quandts bok Peace Process 

analyserer amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten under alle presidenter fra Lyndon B. 

Johnson til George W. Bush og har vært til stor hjelp i denne oppgaven ved å presentere et 

rammeverk av faktorer amerikanske presidenter må forholde seg til. Tidligere ansatt i CIA, 

Kathleen Christison, redegjør i sin bok Perceptions of Palestine for den overveiende pro-

israelske referanserammen mange amerikanske presidenter har hatt når det kommer til 

amerikansk politikk i Midtøsten, mens Douglas Littles American Orientalism tar for seg ulike 

utenrikspolitiske hensyn som har vært viktige for amerikanerne i Midtøsten etter andre 

verdenskrig. Paul Y. Hammond, ekspert på amerikansk nasjonal sikkerhetspolitikk, gir i sin 

bok LBJ and the Presidental Management of Foreign Relations innblikk i Lyndon B. Johnson 
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som president og hvordan han brukte det utenrikspolitiske apparatet under sitt presidentskap. 

Peter Hahns artikkel fra 1999 om USA og Jerusalemspørsmålet etter krigen i 1948-49 har 

også vært til stor hjelp for å øke forståelsen rundt hva som skjedde den gangen, og hva som 

kan ha påvirket amerikanerne også i 1967.  

 

Når det kommer til litteratur om Midtøstens moderne historie, er det store mengder fra 

anerkjente akademikere å velge mellom. For generell informasjon om Midtøsten og 

Jerusalems moderne historie har jeg benyttet meg av flere bøker. Avi Shlaims The Iron Wall 

tar for seg Midtøstens moderne historie, med særlig fokus på israelsk politikk. Hilde 

Henriksens Waage omfattende bok fra 2013, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten ser på 

regionens historie, men med særlig fokus på de utenforstående stormaktenes innblanding. 

Benny Morris’ bok Righteous Victims er også en svært omfattende bok om Midtøstens 

moderne historie siden 1881. Både Shlaim og Morris baserte sine bøker på primærkilder etter 

tidligere hemmeligholdt kildemateriale fra de israelske arkivene ble frigjort på 1980-tallet. Da 

disse bøkene kom bidro de til å nyansere det tradisjonelle narrativet i israelsk historieskriving 

med Israel som en David kjempende mot et arabisk Goliat. For mer spesifikke detaljer om 

Jerusalems moderne historie har jeg benyttet meg av Bernhard Wassersteins Divided 

Jerusalem, som er en veldetaljert bok om Jerusalems historie og Jerusalem som en del av den 

overordnede Midtøstenkonflikten.  
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Kapittel 2: Jerusalem – et internasjonalt spørsmål  
 

Avtaler under første verdenskrig 

Til tross for at det aldri formelt trådte i kraft, går internasjonaliseringsprinsippet som en rød 

tråd gjennom store deler av Jerusalems moderne historie. Byens spesielle posisjon i 

verdensreligionene og dens store betydning for millioner av mennesker verden over gjorde 

byen til et område mange ønsket å kontrollere og som skapte diskusjoner. Under første 

verdenskrig tok Storbritannia i all hemmelighet kontakt med Frankrike med mål om å dele 

områdene i Midtøsten seg i mellom etter krigen.20 Frankrike viste raskt interesse for forslaget, 

men det tok ikke lang tid før det oppsto en utfordring i det å bli enige om hvem av 

stormaktene som skulle kontrollere Palestina, Jerusalem og det hellige land. Det katolske 

Frankrike ønsket å sikre seg kontrollen over helligdommene i Jerusalem, mens Storbritannia 

ønsket seg hele Palestinamandatet for å skape en beskyttende skanse for Egypt.21 Et 

kompromiss ble til slutt løsningen, der hele det sentrale Palestina, inkludert Jerusalem og 

områdene vest for Jordanelven skulle bli et internasjonalt ansvar.22 Kompromisset 

Storbritannia og Frankrike hadde blitt enige om når det gjaldt Jerusalem ble aldri en realitet, 

etter at den britiske generalen Allenby og hans britiske styrke tok kontrollen over Jerusalem i 

desember 1917.23 Med britisk kontroll over både Jerusalem og store områder generelt i 

Palestina, ble det satt en stopper for uenighetene stormaktene hadde hatt om Jerusalem og 

resten av Midtøsten ble delt dem i mellom i det som er kjent som Sykes-Picot-avtalen. Selv 

om Jerusalem verken på dette tidspunktet eller senere ble internasjonalisert, var det samtidig 

en tanke og et prinsipp som til stadighet skulle dukke opp i årene som kom.  

 

Som en reaksjon på den økende antisemittismen i Europa oppsto den nasjonalistiske 

bevegelsen sionisme i Europa mot slutten av 1800-tallet.24 Under den første sionistkongressen 

i Basel i Østerrike i 1897 vedtok forsamlingen å arbeide for opprettelsen av et såkalt ’jødisk 

nasjonalhjem’ i Palestina.25 Sionistene jobbet målrettet med drømmen om en egen jødisk stat. 

For å oppmuntre europeiske jøder til å emigrere ble et eget jødisk nasjonalfond opprettet i 

																																																								
20 Avi Shlaim, The Iron Wall. Israel and the Arab World  (New York: W.W. Norton & Company, 2001). 
21 Wasserstein, Divided Jerusalem, 72.  
22 Eugene Rogan, Araberne, overs. Gunnar Nyquist (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2011), 178; Donald Neff, 
"Jerusalem in U.S. Policy," Journal of Palestine Studies 23, no. 1 (1993): 21. 
23 Wasserstein, Divided Jerusalem, 79. 
24 Shlaim, The Iron Wall, 2. 
25 Hilde Henriksen Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten  (Kristiansand: Cappelen Damm 
Akademisk, 2013), 31. 
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1901 som hadde som sitt formål å kjøpe opp og leie ut land og eiendom i Palestina til jødiske 

immigranter. Selv om det var en relativt beskjeden jødisk immigrasjon til Palestina på 

begynnelsen av 1900-tallet, var det likevel en jevn strøm av europeiske jøder som flyttet til 

Palestina og den jødiske tilstedeværelsen der økte sakte men sikkert. Utover å legge til rette 

for økende jødisk innvandring til området, jobbet også sionistene på andre arenaer for å 

realisere sine mål. En viktig forutsetning for en jødisk stat i Palestina var støtte fra andre 

nasjonalstater. Chaim Weizmann, som senere skulle bli Israels første president, jobbet under 

første verdenskrig som kjemiker i London. Weizmann hadde gode kontakter i britiske 

politiske kretser og brukte mye tid på å bruke disse kontaktene til sionismens fordel. I 1917 

klarte han å skaffe den britiske utenriksministeren, Arthur Balfours, støtte for opprettelsen av 

et jødisk nasjonalhjem i Palestina. I et brev til lederen for den britiske sionistbevegelsen, Lord 

Rothschilds, ga Balfour sin støtte til sionistenes ønske om et jødisk nasjonalhjem i Palestina.26 

Den såkalte Balfourerklæringen hadde mange forbehold og vage formuleringer, men den 

skaffet til syvende og sist sionistene det de trengte – et løfte fra en stormakt om støtte i 

opprettelsen av en jødisk stat.  

 

Det britiske mandatet 

Selv om britene hadde hatt kontrollen i Jerusalem og Palestina siden 1917, var det ikke før i 

1922 at de offisielt fikk Palestinamandatet av det nylig opprettede Folkeforbundet.27 Britene 

ble dermed offisielt ansvarlige for området og den daglige administrasjonen, men de svarte 

samtidig til Folkeforbundets mandatkommisjon.28 Det britiske militærregimet som hadde 

administrert Jerusalem siden 1917 ble så avløst av en siviladministrasjon, og Jerusalem ble 

gjort til hovedstad i Palestinamandatet.29 Den britiske mandatperioden, som varte i nærmere 

tretti år, var preget av økende spenninger i Palestina som ofte førte til blodige sammenstøt. 

Blant annet ble ni personer drept og over 200 skadd da et opprør mot mandatmakten brøt ut i 

Jerusalem i april 1922.30 Voldelighetene bare økte i takt med den jødiske innvandringen til 

området, og mot slutten av 1930-tallet var situasjonen på bristepunktet. Da forsøkte 

Storbritannia å ta grep som kunne bringe fred og ro til det urolige Palestinamandatet. 

 

																																																								
26 Shlaim, The Iron Wall, 7. 
27 Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 69. 
28 Wasserstein, Divided Jerusalem, 89. 
29 Ibid., 82. 
30 Ibid., 104. 
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To britiske undersøkelseskommisjoner anbefalte mot slutten av 1930-tallet en 

internasjonalisering av Jerusalem. Den første, Peel-kommisjonen, foreslo i sin rapport fra 

1937 at det britiske mandatet i Palestina opphørte, og at områdene ble delt opp i to 

nasjonalstater – en palestinsk, som skulle underlegges Jordan, og en egen jødisk stat.31 

Jerusalem var på sin side et så spesielt tilfelle at Peel-kommisjonen anbefalte at byen og 

området rundt forble en egen mandatenklave, utelatt fra de to foreslåtte statene og et 

internasjonalt ansvar. En ny kommisjon, ledet av John Woodhead, anbefalte på sin side ikke å 

dele opp Palestina i to stater, men sa seg samtidig enig med Peel i at Jerusalem burde få en 

egen ordning. Woodheadkommisjonen anbefalte at Jerusalem ble skilt fra resten av området, 

for så å bli en egen, separat enhet som var direkte underlagt Storbritannia.32 Ingen av 

løsningene foreslått av de to kommisjonene ble satt i gang, men de underbygde samtidig 

tanken om Jerusalem som noe helt spesielt i konflikten i Palestina. Til tross for uenigheter om 

hvordan det overordnede området Palestinas fremtid, var kommisjonene enige om at 

Jerusalem verken burde være styrt av jøder eller palestinere. Dette var en tankegang som 

senere skulle gjøre seg gjeldende også blant mange nasjoner i FN. Men mot slutten av 1930-

tallet ble Storbritannia opptatt på hjemmebane, da andre verdenskrig tok til. Og på den andre 

siden av krigen skulle det meste bli forandret i Palestina.  

 

President Truman og sionismen 

Bare noen måneder inn i sitt fjerde periode som president, døde Franklin D. Roosevelt, og 

visepresident Harry S. Truman ble sverget inn som president. Det tok ikke lang tid før pro-

jødiske krefter kontaktet Truman og forsøkte å skaffe den nybakte presidentens støtte for 

sionistenes prosjekt i Palestina. Storbritannias innflytelse som stormakt var dalende, mens 

USA hadde vist en styrke under krigen som hintet til deres fremtid som en internasjonal 

supermakt. Med en jødisk befolkning på over fem millioner hadde også USA en av de største 

jødiske befolkningene i verden.33 I tillegg førte avsløringene av de grusomme overgrepene 

som hadde blitt begått mot europeiske jøder under andre verdenskrig til en overveldende 

støtte og solidaritet blant mange amerikanerne for det jødiske folk.34 Truman hadde begrenset 

med utenrikspolitisk erfaring da han tiltrådte som president, og han fikk en formidabel 

																																																								
31 Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 79. 
32 Benny Morris, Righteous Victims, A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999  (New York: Alfred A 
Knopf Inc., 1999), 156. 
33 Donald Neff, Fallen Pillars: U.S. policy towards Palestine and Israel since 1945  (Washington, D.C: Institute 
for Palestine Studies, 1995), 28. 
34 Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 91.  
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utfordring i å skulle manøvrere seg i den betente Midtøstenkonflikten som raskt tvang seg inn 

i Det hvite hus. Selv om Truman personlig ikke hadde vært en spesielt sterk forkjemper for 

verken jøder eller palestineres sak i Palestina, mente han likefremt at løftet fra Balfour-

erklæringen måtte overholdes og at et jødisk nasjonalhjem måtte opprettes i Palestina.35 

 

Samtidig som sionistene tilsynelatende hadde skaffet seg en om ikke annet en midlertidig 

alliert i Truman, var det også stort sett bare i Det hvite hus de fant politisk støtte i Washington 

DC. Mange ansatte i institusjoner som CIA og utenriks- og forsvarsdepartementene i 

Washington fryktet hvilke konsekvenser det kunne få for USAs strategiske interesser både 

globalt og regionalt for USA dersom amerikanerne støttet opprettelsen av en jødisk stat.36 Den 

betente og voldelige situasjonen i Midtøsten gjorde mange skeptiske, og flere forsøkte derfor 

å overbevise presidenten om ikke å gi sin uforbeholdne støtte til opprettelsen en jødisk stat. 

USA burde nærme seg Midtøsten mer gradvis, og veie ulike strategiske hensyn opp mot 

hverandre etter hvert som tiden gikk, mente blant annet utenriksdepartementet. Skepsisen 

blant byråkratene i Washington sto dermed i skarp kontrast til det gjeldende innenrikspolitiske 

klimaet i USA og den generelle støtten for sionistenes sak.37 President Truman hadde dermed 

to valg, enten kunne han lytte til hva byråkratiet sa og følge en mer avventende politisk linje 

når det kom til Midtøsten, eller så kunne han gi sin støtte til opprettelsen av en jødisk stat og 

dermed glede både store deler av det amerikanske folk, men ikke minst også sionistene.  

 

Palestina og Jerusalem blir FNs problem 

Britene klarte aldri å få kontroll i Jerusalem og i Palestina, og befolkningen anerkjente aldri 

deres autoritet som mandatmakt. Svekket av en grusom krig i Europa, avgjorde derfor til slutt 

den britiske regjeringen å overlate det problematiske Palestina til det nyopprettede Forente 

Nasjoner (FN). I februar 1947 opplyste den britiske utenriksministeren, Ernest Bevin, om at 

Storbritannia herved overførte Palestina-spørsmålet til FN i håp om at det internasjonale 

samfunnet sammen kunne klare å finne løsninger på den betente konflikten.38 Våren 1947 

vedtok derfor FNs generalforsamling under en ekstraordinær samling opprettelsen av en egen 

spesialkomité som skulle se nærmere på konflikten, United Nations Special Committee on 

																																																								
35 Candace Karp, Missed Opportunities: US diplomatic failures and the Arab-Israeli conflict, 1947-1967  
(Claremont, Calif: Regina Books, 2005), 2.; Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 91. 
36 Michael C. Hudson, "To Play the Hegemon: Fifty Years of US Policy toward the Middle East," Middle East 
Journal 50, no. 3 (1996): 334. 
37 Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, 92. 
38 Rogan, Araberne, 291. 



	 15

Palestine (UNSCOP). Jewish Agency, den de-facto jødiske regjeringen i Palestina og ledet av 

David Ben-Gurion, brukte mye krefter sommeren 1947 på å påvirke både representantene i 

UNSCOP og verdenssamfunnet forøvrig til å støtte opprettelsen av en egen jødisk stat.39 

 

Høsten 1947 var UNSCOP klare med sin rapport. Rapporten inneholdt både et majoritets- og 

et minoritetsforslag, hvor majoritetsforslaget gikk ut på en deling av Palestina inn i en jødisk, 

arabisk og egen separat enhet i Jerusalem, hvor alle de tre territorielle enhetene skulle tilhøre 

en felles økonomisk union.40 Grensene var nøye opptegnet i rapporten, og i Jerusalem ble 

tenkt utformet slik at rundt 100 000 jøder og 105 000 arabere, kristne og andre grupper ville 

bli boende innenfor de nye bygrensene.41 UNSCOP begrunnet i overveiende grad et 

internasjonalt styre i Jerusalem med de religiøse interessene millioner av mennesker hadde i 

byen. UNSCOP trakk også frem at religiøs fred i Jerusalem var nødvendig for at det skulle 

være fred generelt i den jødiske og den arabiske staten.42 En egen guvernør skulle også 

utnevnes for Jerusalem. Guvernøren skulle verken være arabisk eller jødisk, en tidligere 

innbygger av noen av de to tiltenkte statene eller tidligere innbygger i selve Jerusalem.43 

UNSCOP så til slutt for seg opprettelsen av en egen spesialstyrke innenfor politiet, rekruttert 

fra utenfor Palestina, som skulle settes til å beskytte helligdommene omkring i byen.44  

 

FNs generalforsamling høsten 1947 

I september begynte FNs generalforsamling å vurdere forslaget de hadde fått fra UNSCOP. 

Mellom behandlingen og avstemmingen over en endelig resolusjon var det seks intense uker 

med diplomatisk spill. Både pro-arabiske og pro-jødiske krefter forsøkte å påvirke både 

diplomatene i FN og ulike lands hjemlige regjeringer. Mens de pro-arabiske kreftene kjempet 

mot at resolusjonen skulle vedtas, var Jewish Agency aktive i arbeidet med å få den godkjent. 

De arabiske statene var i mot alt som kunne ligne en vedtatt jødisk stat i Midtøsten, mens 

opprettelsen av en jødisk stat var alt Jewish Agency og andre pro-jødiske krefter jobbet for å 

sikre seg på dette tidspunktet. Blant representantene i FN var det knyttet stor spenning til hva 

stormaktene til slutt ville stemme. Sionistene hadde brukt mye krefter på å overbevise 

																																																								
39 Ibid. 
40 UNSCOP, Report to the General Assembly, A/364, (The United Nations General Assembly, 3. september 
1947), Chapter VI, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3 
(19.09.17) 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Wasserstein, Divided Jerusalem, 128. 
44 UNSCOP, Report to the General Assembly, A/364 
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president Truman om amerikansk støtte for resolusjonen. Det amerikanske 

utenriksdepartementet så på sin side mørkt på tanken på en jødisk stat i Midtøsten og frarådet 

presidenten å stemme for resolusjonen.45 Den 11. oktober 1947, på direkte ordre fra president 

Truman selv av ’innenrikspolitiske og andre årsaker’, erklærte likevel den amerikanske 

delegasjonen i FN at USA ville støtte resolusjonen som kalte på en oppdeling av Palestina.46 

Trumans ordre og offisielle politikk kom som følge av intenst press fra sionistene, som ifølge 

Truman selv hadde sendt ham opptil 35 000 henvendelser i døgnet.47 Dermed hadde 

sionistene sikret lederen av verdens mektigste stormakts støtte for sitt mål om en egen jødisk 

stat i Palestina.  

 

Den 29. november 1947 ble til slutt resolusjon 181, delingsplanen, vedtatt av FNs 

generalforsamling. Både USA og Sovjetunionen var blant landene som stemte for 

resolusjonen. Delingsplanen gjorde offisielt internasjonalisering til FNs plan for Jerusalem. I 

resolusjonen ble Jerusalem betegnet som et corpus separatum, en nøytral enhet som verken 

tilhørte den tiltenkte palestinske eller jødiske staten.48 Jerusalem skulle få sin egen regjering 

som i sin tur var direkte underlagt FN og det internasjonale samfunnet. Byen skulle få en helt 

egen regjering, utpekt av FN og skulle i sin tur utnevne en guvernør som verken skulle være 

tidligere innbygger av den kommende arabiske eller jødiske staten.49 Grensene foreslått i 

delingsplanen var snirklete og kunstige, og hadde flere svake punkt som var utfordrende å 

skulle forsvare i tilfelle angrep.50 Til tross for de usikre grensene, var delingsplanen en stor 

seier for sionistene. Selv om den tiltenkte jødiske staten var avgrenset og Jerusalem ikke var 

en del av den, ga delingsplanen internasjonal anerkjennelse og legitimitet til deres krav om en 

jødisk stat i Palestina.51  

 

I Washington var flere misfornøyde med at delingsplanen hadde blitt til med amerikansk 

støtte. Blant annet bemerket Det nasjonale sikkerhetsrådet at den amerikanske støtten til 

deling av Palestina satte USAs relasjoner til arabiske land på spill, noe som igjen ga 

Sovjetunionen en mulighet til å øke sin innflytelse i regionen.52 I november 1947 fikk Det 

hvite hus kritikk blant sine egne for posisjonen de hadde tatt i Midtøsten. Blant partene som 
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	 17

kritiserte Det hvite hus i rapporten var CIA og etterretningsorganene som var underlagt 

utenriksdepartementet, forsvaret, marinen og luftvåpenet.53 CIA mente at voldeligheter i 

Midtøsten etter at delingsplanen var vedtatt var uunngåelig, og at den amerikanske støtten for 

resolusjonen knyttet USA tettere til regionen generelt. Det innebar i sin tur at USA ved å 

støtte delingsplanen også hadde forpliktet seg til å overse at den ble implementert i praksis.54  

 

Selv om det hadde pågått en intens politisk kamp i forkant av at delingsplanen ble vedtatt, var 

den til syvende og sist ikke et bindende, juridisk dokument. FNs resolusjon var det 

internasjonale samfunnets anbefaling på en løsning av både Jerusalemspørsmålet og 

Midtøstenkonflikten generelt. Dersom resolusjonen skulle gå fra å være idéer på et papir til å 

bli en realitet, var FN avhengig av samarbeid fra de ulike aktørene. I tiden som gikk mellom 

at delingsplanen ble vedtatt frem til staten Israel ble opprettet i mai 1948, brøt det ut 

voldsomme sammenstøt mellom jøder og palestinere i Palestina. Særlig i Jerusalem var det 

blodige kamper. Samtidig strevde amerikanerne med å skulle forholde seg til det som ble en 

stadig mer kritisk situasjon i Midtøsten. Mange mente at konflikten var noe som angikk 

partene som var direkte involverte, og at USA burde holde seg utenfor.55 Utad vaklet USA i 

sitt syn på Midtøsten, og gjentok først at de ønsket internasjonalisering, for så å hevde at 

internasjonalisering ikke var fysisk mulig å innføre i Jerusalem. I mars 1948 endret offisielt 

amerikanerne standpunkt, til tross for sin uttalte støtte for FNs delingsplan. Den amerikanske 

ambassadøren til FN, Warren Austin, foreslo da at Palestina ble lagt under et eget FN-styrt 

formynderskap.56 Heller ikke dette forslaget ble noen gang en realitet – og noen måneder 

senere skulle Jerusalems videre skjebne avgjøres på bakken, langt fra FNs hovedkvarter i 

New York. 

 

Krig om Jerusalem 

Om morgenen den 14. mai 1948 forlot sir Alan Cunningham, den britiske høykommissæren i 

Palestina, det britiske hovedkvarteret i Jerusalem for siste gang. Noen timer senere erklærte 

David Ben-Gurion opprettelsen av den selvstendige og uavhengige staten Israel under en 

seremoni i Tel Aviv. Ben-Gurion ble umiddelbart sverget inn som statsminister i den 

provisoriske regjeringen. Den israelske uavhengighetserklæringen nevnte ikke Jerusalem, 

men samtidig ble ingen offisiell hovedstad for den nye nasjonalstaten angitt. En senere 
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kunngjøring fra Jewish Agency indikerte kun Tel Aviv som et knutepunktet i staten ettersom 

det var der regjeringen skulle samles og kom til å være sentrum for politisk aktivitet.57 Harry 

S. Truman var blant de aller første statslederne som sendte sine gratulasjoner til Ben-Gurion 

og gjorde da samtidig USA til et av de første landene som anerkjente den nye israelske 

staten.58 Dagen etter Ben-Gurions erklæring gikk en bred arabisk front til angrep på Israel 

med uttalt mål om å knuse den jødiske staten allerede i fødselen.59 

 

Den 24. mai la Ben-Gurion frem en liste med prioriteringer for den videre krigføringen. 

Øverst på denne listen sto Jerusalem, Galilea i nord og Negevørkenen i sør som områder han 

ønsket israelsk kontroll over.60 Det var uenigheter mellom Ben-Gurion og topper i det 

israelske militæret om hvordan Israel skulle legge opp krigføringen. Mens Ben-Gurion ønsket 

å sende mesteparten av den israelske hæren mot Jerusalem for å sikre jødisk kontroll over 

byen, var generalene mest opptatte av grensen mot Egypt, og anså den egyptiske hæren som 

kritisk trussel.61 Før krigen hadde Golda Meir og kong Abdullah av Jordan inngått en ikke-

aggresjonsavtale, men avtalen hadde ikke sagt noe konkret om Jerusalem ettersom byen i FNs 

resolusjon verken skulle være en del av tiltenkt jødisk eller palestinsk stat.62 Derfor hadde 

statsministeren av Israel ment allerede før uavhengighetserklæringen at han var i sin fulle rett 

til å rette oppmerksomheten mot Jerusalem. Det var derfor israelske styrker som bragte krigen 

til Jerusalem gjennom en offensiv mot byen allerede noen dager før det britiske mandatet tok 

slutt. Da kong Abdullah fikk beskjeden om at israelske styrker var på fremmarsj i Jerusalem, 

kommanderte han den 17. mai den jordanske hæren til å bevege seg mot Jerusalem og 

beskytte Gamlebyen.63 

 

Det tok ikke mer enn noen uker med krigføring før Jerusalem hadde blitt en delt by. Israelske 

og jordanske styrker hadde raskt tatt kontrollen i hver sin del av byen. Begge var fast 

bestemte på å beholde sin del av Jerusalem, og forsøkte derfor iherdig å konsolidere sin makt 

i byen. Ettersom israelerne nå hadde effektiv kontroll på bakken i det vestlige Jerusalem, den 

såkalte nybyen, var det ikke lenger viktig for Israel å støtte internasjonalisering. Samtidig 

hadde jordanske styrker, godt hjulpet av tusenvis av irakiske soldater, kontrollen i Øst-
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Jerusalem. Det var i den østlige delen av byen Gamlebyen og mesteparten av helligdommene 

befant seg. I Vest-Jerusalem ble så mange som 80 000 palestinere drevet på flukt av Israel fra 

både nybyen og landsbyer som lå vest for byen. Den jordanske hæren tvang på sin side de 

2000 jødiske innbyggere i det jødiske kvarteret i øst ut av sine hjem.64 Ved bruk av fysisk 

makt delte dermed de to statene Jerusalem seg i mellom, stikk i strid med hvordan FN hadde 

forestilt seg byen skulle bli. Til tross for internasjonal motstand skulle Jerusalem fortsette å 

være delt i nitten år. 

 

Folke Bernadotte og Jerusalem 

Svenske Folke Bernadotte ble den 20. mai 1948 utnevnt til FNs mekler og mann på bakken i 

Palestina, med den formidable oppgaven å både få en slutt på krigshandlingene og i tillegg 

legge grunnlaget for en varig fred i området.65 Bernadotte fikk i stand en våpenhvile den 11. 

juni. Våpenhvilen ble i stor grad respektert av både israelere og arabere i Jerusalem og av de 

rundt 200 klagene som kom inn om forhold innad i byen i løpet av disse ukene, dreide 

flesteparten seg kun om sporadiske og enslige snikskyttere, og det var ingen større angrep.66 

Samtidig kom det også meldinger om at begge sider benyttet denne pausen i krigføringen til å 

forsøke å forbedre sin posisjon i byen ved blant annet å forsterke hus og andre strategiske 

posisjoneringer og ved bygging av grøfter og andre barrierer. Israelerne holdt mesteparten av 

nybyen i vest, mens araberne kontrollerte hele gamlebyen i tillegg til noen av de østlige 

bydelene som lå utenfor de gamle bymurene. En ’ingenmannsland-avtale’ ble også forhandlet 

frem i Jerusalem, og alle boliger og andre bygninger som lå i dette ingenmannslandet ble 

evakuert. Det var i stor grad dette ingenmannslandet som utgjorde grensen mellom Øst- og 

Vest-Jerusalem i de årene byen var delt.67  

 

Bernadottes første forslag gikk ut på å innlemme Jerusalem i den jordanske staten, med 

begrunnelse om at byen aldri hadde vært tiltenkt å ligge i en jødisk stat uansett, i tillegg til at 

den var omringet av tiltenkt arabisk territorium.68 En jødisk stat skulle også opprettes, og det 

resterende territoriet, minus det okkuperte Jerusalem, skulle også legges under Jordan. Selv 

om stormaktene i all hemmelighet anså Bernadottes plan som en god løsning, ble hans forslag 

avvist av både palestinere og israelere. Planen var uaktuell for palestinerne ettersom også den 
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forutsatte en deling av Palestina. Israel hadde på sin side vært for delingsplanen ettersom den 

ga dem en legitim jødisk stat, men motsatte seg sterkt Bernadottes videre forslag om at 

innvandring til området skulle begrenses, og at Jerusalem skulle bli overført til Jordan.69 I et 

brev til Bernadotte den 5. juli skrev utenriksminister i Israel, Moshe Shertok at ”Israel aldri 

ville føye seg etter den arabiske dominansen i Jerusalem” og at de ville ”stå i mot ethvert slikt 

forsøk med all sin makt.”70 I sitt svar forsøkte Bernadotte å rettferdiggjøre sine endringer fra 

den opprinnelige delingsplanen:  

 

Jerusalem står i hjertet av det som må bli arabisk territorium i enhver deling av Palestina. Å 
forsøke å isolere dette området politisk og ellers fra omliggende territorium [vil by på] enorme 
problemer ... arabisk dominans over legitime jødiske og andre ikke-arabiske interesser i 
Jerusalem var aldri verken intendert eller implisert i forslaget.71  

 

I forslaget Bernadotte til slutt sendte til FN, var det bare hans anbefalinger om Jerusalem som 

hadde endret seg fra hans opprinnelige forslag. Hans siste rapport foreslo at Jerusalem ble lagt 

under FNs kontroll, men med et så gjennomførbart lokalt selvstyre for de jødiske og 

palestinske samfunnene i byen som mulig.72 Fri og sikker tilgang til helligdommene og 

religiøs frihet i byen ble også understreket. Hans siste forslag fikk støtte fra USA, siden det i 

bunn og grunn sa det samme som delingsplanen, men samtidig tok hensyn til utviklingen i 

byen siden den hadde blitt vedtatt.73 Bernadottes forslag ble aldri vedtatt, og mekleren ble 

myrdet før FN i det hele tatt hadde rukket å se på det. Uansett viser det at det fortsatt var stor 

uenighet mellom Israel og verdenssamfunnet når det kom til Jerusalem. 

Internasjonaliseringsprinsippet sto også støtt i FN, selv om USA ble stadig mer skeptiske til 

prinsippet slik det opprinnelige hadde vært tenkt. 

 

Jerusalem etter krigen 

Forhandlingene mellom Israel og Jordan skilte seg ut fra de andre våpenhvileavtalene som ble 

gjort i etterkant av krigen mellom Israel og nabostatene. Jerusalem var utgangspunktet for 

samtalene mellom de to nasjonene, og Ben-Gurion ga uttrykk for at han ønsket en våpenhvile 

i Jerusalem allerede høsten 1948, i et forsøk på å få til en mer omfattende avtale om fred med 

kong Abdullah.74 Den 30. november ble en våpenhvileavtale underskrevet i og for Jerusalem, 

																																																								
69 Sitert i Wasserstein, Divided Jerusalem, 159.  
70 Ibid., 160. 
71 Ibid. 
72 Morris, Righteous Victims, 243. 
73 Neff, Fallen Pillars, 131. 
74 Shlaim, The Iron Wall, 43. 



	 21

etter direkte samtaler mellom de to lokale kommandørene i byen, Moshe Dayan og Abdullah 

al-Tall.75 Denne avtalen signaliserte et skifte fra Israels arbeid med å legge hele Jerusalem 

under israelsk styre til å akseptere at byen ble delt mellom dem og Jordan. Fordelen var at en 

enighet om en deling kanskje ville stagge det verste presset fra FN om en innføring av 

internasjonaliseringsprinsippet.76 Da Israel og Jordan senere underskrev en offisiell 

våpenhvileavtale var grensene i Jerusalem de Dayan og al-Tall hadde blitt enige om i 

november. Ettersom tiden gikk, mente Ben-Gurion, ville verden bli vant til et delt Jerusalem 

mellom Israel og Jordan, noe som ville virke til fordel for Israel.77  

 

Den 3. april 1949, etter samtaler på Rhodos under lederskap av Ralph Bunche, som hadde 

arbeidet tett med Bernadotte, signerte Israel og Jordan en offisiell våpenhvileavtale.78 

Allerede i slutten av juli 1948 hadde Israel begynt arbeidet med å knytte seg offisielt til Vest-

Jerusalem. Da varslet den israelske regjeringen innføringen av israelsk militærlovgivning i 

Jerusalem. Ikke lenge etter, den 2. august, erklærte israelske myndigheter at de israelsk-

kontrollerte områdene i Jerusalem var et administrativt område underlagt israelsk lov.79 

Israelerne jobbet etter krigen for å sikre seg lokalt selvstyre i Jerusalem, og motsatte seg 

internasjonalisering. Ben-Gurion indikerte tydelig mot slutten av november 1949, i en rapport 

til partiets sentralkomité, at hans mål deretter var internasjonal anerkjennelse for en deling av 

Jerusalem. Den uunngåelige konsekvensen av dette var at det både fra israelsk og jordansk 

side kom et ønske om deling av Jerusalem, et ønske som sto i sterk kontrast til majoriteten av 

verdenssamfunnet som stadig presset på for internasjonalisering.80 Det vanskeliggjorde i stor 

grad arbeidet med å internasjonalisere Jerusalem. Våpenhvilen mellom Israel og Jordan var 

etterfulgt av en rekke møter mellom representanter fra begge parter med mål om å diskutere 

ikke bare selve våpenhvilen, men også større problemer relaterte til en mulig, større 

fredsavtale.81  

 

Gjennom våpenhvilen hadde både Israel og Jordan foreløpig fått noe av det de hadde ønsket 

seg, hver sin del av Jerusalem. De fant en alliert i hverandre i kampen med det internasjonale 

samfunnet om å få beholde sine deler av Jerusalem. Ettersom de to hadde delt byen seg i 
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mellom med makt, noe som sto i skarp kontrast til FNs opprinnelige plan om 

internasjonalisering, ble Jerusalemspørsmålet på nytt tatt opp i FN etter krigen. Under 

generalforsamlingen høsten 1948 ble det vedtatt at FN fortsatt anså Jerusalem for å være 

internasjonalt territorium, og at verken israelsk eller jordansk tilstedeværelse der ble 

anerkjent. Jerusalem ble fortsatt omtalt som et corpus separatum, og resolusjonen ga videre 

Palestine Conciliation Committee (PCC), som hadde blitt opprettet i 1948, ansvaret for å 

finne ut hvordan internasjonaliseringsprinsippet skulle bli til i praksis.82 PCC ble bestående av 

representanter fra tre nasjoner, USA, Frankrike og Tyrkia.  

 

USA og Jerusalem etter krigen 1948-49 

De uenighetene mellom beslutningstagerne i Washington som hadde vært der allerede før 

delingsplanen ble vedtatt i 1947, blusset opp igjen både da krigen brøt ut og ikke minst etter at 

Israel og Jordan fysisk hadde delt byen seg i mellom. Det var fortsatt delte meninger i 

Washington om hva som var den beste løsningen for Jerusalem sett i lys av amerikanske 

interesser i regionen. Noen støttet FNs internasjonaliseringsprinsipp, ettersom det var et ønske 

hos mange amerikanske kristne som ønsket nøytral, internasjonal kontroll over 

helligdommene. Andre, blant annet den amerikanske konsulen i Jerusalem, William C. 

Burdett, argumenterte for at USA burde jobbe for en eller annen form for tosidig avtale 

mellom Israel og Jordan om Jerusalem. I tillegg fantes det også enkelte i Washington som var 

negative til å skulle ta på seg noe som helst ansvar for å implementere 

internasjonaliseringsprinsippet, et prinsipp blant annet Storbritannia nå var motstander av som 

en følge av deres tette forhold til Jordan.83 Uenighetene internt i amerikansk politikk viser 

hvor lite mange, ikke bare amerikanerne, forsto av realitetene på bakken i Jerusalem. Byen 

var på dette tidspunktet fysisk delt og okkupert av to uavhengige nasjoners militærstyrker. 

Enhver plan som ikke hadde både israelsk og jordansk støtte ville være nærmest umulig å få 

til i praksis uten bruk av fysisk makt fra en internasjonal styrke i regi av FN. I september 1948 

uttalte også den amerikanske utenriksministeren, George C. Marshall at USA så seg villig til å 

akseptere "enhver annen ordning som var tilfredsstillende både for jøder og palestinere [...] 

sett at det ble gitt garantier for tilgang til helligdommene og deres sikkerhet".84 
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Det amerikanske utenriksdepartementet endte til slutt opp med å inngå et slags kompromiss 

når det kom til internasjonalisering av Jerusalem. USA holdt fast på at de ikke anerkjente 

verken israelsk eller jordansk suverenitet i byen, men ville samtidig i januar 1949 la partene 

fungere som lokaladministrasjon dersom både Israel og Jordan aksepterte at det var en 

overordnet, internasjonal kontroll over byen.85 På dette tidspunktet hadde riktignok det 

opprinnelige internasjonaliseringsprinsippet blitt temmelig utvannet fra hva det hadde vært 

høsten 1947. Amerikanerne ønsket at corpus separatum skulle begrenses til å kun gjelde 

helligdommene i byen, og at den sivile administrasjonen av byen ble utført Israel og Jordan.86 

Grunnen til at amerikanerne trakk sin støtte for det opprinnelige 

internasjonaliseringsprinsippet den gangen kom blant annet som følge av hvor brennbart 

Jerusalemspørsmålet var innenrikspolitisk i USA. Daværende viseutenriksminister, Dean 

Rusk, kommenterte i mars 1949 at corpus separatum garantert ville sørge for negative 

reaksjoner ikke bare i Israel men også i amerikanske sionistkretser.87 I tillegg ble det gjort 

antagelser på at en implementering av FNs plan mot partenes vilje ville kreve en militærstyrke 

på rundt 4000 soldater. Amerikanerne fryktet at en eventuell fortsatt støtte til 

internasjonaliseringsprinsippet ville føre til at de måtte tilby amerikanske soldater til denne 

militærstyrken, og dermed ville et betydelig antall amerikanere være direkte involverte i 

konflikten i Midtøsten.88 Sett bort fra helligdommene hadde USA egentlig ikke noen 

strategiske interesser i Jerusalem heller, mente konsul Burdett i Jerusalem.89  

 

PCC og Jerusalem 

I mars 1949 sa utenriksminister Dean Acheson at selv om USA fortsatt hadde en forpliktelse 

til internasjonaliseringsprinsippet så var det ’betydelig fleksibilitet’ i hva amerikanerne anså 

for å ligge implisitt i det som utgjorde et internasjonalt regime i Jerusalem.90 Israelerne 

reagerte positivt på Acheson uttalelse, men var samtidig skuffet over at USA fortsatt ikke 

anerkjente israelsk suverenitet i Jerusalem. Da den amerikanske ambassadøren i Israel, James 

G. McDonald ble invitert til åpningen av den israelske grunnlovsforsamlingen i Jerusalem 

endte amerikanerne med å avslå invitasjonen. Både Mark Ethridge, som var den amerikanske 

representanten i PCC, og konsul Burdett fryktet at amerikansk tilstedeværelse under 
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seremonien kunne sette PCCs forsøk på internasjonal kontroll i Jerusalem på spill, og ønsket 

med sitt avslag å signalisere sin motvilje mot israelernes stadig sterkere grep om Jerusalem.91 

Israelske støttespillere i USA uttalte seg svært negativt til det amerikanske avslaget i 

amerikanske medier i et forsøk på å sette offentlig press på president Truman om å endre sin 

mening, noe de denne gangen ikke klarte.  

 

USA dominerte arbeidet i PCC, så da PCC foreslo at Israel og Jordan ville fungere som sivile 

administrasjoner i sine soner av Jerusalem og FN skulle utnevne en overordnet administrator, 

som verken var av arabisk eller israelsk tilknytning, var det i tråd med amerikanernes nye 

ståsted.92 Israelerne var svært misfornøyde med det som endte opp med å bli PCCs forslag 

vedrørende Jerusalem. Det amerikanske utenriksdepartementet fryktet at dersom PCCs forslag 

til en mer begrenset form for internasjonalisering ikke ble vedtatt, ville generalforsamlingen 

heller gå tilbake til å ønske full internasjonalisering. Blant annet ønsket Frankrike, som også 

satt i PCC, full internasjonalisering av byen, Vatikanet oppfordret til det og mange 

latinamerikanske land sa seg enige med Vatikanet.93 Samtidig begynte utenriksdepartementet 

å se seg lei av at israelerne og deres støttespillere til stadighet forsøkte å blande seg inn i 

innenrikspolitikken i USA. I kjølvannet av PCCs forslag hadde støttespillere for Israel i USA 

lansert en egen ’Redd Jerusalem’-kampanje, med mål om å en gang for alle overbevise de 

politiske lederne i USA om å ikke vedta politikk som førte til at Israel ble skilt fra Jerusalem 

igjen.94 

 

Jerusalemspørsmålet var i 1949 også såpass ømtålig innad i USA at det fikk innvirkning på 

det pågående senatorvalget. Daværende republikansk kandidat til Senatet fra New York, 

senere utenriksminister John Foster Dulles, nektet i et intervju å uttale seg vedrørende 

Jerusalems fremtidige status, mens hans motkandidat fra Demokratene uttalte at han støttet en 

innlemming av Vest-Jerusalem i den israelske staten. Mangelen på et tydelig svar fra Dulles 

førte til at han resten av sin karriere til stadighet ble beskyldt for å være anti-semitt.95 Dette 

viser hvor betent problemstillinger knyttet til Israel – og Jerusalem - har vært og fortsatt er i 

amerikansk politikk. Dulles erklærte ikke sin støtte til noen av forslagene vedrørende 

Jerusalem, men selve fraværet av et klart svar var nok til at han måtte svare til svært alvorlige 
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beskyldninger om å være antisemitt. På dette tidspunktet hadde også israelerne satt i gang 

storstilte PR-kampanjer for å en gang for alle virkelig knytte Jerusalem til den jødiske staten 

Israel og den jødiske identiteten. Denne strategien ble særlig brukt i USA. Blant annet fikk 

israelske ledere instrukser om alltid å referere til jødiske innbyggere i Jerusalem som 

’israelere’, samt å konsekvent kalle nybyen i vest for ’israelsk Jerusalem’.96  

 

I påvente av pro-israelske støttespilleres forsøk på å påvirke Truman til å uttrykke motstand 

mot PCCs forslag, hadde utenriksminister Acheson i god tid før avstemningen skaffet seg 

presidentens samtykke for det som i bunn og grunn var det amerikanske 

utenriksdepartementets plan, lagt frem av PCC. President Truman mente det var et fornuftig 

forslag, som både tok hensyn til de internasjonale interessene rundt helligdommene, samtidig 

som det ble gjort plass for israelsk og jordansk administrering av byen. Den amerikanske 

delegasjonen i FN fikk derfor beskjed om å støtte planen uavhengig av protester fra både 

Israel, Jordan eller Vatikanet.97 Men diskusjonene mellom Israel og USA om Jerusalem kom 

til slutt ikke til å være av stor betydning, da generalforsamlingen endte opp med en avgjørelse 

ingen av dem var positive til. Den 1. desember la Australia frem en ny resolusjon som 

instruerte FNs Formynderskapsråd til å implementere corpus separatum i Jerusalem i løpet av 

den kommende våren.98 Både USA og Israel protesterte på forslaget. Den 9. desember ble 

FNs generalforsamlings resolusjon 303 vedtatt og dermed sto FN fast på sitt tidligere syn på 

Jerusalem – hele byen skulle underlegges et internasjonalt regime, noe som forutsatte at både 

Jordan og Israel trakk seg ut av Jerusalem.99 

 

Israel reagerte kraftig på den nye resolusjonen. Allerede den 13. desember erklærte Ben-

Gurion at regjeringskontoret og selve folkeforsamlingen, Knesset, skulle flyttes til 

Jerusalem.100 To dager før hadde han også uttalt seg tydelig om israelernes tanker rundt 

Jerusalem, "Jerusalem is an integral part of the State of Israel and its eternal capital. No vote 

in the United Nations can change that historic fact".101 Flyttingen av Knesset opprørte igjen 

amerikanerne. Utenriksminister Acheson ga deretter jevnlig beskjed til amerikanske 

diplomater som var utstasjonert i Israel om å nekte å anerkjenne israelernes krav på 
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Jerusalem, og å understreke for alle israelere de kom i kontakt med at flyttingen hadde ødelagt 

Israels omdømme ettersom det så tydelig brøt med resolusjonene FN hadde vedtatt om 

byen.102 I et forsøk på å vise motstand mot flyttingen av Knesset, la det amerikanske 

utenriksdepartementet ned et forbud for amerikansk tjenestepersonell i Israel mot å bedrive 

offisiell virksomhet i Jerusalem.103 Alt slikt arbeid skulle finne sted enten i Tel Aviv eller 

andre steder som var på offisielt israelsk territorium.  

 

Ambassadøren til Israel, James G. McDonald, fikk streng beskjed fra utenriksdepartementet i 

Washington om ikke å drive offisiell virksomhet med israelske tjenestepersoner som hadde 

forflyttet seg til Jerusalem, og selv å besøke byen så lite som overhode mulig, selv i uoffisielle 

sammenhenger.104 Forsøket på å presse israelerne var til ingen nytte. Israel viste ingen tegn på 

å være villige til å trekke tilbake avgjørelsene sine når det kom til Jerusalem. I februar 1951 

ble forbudet avsluttet, og amerikanske diplomater kunne igjen arbeide med israelerne der de 

ønsket. Årsaken var til dels rent praktiske hensyn, da det viste seg at det ble svært utfordrende 

å skulle utføre rutinemessige diplomatiske oppdrag for den amerikanske ambassaden i Tel 

Aviv når flesteparten av israelske tjenestepersoner hadde kontorer i Jerusalem og forventet å 

bli oppsøkt der. I tillegg opplevde utenriksminister Dean Acheson et stort press også hjemme 

i USA om å avslutte forbudet. Administrasjonen i Washington var under et ’konstant press’ 

om å innrette sin politikk etter den israelske. Israel hadde mange mektige venner i 

innflytelsesrike posisjoner i Washington som ikke så positivt på politikere som forsøkte å 

påvirke den unge staten negativt. Kanskje særlig ikke når det kom til det emosjonelt viktige 

Jerusalem. Dermed ble forbudet avblåst, og diplomatene fikk igjen tillatelse til å "besøke 

Jerusalem så mye de ønsket".105 

 

Jerusalemspørsmålet blir lagt på is 

I 1950 var det FNs Tilsynsråd som hadde fått ansvaret for å se nærmere på 

Jerusalemspørsmålet. På dette tidspunktet var både USA og Israel sterke motstandere av 

corpus separatum. Amerikanerne var skeptiske fordi de ikke hadde tro på at det kunne 

implementeres i praksis, og Israel var sterke motstandere av prinsippet fordi de nektet å 

skilles fra Jerusalem igjen. Israel forsøkte å få USA til å offentlig vise sin motstand mot rådets 

avgjørelse, noe amerikanerne også gjorde. Både offentlig og bak kulissene erklærte USA at de 
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motsatte seg ethvert forsøk på at en FN resolusjon ble forsøkt implementert mot Israel og 

Jordans vilje.106 Tilsynsrådet vedtok offisielle statuetter for Jerusalem den 4. april. Den 

amerikanske motstanden undergravde i stor grad vedtakets autoritet. USA avsto fra å stemme 

og overbeviste rådet om å sende statutten til både Jordan og Israel for å la partene komme 

med sine kommentarer og tanker, for så å i mai anbefale rådet om å melde fra til 

generalforsamlingen om at statuttene ikke kunne implementeres. I intern kommunikasjon 

blant amerikanske tjenestepersoner ga de sin motstand mot corpus separatum skylden for sin 

motstand mot rådets statuetter.107  

 

Generelt inntok USA en passiv tilnærming til Jerusalemspørsmålet utover i 1950. De tok 

ingen initiativer til å finne en tålelig løsning, og dersom temaet kom opp jobbet de mot alt 

som kunne bidra til full internasjonalisering av Jerusalem. Ifølge historiker Peter Hahn var 

den amerikanske motviljen mot å lede arbeidet i Jerusalem delvis en følge av at det ikke 

fantes noen umiddelbare sikkerhetsmessige hensyn for amerikanerne i byen.108 Status Quo, 

med to suverene stater som administrerte hver sin del av byen fungerte, særlig når alternativet 

var å måtte implementere en internasjonal plan ved hjelp av fysisk makt. I tillegg hadde også 

internasjonaliseringsprinsippet generelt mistet mye av sin levedyktighet etter at også 

Sovjetunionen trakk sin støtte for det.109 Mot slutten av 1950 begynte også 

Jerusalemspørsmålet å forsvinne fra dagsorden i FN. Jerusalem ble drøftet på 

generalforsamlingen både i november og i desember, men ingenting ble vedtatt. Situasjonen i 

FN var fastlåst; USA og Sovjetunionen støttet ikke lenger corpus separatum, Vatikanstaten 

jobbet hardt for full internasjonalisering og hadde med seg mange latinamerikanske land, og 

de to partene som faktisk var tilstede på bakken i Jerusalem nektet å samarbeide om å innføre 

idéene fra FNs resolusjoner. Dermed ble heller ikke noe nytt vedtatt under 

generalforsamlingene i 1951 eller i 1952. Peter Hahn ilegger den amerikanske passiviteten 

deler av skylden for at hele Jerusalemspørsmålet forsvant fra tankene til diplomatene i FN.110 

At Jerusalemspørsmålet forsvant fra dagsorden i FN passet også israelerne godt, ettersom alt 

de foreløpig ønsket var å beholde situasjonen slik den var i Jerusalem. Jo lenger israelerne ble 
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i Jerusalem, jo mer kom det gradvis til å for mange bli en normaltilstand. Det kunne i sin tur 

minske det internasjonale presset for en internasjonalisering av byen.111  

 

I mai 1952 annonserte den israelske regjeringen at også utenriksdepartementet skulle flyttes 

til Jerusalem innen ett år. Ifølge israelerne var flyttingen avgjort på rent administrativt 

grunnlag, og ikke av politiske grunner.112 USA forsøkte å protestere på israelernes avgjørelse 

og fastslo at de fortsatt ønsket et spesielt internasjonalt regime i Jerusalem og at de så svært 

negativt på overføringen av det israelske utenriksdepartementet til Jerusalem og at den 

amerikanske ambassaden ikke kom til å slå følge til Jerusalem men forbli i Tel Aviv.113 

Israelerne brydde seg ikke stort om protesten fra USA. Israelerne så på amerikanernes protest 

som et uttrykk for deres sinne over ikke å ha blitt informert om flyttingen på forhånd, 

ettersom den blant annet ikke sa noe om at de fordømte flyttingen av andre institusjoner til 

Jerusalem og den krevde heller ikke at israelerne avbrøt planene med overflyttingen. Likevel 

førte protestene til at Israel utsatte flyttingen til etter høstens sesjon i generalforsamlingen. 

Israelere hadde også i hemmelighet håpet på at flyttingen ville kunne være dråpen som førte 

til at den amerikanske ambassaden ble flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem.114 Høsten 1952 hadde 

det vært presidentvalg i USA, og Harry S. Truman var på vei ut av presidentkontoret. En slik 

sjelden mulighet, der presidenten ikke lenger var like bundet til å glede alle ettersom han 

uansett var på vei ut, kom ikke ofte. Den israelske utenriksministeren, Abba Eban, fryktet 

også at den nyvalgte Dwight D. Eisenhower ikke ville være en like påvirkelig aktør som det 

Truman hadde vært som president.115 USA flyttet aldri ambassaden sin. Til tross for stor 

motstand mot flyttingen, både fra USA og resten av verdenssamfunnet, ble det israelske 

utenriksdepartementet i 1953 overført til Jerusalem. USA, Storbritannia og Sovjetunionen, 

blant andre, reagerte da med et nytt forbud mot diplomatisk virksomhet for sine diplomater 

med israelske tjenestepersoner i Jerusalem.116 Nok en gang ble forbudet opphevet etter bare 

rundt et år, i november 1954. 

 

Jerusalem forble delt, mot verdenssamfunnets vilje, mellom Israel og Jordan i 19 år. Det 

presset som innledningsvis hadde vært for internasjonalisering av Jerusalem forsvant sakte, 
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men sikkert, fra verdenssamfunnets bevissthet. USAs offisielle politikk overfor Jerusalem 

forble inntil videre at de anså byen for å være udelelig og at de ønsket en internasjonal 

ordning.117 Etter 1952 ble ikke Jerusalem en gang drøftet i FN før det hadde gått femten år.118 

Etter femten års internasjonal stillhet, og etter en nitten år lang deling av Jerusalem, gikk det 

våren 1967 mot ny krig i Midtøsten som ville få avgjørende betydning for Jerusalems videre 

skjebne. 
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Kapittel 3: Jerusalem, USA og Seksdagerskrigen 
 

Lyndon B. Johnson blir president i USA 

Bare åtte år etter at Harry S. Truman hadde sendt sine gratulasjoner til den nyopprettede 

israelske staten i 1948, nådde spenningene i Midtøsten i 1956 igjen et kritisk punkt. Høsten 

1956 hadde Israel vært klare til å gå til krig om den viktige Suezkanalen, i samarbeid med 

Frankrike og Storbritannia. Israel var avhengige av kanalen både til import og eksport av 

varer, mens stormaktene ønsket å øke sin innflytelse over den profitable handelsåren, som ble 

kontrollert av Egypt og den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser. Under det som ble 

kjent som Suezkrisen gikk Israel inn og okkuperte Sinaihalvøya og Gazastripen.119  

 

Daværende president Dwight D. Eisenhower hadde raskt lagt press på israelerne for en 

tilbaketrekking av de israelske styrkene. I februar 1957 truet han med amerikansk støtte til 

sanksjonene FN hadde pålagt Israel for den ulovlige okkupasjonen av egyptisk territorium. I 

begynnelsen av mars kunngjorde den israelske utenriksministeren, Golda Meir, at Israel ville 

trekke seg tilbake.120 Presset Eisenhower la på Israel er et av få eksempler som finnes på at 

USA har brukt de betydelige økonomiske og andre pressmidlene de hadde og har hatt over 

Israel til å tvinge israelerne til å trekke seg tilbake og gjøre det det internasjonale samfunnet 

krevde av dem. I 1961 ble John F. Kennedy valgt som president og den motstandskraftige 

Eisenhower forlot Det hvite hus. Med Kennedy ble det diplomatiske forholdet mellom Israel 

og USA styrket, blant annet ved avtaler om salg av militærmateriell. Samtidig var ikke 

Kennedy utelukkende pro-Israel; han forsøkte også å skaffe seg de andre landene i Midtøstens 

refleksjoner og tanker for å få en mer balansert amerikansk tilnærming til regionen. Men da 

den unge presidenten ble myrdet i 1963 og visepresident Lyndon B. Johnson i hui og hast ble 

sverget inn som president, skiftet på ny den amerikanske tilnærmingen til Midtøsten. Med 

Johnson fikk USA et enda tettere forhold til Israel, og satte på mange måter standarden for det 

forholdet som har eksistert mellom de to statene siden.121 
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Lyndon B. Johnsons medarbeidere 

Mange av de samme mennene som hadde sittet i høye stillinger under John F. Kennedy fikk 

fortsette under president Johnson. Johnson ble etterhvert svært så avhengig av rådgivningen 

til særlig McGeorge Bundy, mannen som hadde vært Kennedys nasjonale sikkerhetsrådgiver; 

Robert S. McNamara, forsvarsminister under Kennedy, og nevnte Dean Rusk, som under 

Kennedy hadde blitt utnevnt til utenriksminister etter årevis som ansatt i 

utenriksdepartementet. I til sammen 39 måneder holdt disse fire sammen i et team og de 

arbeidet tett med utformingen av amerikansk utenrikspolitikk.122 I februar 1966 gikk Bundy 

av som sikkerhetsrådgiver for å begynne i ny jobb som president for Ford-stiftelsen, og ble i 

april erstattet av Walt Rostow, en mann som forble en nær medarbeider av president Johnson 

helt frem til Johnson gikk av som president i 1969. Også Walt Rostows bror, Eugene Rostow, 

fikk en fremtredende stilling i det amerikanske utenriksdepartementet, som visesekretær for 

politiske saker. Brødrene var uttalt pro-israelske.123 I 1965 overtalte også president Johnson i 

daværende assisterende høyesterettsdommer og selverklært sionist, Arthur Goldberg, til å ta 

over den ledige stillingen som amerikansk ambassadør til FN.124 Disse mennene var blant 

president Johnsons nærmeste medarbeidere og var svært delaktige i samtalene og 

diskusjonene med presidenten både før, under og etter Seksdagerskrigen i 1967. 

 

Februar 1964 markerte starten på de såkalte ’tirsdags-lunsjene’ Lyndon B. Johnson avholdt i 

Det hvite hus. Til disse lunsjavtalene møttes presidenten, bak stengte dører, med blant andre 

men først og fremst utenriksminister Rusk, forsvarsminister McNamara og sikkerhetsrådgiver 

Bundy. De neste årene møttes disse mektige mennene til tirsdagslunsj mer enn dobbelt så 

mange ganger som Det nasjonale sikkerhetsrådet møttes (75 ganger).125 Utad ønsket de at 

tirsdagslunsjen skulle oppfattes som uformelle. De ga uttrykk for at møtene ikke hadde noen 

formell dagsorden, selv om det fantes en som var godkjent av Johnson selv, og referater ble 

også gjort av sikkerhetsrådgiveren, først Bundy, før Rostow så tok over både hans stilling og 

hans rolle som referent under lunsjene. Referatene ble holdt tett til brystet og for det meste ble 

eventuelle oppfølgingsspørsmål til møtene tatt muntlig heller enn skriftlig.126 

Tirsdagslunsjene ble, naturlig nok, godt likt av de som fikk en invitasjon, men skapte 

irritasjon og frustrasjon blant dem som ble holdt utenfor. Blant annet uttalte en ansatt i 
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utenriksdepartementet at lunsjene var en "styggedom .. siden det var så ustrukturert, så uten 

en mulighet til å vite hva som egentlig ble diskutert [for de som sto utenfor] ".127 Mye av 

amerikansk utenrikspolitikk ble i praksis drøftet og avgjort under disse lunsjene, noe som 

både var en fordel og ulempe for president Johnson. På den ene siden fikk han full kontroll 

over de utenrikspolitiske prosessene, men samtidig begrenset det tilfanget av informasjon og 

meninger blant sine medarbeidere som kunne ha balansert og gitt nyanse til ulike 

problemstillinger. 

 

USA og Jerusalem 1950-1967 

Mellom 1952-53 og frem mot Seksdagerskrigen var holdningene blant de som utformet 

utenrikspolitikken i USA preget av et ønske om ikke å spille noen aktiv rolle i samtalene 

rundt Jerusalems fremtid.128 Rent strategisk var ikke Jerusalem interessant nok for USA til at 

de ønsket å bruke amerikanske ressurser på å løse konflikten om byen.129 Dermed la også 

USA, i likhet med verdenssamfunnet generelt, i stor grad Jerusalem til side mellom 1953 og 

1967. FNs generalforsamling hadde heller ikke Jerusalemspørsmålet på dagsorden igjen før 

det ble tvingende nødvendig i 1967.130 Etter John Foster Dulles’ siste forsøk på å forhindre 

amerikanske tjenestemenn i å drive diplomatisk virksomhet med Israel i Jerusalem i 1953-54 

ble spørsmål om byens status i det store og hele unngått så godt det lot seg gjøre.131 I en tale 

til Senatets utenrikskomité i 1956, nevnte ikke utenriksminister Dulles Jerusalem da han 

snakket om det han anså som de tre sentrale problemene i konflikten mellom Israel, 

palestinerne og de omliggende arabiske landene. Byens status var et tema som var så betent 

og kunne føre til så store protester og problemer innad i USA rent politisk at det ble ansett å 

være for problematisk til å i det hele tatt å nevnes.132 Jerusalemspørsmålet ble derfor i stor 

grad liggende urørt, til tross for at amerikanernes offisielle posisjon fortsatt slo fast at 

Jerusalem var en internasjonal by, selv om det aldri ble en realitet etter krigen i 1948-49. 

Samtidig var amerikanerne tvunget til å måtte forholde seg til at noen av de viktigste 

myndighetsfunksjonene i Israel lå i Jerusalem, noe som jevnlig førte til hodebry for USA.  
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Uavhengighetsparaden i Jerusalem 1967 

I april 1967 mottok USA den årlige invitasjonen til å være tilstede under 

uavhengighetsparaden Israel arrangerte i Jerusalem i mai. Walt Rostow beskrev invitasjonen 

som et ’årlig bryderi’.133 Den amerikanske ambassadøren i Israel, Walworth Barbour, hadde 

sagt at han så seg villig til å møte opp dersom både den franske og britiske ambassadøren 

også ville gjøre det samme. USA hadde tidligere avslått alle invitasjoner.134 Den britiske 

regjeringen hadde derimot avgjort at de ikke ønsket å være representert ved paraden, og 

franskmennene hadde sagt seg enige med dem. I notatet til Johnson reflekterer Rostow rundt 

de diplomatiske utfordringene og problemene paraden førte med seg for USA. Det var 

problematisk for USA å skulle å delta på slike seremonier. Det kunne fort oppfattes som, eller 

brukes av israelerne som bevis for, en offisiell anerkjennelse av Jerusalem som Israels 

hovedstad.135 I alle fall kunne det bli sett på som at amerikanerne nærmet seg en vurdering av 

å anerkjenne det israelske kravet. Rostow påpekte også at USA helt siden FNs siste resolusjon 

om Jerusalem, der det internasjonale organet hadde gjentatt sitt syn om at byen skulle 

underlegges internasjonal administrasjon, inntil da hadde lagt seg på samme linje som FN: 

USA sto fast på at Jerusalems status enda ikke var avgjort. Det var uaktuelt at Jerusalem, med 

sin enorme politiske og religiøse betydning skulle få sin fremtid avgjort av to nasjoners 

handlinger på bakken:  

 

Although we do business with Israeli government offices in Jerusalem, we have refused legally 
to recognize it as Israel’s capital and have kept our embassy in Tel Aviv. While the conditions 
that led to our initial position have changed, we don’t believe we should change that position 
unless in the context of some Arab-Israeli settlement. Doing so otherwise would kick off a 
tremendous Arab reaction.136 

 

Israelerne hadde samtidig i uformelle samtaler antydet at et amerikansk avslag på invitasjonen 

ville være kritisk for amerikansk-israelske relasjoner, noe Rostow anså som rent tøv. Han 

mente USA lett kunne snakke seg ut av det dersom diplomatiske problemer oppsto som en 

følge av manglende amerikansk deltagelse. Samtidig kunne det i større grad føre til reelle 

problemer for presidenten innad i USA dersom amerikanerne takket nei. Rostow fryktet for 

hvordan israelerne kunne finne på å bruke amerikansk tilstedeværelse til sin politiske fordel i 

etterkant av paraden; britene hadde gått på en smell noen år tidligere ved å delta på en militær 
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tattoo i Jerusalem, en hendelse som senere ble brukt av israelske politikere som bevis for at 

vestlige makter nærmet seg en anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad. Rostow 

mente at britenes avslag på å delta i paraden dette året var feil sted å sette grensen når det kom 

til diplomatisk samarbeid med israelerne og det problematiske Jerusalem, men at britene 

hadde rett i at en grense måtte settes for hva som var akseptabelt av israelerne å gjøre. Han 

påpekte også hvordan det dessverre: “there is no such thing with this tough-minded, always-

negotiating [Israeli] government—much as I love the Israelis as people—as just making a 

nice gesture without having them attach significance to it.”137 

 

Nummer to i det amerikanske utenriksdepartementet, Nicholas Katzenbach, hadde allerede 

tatt en avgjørelse på at USA burde følge Storbritannia og Frankrikes eksempel, og dermed 

ikke sende ambassadør Barbour til Jerusalem. Rostow bemerket også at Katzenbach ikke 

hadde bedt om en egen vurdering fra presidenten i denne saken, men siden Jerusalem var av 

den betydningen den faktisk var for politikken innenriks i USA følte han det var nødvendig å 

’bry’ presidenten med det personlig. President Johnson fikk to valgmuligheter av Rostow, 

enten kunne Katzenbachs avgjørelse stå eller så kunne departementet se igjennom og vurdere 

saken en gang til. Johnson markerte med penn at han ønsket at Katzenbach gjennomgikk dette 

med sitt departement en gang til. Til slutt endte det med at ambassadør Barbour svarte 

israelerne at han ’ikke hadde mulighet’ til å delta i paraden.138 

 

Johnson mottok Rostows refleksjoner og tanker rundt Jerusalem i overkant av en måned før 

Seksdagerskrigen brøt ut. I brevet var Rostow klar på at ting hadde forandret seg siden USA 

sist tok et halvoffisielt standpunkt vedrørende Jerusalem og at mange år var gått siden den 

gang.139 Likevel var sikkerhetsrådgiveren tydelig på at det fortsatt beste for USA ville være i 

så stor grad som mulig å slå følge med de tidligere stormaktene Storbritannia og Frankrike i 

spørsmålet om Jerusalems status. Det kom til å bli en utfordrende balansekunst, ettersom 

Jerusalem fortsatte å være av stor betydning for spørsmål av mer innenrikspolitisk art i USA. 

Det var Jerusalemspørsmålet som hadde bidratt sterkt til at John Foster Dulles fikk rykte på 

seg for å være anti-semitt. På 1950-tallet hadde en "Redd Jerusalem"-kampanje blitt satt i 

gang. Israelerne hadde jobbet hardt for utvetydig å forbinde Jerusalem med den israelske 
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identiteten og den israelske staten.140 Det var generelt en bred støtte for Israel blant det 

amerikanske folk på 1960-tallet. Ikke bare hos de selvsagte pro-israelske jødiske samfunnene 

i USA, men også mange kristne og andre følte en stor sympati for det israelske folkets kamp 

for overlevelse.141 Én måned før krigen brøt ut var altså både presidenten og hans nærmeste 

rådgiver klar over hva Jerusalem betydde og hvilken betydning amerikanernes syn på saken 

hadde. Men Seksdagerskrigen i juni kom raskt, og det som skjedde da endret hele situasjonen 

og førte amerikansk politikk i en annen retning.  

 

Mot ny krig i Midtøsten og Jerusalem 

Mange spørsmål i Midtøsten var fortsatt ubesvarte etter våpenhvileavtalene som ble 

forhandlet frem mellom Israel og de arabiske nabostatene etter krigen i 1948-49. 

Våpenhvileavtalene var ikke varige fredsavtaler, men mer en midlertidig enighet blant partene 

om å avstå fra krigshandlinger. Grensene mellom Israel og de omliggende statene var ikke 

permanente grenser, hundretusenvis av palestinere hadde blitt drevet på flukt fra sitt hjemland 

og Jerusalems politiske status var fortsatt ikke avgjort.142 Med dette som bakteppe gikk det 

våren 1967 igjen mot krig i Midtøsten. Både Syria og Egypt nektet å anerkjenne den israelske 

statens eksistens, mens Israel på sin side satt igjen med en stat med grenser som var 

vanskelige å forsvare etter krigen i 1948-49. Angrep på Israel fra både jordansk og syrisk 

territorium forekom hyppig. Israelsk etterretning hadde likevel bare uker før krigen brøt ut 

konkludert med at en nært forestående krig var svært usannsynlig, og forsvarssjef Yitzhak 

Rabin antok samtidig at egypternes fremstøt i Sinai i stor grad var av en mer politisk art: at 

egypterne ønsket å vise verden sin styrke samtidig som det var en advarsel til Israel mot å gå 

til angrep på Syria.143 Til tross for at israelerne tilsynelatende ikke forventet et krigsutbrudd 

tidlig vår 1967, hadde det vært murringer i Midtøsten i flere år.  

 

I 1964 hadde Palestine Liberation Organization (PLO) blitt opprettet med et uttalt mål om å 

sørge for rettferdighet for de ugjerningene som var begått mot det palestinske folket, i tillegg 

til å gjøre slutt på ’den sionistiske enheten’.144 Med opprettelsen av PLO oppsto også en 

samlende kraft som i større grad gjorde palestinere bevisste på sin egen nasjonale identitet og 
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deres felles målsetting i Midtøsten. PLO utførte våren 1967 flere angrep mot Israel fra 

grensen til Syria.145 Forholdet mellom den unge kong Hussein av Jordan og Israel var blant de 

bedre forholdene Israel hadde med sine arabiske nabostater. I hemmelige samtaler hadde de to 

statene kommet til såpass enighet at de hadde levd i en relativt fredelig sameksistens store 

deler av 1960-tallet.146 Forholdet tok en skarp sving i november 1966 da Israel utførte et 

hevnangrep mot landsbyen Samu som lå på Vestbredden. Israel angrep som hevn for at tre 

israelske soldater dagen før hadde blitt drept av en landmine som var plassert der av sabotører 

fra PLO, som var sponset av Syria.147 Likevel valgte Israel å hevne seg på Jordan. 21 

jordanske soldater ble drept i angrepet og over hundre hus ble ødelagt. Hussein mistet etter 

Samu sin tillit til israelerne og deres intensjoner, han følte at angrepet var en advarsel om hva 

som kom til å komme – et israelsk angrep med mål om å ta hele Vestbredden.148 Et halvt år 

senere reiste kong Hussein til Kairo og underskrev en felles egyptisk-jordansk forsvarsavtale 

med president Nasser. Til tross for at Hussein visste at de arabiske landene ikke var klare for 

en krig mot Israel, underskrev han i mai avtalen og den jordanske hæren ble med det lagt 

under en egyptisk general.149  

 

Den 23. mai ga president Johnson en uttalelse om krisen i Midtøsten. Han fordømte Nassers 

stenging av Tiranstredet en uke tidligere og sa samtidig at USA forpliktet seg til å hjelpe til 

med å få til en fredelig løsning på konflikten. Johnson trakk også frem den tradisjonelle 

amerikanske forpliktelsen til politisk uavhengighet og territoriell integritet for alle nasjoner i 

Midtøsten, og lovte at USA fortsatt holdt fast på dette standpunktet.150 Denne uttalelsen som 

lovte amerikansk støtte for alle nasjoner i spørsmål om territoriell integritet skulle i etterkant 

av krigen vise seg å gjøre det diplomatiske arbeidet vanskelig for USA.  

 

Den israelske statsministeren Levi Eshkol og hans arbeiderparti strevde med å holde på det 

israelske folkets tillit i månedene før krigen brøt ut.151 Israel hadde opplevd økonomisk 

tilbakegang og arbeidsledigheten var høy. Mange anså Eshkol for å være en svak leder som 
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ikke var riktig mann å lede landet i krigstilstanden de fortsatt befant seg i.152 Mange ønsket 

seg general Moshe Dayan i en ledende stilling i israelsk politikk. Både det israelske folket, 

ledere for opposisjonen og majoriteten av lederskapet i den israelske hæren ønsket seg Dayan, 

som var en krigshelt både etter krigen i 1948-49 og som en av hjernene bak de midlertidige 

områdene Israel tok under krisen i 1956. Den 1. juni ga Eshkol motvillig etter for presset og 

utnevnte Dayan og flere andre til nye ministere i den israelske regjeringen.153 Moshe Dayan, 

som var medlem av partiet Rafi, stiftet av David Ben-Gurion, ble forsvarsminister, mens to 

medlemmer i det høyrevridde partiet Gahal, Menachem Begin og Yosef Sapir, ble utnevnt til 

ministere uten portofolio.154 Endringen i regjeringssammensetningen var et personlig nederlag 

for den moderate arbeiderpartipolitikeren Eshkol, men det økte samtidig tilliten blant folket 

og minsket kritikken mot ham og hans evne til å styre landet.155 Samtidig var det uenighet 

blant toppene i israelsk politikk om hva de skulle gjøre. De såkalte haukene i israelsk politikk, 

som Dayan, Begin og Ezer Weizmann, som var nummer to i det israelske forsvaret, 

argumenterte kraftig for at tiden nå var kommet for å vise Israels sanne styrke og slå tilbake 

mot angrepene de hadde opplevd fra nabostatene. Weizmann var også klar på at han ønsket at 

Israel burde sikre seg hele Jerusalem, Judea og Samaria, som var av enorm historisk og 

religiøs betydning for israelerne.156  

 

Ny krig om Jerusalem 

Rundt klokken sju om morgenen den 5. juni startet det israelske luftangrepet mot Egypt. I 

løpet av noen timer hadde de israelske flyene også bombet syriske og jordanske posisjoner. 

Israel hadde før krigsutbruddet håpet at Jordan ville holde seg utenfor krigen. Israelerne hadde 

advart kong Hussein i kraftige ordelag om ikke å involvere den jordanske hæren. Hussein 

hadde samtidig ikke så mye valg ettersom den jordanske hæren hadde blitt underlagt egyptisk 

lederskap i forsvarsavtalen med Nasser i mai. Da meldingene om det israelske luftangrepet 

nådde hovedkvarteret til forsvarstoppene i Jordan, ble den jordanske hæren beordret til å ta til 

våpen i Jerusalem. Rundt klokken 10 den femte juni avfyrte jordanske snikskyttere noen 

skudd i Jerusalem. En time senere mottok de ordre fra den jordanske hærens hovedkvarter om 

å åpne ild når de var klare. Like før klokken 12 startet bombekastere på jordansk side opp 
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med angrep mot israelske Vest-Jerusalem.157 Også den norske generalen og sjefen for United 

Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) Ole Bull ga kong Hussein klar beskjed på 

vegne av israelerne at det ikke kom til å bli ført krig mot Jordan dersom hans styrker 

øyeblikkelig la ned våpnene.158 Meldingene ble ignorert og klokken 13:30 gikk jordanske 

styrker inn i ingenmannslandet i Jerusalem, og okkuperte dermed blant annet det daværende 

hovedkvarteret til FN i byen, Government House. Som en følge av dette tok den israelske 

hæren seg inn på Vestbredden og begynte med det å ta bit for bit av områdene der. Allerede 

om kvelden den 5. juni hadde både Government House og flere jordanske posisjoneringer rett 

sør for det falt. Dermed var også veien fra Øst-Jerusalem til Betlehem og Hebron avkuttet.159 

 

Når morgenen kom den 6. juni, hadde den israelske hæren, både vanlige soldater og 

fallskjermjegere, omringet Gamlebyen i Jerusalem.160 Dayan nølte med å gi soldatene ordren 

om å fysisk å ta seg inn i Gamlebyen. Mens arbeidsminister Allon hadde presset på for at den 

israelske hæren raskt skulle gå til angrep for å ta hele Jerusalem, var Dayan mer forsiktig. Han 

hadde før krigen ment at byen ville falle av seg selv dersom Israel plasserte soldater rundt 

hele Gamlebyen og at det dermed ikke var nødvendig å ta den militære og politiske risikoen 

ved å sette i gang et skikkelig angrep.161 I et møte i den israelske forsvarskomitéen senere den 

6. juni. forsvarte Dayan sitt syn og mente at innbyggerne raskt ville begynne å flykte med 

israelske soldater stående utenfor murene til Gamlebyen. Statsminister Eshkol sa seg enig 

med Dayan, mens Allon og Begin argumenterte kraftig i mot og mente heller at den israelske 

hæren umiddelbart skulle gå til angrep og at Gamlebyen skulle være tatt innen midnatt.162 

 

I et forsøk på å stanse krigshandlingene sendte utenriksdepartementet i Washington den 6. 

juni et telegram til både den amerikanske ambassaden i Tel Aviv. De amerikanske ansatte ved 

ambassaden ble instruert til å gå til høyest mulig nivå i den israelske regjeringen og anmode 

dem om umiddelbart å gjøre grep som kunne føre til våpenhvile med Jordan.163 Særlig 

understreket utenriksdepartementet at det måtte bli slutt på angrepene i og mot Jerusalem 

mens samtalene om våpenhvile fant sted.164 Etter at paven hadde gått ut i media og oppfordret 
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de krigende partene om å holde Jerusalem åpent og fritt hadde president Johnson selv kommet 

med personlig ønske til israelerne om å gjøre det som sto i deres makt for å avslutte krigen i 

Jerusalem.165 I tillegg hadde utenriksdepartementet tidligere på dagen mottatt telegram fra 

Amman der kong Hussein i samtale med ambassadør Findley Burns hadde sagt at han ville få 

en slutt på fiendtlighetene, men at det var umulig uten at også israelerne lovte å gjøre det 

samme.166  

 

USAs ambassadør Walworth Barbour i Tel Aviv hadde på sin side mistet troen på at det var 

noe som kunne gjøres for å få israelerne av tanken på å fortsette fremover i Jerusalem. 

Ettersom det var jordanerne som hadde initiert kamphandlingene i byen og i det angrepet 

sivile, israelske mål, tvilte ambassadøren sterkt på at noen, til og med USA, kunne klare å 

forhindre at israelerne gikk til angrep. Dermed mente han også at det sannsynligvis var for 

sent å bruke det at kong Husseins regime nok ikke ville overleve langvarige kamper som 

argument for å roe ned israelerne.167 Dersom man satte lysten på Jerusalem og tilegnelse av 

annet territorium opp mot det å beholde Hussein, som de hadde et godt forhold til 

sammenlignet med andre ledere i regionen, ville israelerne heller gå for å tilegne seg mer 

land, antok Barbour. Ettersom 6. juni skred frem ble det bare tydeligere og tydeligere at det 

var Israel som hadde overtaket i Jerusalem. Det amerikanske utenriksdepartementet fikk 

meldinger fra sine ansatte i Tel Aviv som bekreftet at Jerusalem på dette tidspunktet var 

omringet av den israelske hæren.168 

 

Om ettermiddagen ble det i et møte i den israelske regjeringen avgjort å erobre Gamlebyen, 

uten at det forelå en offisiell plan på hva som skulle skje etter en eventuell erobring. Til tross 

for at lederen for Mossad, General Meir Amit påpekte at det kom til å bli enorme spørsmål og 

konsekvenser av en israelsk erobring av Gamlebyen, og til tross for at statsminister Eshkol 

selv hadde poengtert dagen før at de kom til å måtte gi slipp på byen dersom de klarte å ta den 

under krigen, var det liten interesse for å tenke på hva som eventuelt kom etterpå blant de som 

var tilstede under møtet.169 Samme kveld presset både Yigal Allon og Menachem Begin for at 

Eshkol skulle beordre den israelske hæren til å øyeblikkelig ta Gamlebyen og ta tilbake det 
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jødiske kvarteret.170 En resolusjon fra Sikkerhetsrådet som kalte på umiddelbar stans i 

krigføringen var like om hjørnet, og israelerne måtte handle raskt.171  

  

Da minister Begin hørte meldingen om Sikkerhetsrådets resolusjon natt til den 7. juni, tok han 

raskt kontakt med Dayan. Begin sa at resolusjonen ’endret alt’ og at Israel ikke kunne vente 

lenger på at Gamlebyen skulle falle.172 Det ble hasteinnkalt til et møte på statsminister 

Eshkols kontor der både regjeringsmedlemmer og rådgivere fra hæren og 

utenriksdepartementet samlet seg rundt klokken halv åtte om morgenen. Da hadde Dayan 

allerede gitt ordren til den israelske hæren om å rykke inn i Gamlebyen, i frykt for at krav om 

en våpenhvile fra Sikkerhetsrådet ville komme før de rakk å samles hos Eshkol.173 Han hadde 

ringt Eshkol og forklart dette og statsministeren hadde da sagt seg enig. Under møtet på 

statsministerens kontor fortalte Dayan at han allerede hadde gitt ordren, men møtedeltagerne 

avgjorde likevel å utstede ordren igjen, gjennom alle offisielle kanaler Dayan hadde unngått 

noen timer tidligere, og understreket at jo før hæren satte i gang, jo bedre.  

 

Israel tar kontrollen i Jerusalem 

Om morgenen fikk den israelske hæren klarsignal fra Dayan til å ta seg inn gjennom en av 

portene i Gamlebyen, Lion’s Gate, og ta kontrollen over Gamlebyen.174 I løpet av minutter 

hadde troppene spredt seg rundt om i de trange gatene, brutt seg inn på Tempelhøyden og tatt 

Klagemuren.175 Det tok ikke mange timene før general Motta Gur selv kunne rapportere 

tilbake til regjeringen at hans tropper hadde tatt seg inn og var på vei mot Klippemoskéen. 

Øst-Jerusalems jordanske guvernør, Anwar al-Khatib, underskrev raskt erklæring på 

overgivelse og fra og med klokken 12 den formiddagen var all jordansk motstand avsluttet i 

Jerusalem. Dayan og Rabin tok seg til Jerusalem. Forsvarsminister Dayan kom da med en kort 

uttalelse: "This morning, the Israel Defence Forces liberated Jerusalem. We have united 

Jerusalem, the divided capital of Israel. We have returned to the holiest of our Holy Places, 

never to part from it again".176 Det tok ikke lang tid før kong Hussein i Amman sendte 
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telegram der han ba om en slutt på krigføringen i Jerusalem og på Vestbredden. Slik han så 

det, hadde israelerne med erobringen av Øst-Jerusalem fått det de ønsket, og at 

krigshandlingene som de israelske styrkene nå bedrev kun hadde som mål å straffe Jordan.177 

Selv om krigen fortsatte på de andre frontene, var den i det store og hele over i Jerusalem 

allerede den 7. juni. På bare tre dager hadde Israel klart å ta kontrollen over Øst-Jerusalem og 

forent byen etter at den hadde vært delt i to av murer og piggtråd i over 18 år.  

 

Sikkerhetsrådet møttes igjen i New York den 7. juni på forespørsel fra den sovjetiske 

representanten i FN, Nikolai Fedorenko. Fedorenko ønsket at Sikkerhetsrådet skulle vedta en 

ny våpenhvileresolusjon, men at den nye skulle ha en tidsfrist for når den skulle ha trådt i 

kraft, innen klokken 22 lokal tid. Etter en kort diskusjon vedtok Sikkerhetsrådet Fedorenkos 

resolusjon enstemmig.178 Sikkerhetsrådet ble da også informert om at Jordan allerede hadde 

akseptert en våpenhvile. Samme dag hadde også president Johnson kunngjort at en egen 

spesialkomité i Det nasjonale sikkerhetsrådet var opprettet for å ta seg av den amerikanske 

innsatsen i det diplomatiske arbeidet som kom etter krigen tok slutt.179 George McBundy fikk 

ansvaret for å lede komitéen. I oppdateringen fra spesialkomitéen den 9. juni sa Bundy at 

USA, og aller helst presidenten selv, måtte komme med en uttalelse når krigen var slutt.180 

Uttalelsen burde ikke komme før de hadde skaffet seg et større overblikk over situasjonen og 

komitéen trengte tid for å finne ut hva presidenten skulle si og legge vekt på i sin uttalelse. 

Bundys forslag var at presidenten ga en ’enkel historisk oversikt’ for regionen der han også 

redegjorde for enkelte grunnleggende retningslinjer for tiden fremover og, kanskje viktigst av 

alt, at han ikke uttalte seg om konkrete forpliktelser om fremtiden. Det viktigste budskapet var 

å gi uttrykk for et amerikansk håp om forhandlinger denne gang kunne føre til en mer 

overordnet fred i regionen, heller en stykkvise våpenhvileavtaler. 

 

Krigen tar slutt – Israel strammer grepet om Jerusalem 

Seksdagerskrigen tok offisielt slutt da våpenhvilene mellom partene trådte i kraft den 10. juni. 

I løpet av bare tre dager hadde Israel klart å ta kontrollen over hele Jerusalem, og til sammen i 

løpet av de seks dagene som hadde gått siden de første luftangrepene hadde de også tatt 
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kontroll over Sinaihalvøya, Gazastripen, Golanhøyden og Vestbredden. De amerikanske 

politiske toppene i Washington kunne nesten ikke tro det de fikk høre. Det hadde vært en viss 

usikkerhet knyttet til Israels militære makt i forkant av krigen og hvor godt rustet de var 

dersom en ny krig brøt ut. Seks dager var alt israelerne hadde trengt for å bevise for seg selv, 

for sine naboer, for USA og for resten av verden at det ikke lenger var tvil om hvem som var 

den mektigste militærmakten i Midtøsten. Den 10. juni 1967 hadde Israel tredoblet territoriet 

de kontrollerte, og de hadde i tillegg klart å ta kontrollen over det religiøst og historisk sett 

svært betydningsfulle Vestbredden og Øst-Jerusalem.181  

 

Allerede den 11. juni startet arbeidet med å forene Jerusalem etter nitten år som en delt by. 

Fysiske hindringer ble fjernet og ikke minst ble det gjort forandringer ved Klagemuren, et av 

jødedommens aller mest hellige steder. Klagemuren lå rett inntil Maghrabi-kvarteret i 

Gamlebyen. Det ble avgjort at nabolaget, som tradisjonelt sett hadde vært bebodd av 

palestinere, skulle jevnes med jorden for å gjøre plass til en stor plass foran Klagemuren hvor 

jødiske tilreisende kunne samles til bønn.182 De rundt 300 palestinske familiene som inntil da 

hadde bodd i Maghrabi-kvarteret ble beordret til å pakke sammen og forlate sine hjem innen 

tre timer. Israelerne kjørte så inn bulldosere og begynte arbeidet med å tilintetgjøre det som 

inntil da hadde vært palestinske boliger. Avgjørelsen om å starte arbeidet med å ødelegge 

nabolaget ble tatt av militære ledere tilstede i Jerusalem og forsvarsminister Dayan visste 

ingenting før det allerede hadde satt i gang.183 Han gjorde likevel ingenting for å stoppe 

nedrivingen blant andre Teddy Kollek, borgermesteren i Vest-Jerusalem og general Narkiss 

hadde igangsatt.  

 

Den israelske regjeringen, som i hui og hast før krigen hadde blitt en blandingsregjering med 

ministere fra sju ulike partier og vidt forskjellige ideologiske tanker, var uenige i det meste 

når det kom til hva som var best å gjøre med alt territoriet den israelske hæren hadde tatt 

kontrollen over. Kun når det kom til Jerusalem var det en bred enighet. Øst-Jerusalem skulle 

ikke gis tilbake til Jordan, byen skulle forbli forent.184 Allerede den 13. juni hadde blant annet 

utenriksminister Eban, forsvarsminister Dayan og arbeidsminister Yigal Allon møttes til 

uformelle samtaler hjemme hos statsminister Eshkol for å diskutere hvilke krav Israel skulle 

stille i eventuelle fredsforhandlinger. Der ble de enige om at de ønsket å skape fred med både 
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Egypt og Syria ut i fra de grensene som hadde vært i bruk siden 1949 samt å trekke tilbake 

israelske tropper fra de tettest bebodde, av palestinere, områdene på Vestbredden.185 Noen 

dager senere ble situasjonen formelt diskutert i regjeringen. Den 19. juni sa regjeringen seg 

enige om en rekke punkter som måtte være oppfylte dersom Israel skulle gå med på en 

fredsavtale med Egypt og Syria. Regjeringens avgjørelse ble videresendt til Washington som i 

sin tur skulle videreformidle israelernes krav til Syria og Egypt, men ellers holdt hemmelig.186 

 

Amerikansk diplomati og Jerusalemspørsmålet etter krigen 

Samme dag som israelerne begynte arbeidet med å fysisk forene Jerusalem, reiste McGeorge 

Bundy til New York. Der skulle han diskutere den amerikanske posisjonen med den 

amerikanske FN-ambassadøren Arthur Goldberg i forkant av den kommende ekstraordinære 

sesjonen i FNs generalforsamling. Førsteprioritet for USA var å overbevise den israelske 

regjeringen om å komme med en så moderat uttalelse som mulig som dempet eventuelle 

oppfatninger om Israel som en ren krigsmaskin på utkikk etter landområder. For det andre var 

både Bundy og Goldberg også enige om at USA kun skulle oppfordre generelt til fred de 

neste dagene, og for enhver pris unngå å komme med uttalelser som kunne gi inntrykk av en 

endring i det amerikanske standpunktet.187 Bundy var uenig med enkelte medarbeidere i 

utenriksdepartementet som mente at USA snarest burde gjenta Johnsons posisjon fra 23. mai, 

der han hadde lovet at USA forpliktet seg til å støtte alle nasjoner i Midtøstens territorielle 

integritet. Bundy mente at det var for mye som hadde endret seg under krigen, og det ville 

derfor være en svært dårlig idé å ukritisk gjenta Johnsons uttalelser fra mai. Det var ikke 

lenger realistisk å skulle snakke om en tilbaketrekking til de omlag 20 år gamle 

våpenhvilegrensene.188 Den nye situasjonen gjorde at det var nødvendig med nye forslag til 

grenser, mer generelle løsninger på konflikten, og dermed også ny amerikansk politikk, mente 

lederen for den amerikanske spesialkomitéen for krisen i Midtøsten.  

 

Under et nytt møte i spesialkomitéen dagen etter var det lange diskusjoner om veien videre 

for USA. Midtøsten skulle tas opp under hastesesjonen i FNs generalforsamling som startet 

den 17. juni. Innen da burde USA ha blitt enige om noen om ikke annet midlertidige tanker og 

refleksjoner om veien videre. Møtedeltagerne fryktet at Sovjetunionen kom til å bruke 

sesjonen som et propagandaforum for å kaste et mest mulig negativt lys over Israel, som igjen 
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kunne by på problemer for USA.189 Israelerne forventet amerikansk støtte, samtidig som 

mange i FN kom til å være kritiske til israelernes territorielle fremstøt under krigen. 

Amerikanerne måtte finne en balansegang for hvordan de skulle håndtere saken videre. 

Israelerne kunne ikke tvinges til å trekke seg tilbake uten at det var med forsikringer fra de 

arabiske statene om at det i så fall var som en del av en mer omfattende fredsavtale, mente 

møtedeltagerne. Et annet problem for USA var presidentens uttalelser i forkant av krigen om 

territoriell integritet. Johnsons uttalelser hadde satt amerikanerne i en knipe ettersom de på 

den ene siden ikke ønsket å gjøre ’samme feil’ som Eisenhower og presse israelerne til 

tilbaketrekking. Samtidig ville det gjøre skade på USAs rykte dersom de gjorde noe annet enn 

å ta et standpunkt kraftig i favør av territoriell integritet, noe annet ville få presidentens 

tidligere uttalelser til å se ut som en vits.190 Det ble dermed opp til spesialkomitéen å finne 

den balansegangen som sikret USAs interesser og som samtidig ikke forpliktet dem for mye 

til direkte involveringer i prosessen fremover. 

 

Også i utenriksdepartementet ble det den dagen arbeidet mye med forberedelser til en 

eventuell offentlig uttalelse fra USA om krigen. For å kunne gi en uttalelse, måtte USA skaffe 

seg større oversikt, og de måtte få vite hva israelerne tenkte om fremtiden, særlig når det kom 

til territorium, flyktningsituasjonen og Jerusalems offisielle status.191 Derfor fikk den 

amerikanske ambassaden i Tel Aviv beskjed om å snarest diskutere saken med sine kontakter 

i israelsk politikk. Det var viktig at samtalene var i mer uformelle settinger. Ambassaden i 

Amman fikk samme instruks om å avtale lignende, uformelle samtaler med kong Hussein, 

som amerikanerne hadde hatt et relativt godt diplomatisk forhold til.192 Spesialkomitéen 

fryktet at dersom partene ble stilt for direkte spørsmål om de spesifikke sakene ville det kunne 

føre til at begge parter kunne komme med krav det ville være vanskelig å snakke dem ut av 

senere. Derfor skulle de amerikanske ansatte ved ambassadene i Tel Aviv og i Amman ikke 

presse på for å få klare svar, men heller forsøke å fiske ut hva israelerne og jordanerne tenkte i 

mer uformelle samtaler. Ambassadør Barbour fikk også en personlig instruks fra Washington 

om hva det var viktigst for amerikanerne å få oversikt over først.193 Jerusalems status ble 

trukket frem som et av hovedpunktene. Barbour skulle understreke at USA stolte på det den 

israelske ambassadøren i USA, Avraham Harman, tidligere hadde sagt. Harman hadde hevdet 

																																																								
189 Referat fra møte i NSC spesialkomité, 12. juni 1967: FRUS, 1964-1968, Vol. 19, Doc. 269 
190 Ibid. Doc. 269 
191 Utenriksdepartementet til ambassaden i Israel, 12. juni 1967, FRUS, 1964-1968, Vol. 19, Doc. 272 
192 Møtereferat, 12. juni 1967, FRUS, 1964-1968, Vol. 19, Doc. 270 
193 Utenriksdepartementet til ambassaden i Israel, ved ambassadør Barbour, 12. juni, FRUS, 1964-1968, Vol. 19, 
Doc. 273  



	46	

at Israel ikke hadde noen territorielle ambisjoner, men at en eventuell tilbaketrekking måtte 

komme som en del av en større fredsavtale. Dette hadde også statsminister Eshkol forsikret 

president Johnson om i et brev fra 5. juni, der han sa at det Israel ønsket å få ut av dette var 

fred på israelsk territorium og rett til å bruke Tiranstredet.194 Amerikanerne anså dette for å 

være et rettferdig utgangspunkt for veien videre. 

 

Barbour sendte sitt svar påfølgende dag etter å ha snakket med utenriksminister Eban i 

Jerusalem. Eban hadde beklaget at svarene fra Israel på amerikansk korrespondanse hadde 

vært unnvikende og vage den siste uken, og forklarte det med at det hadde vært vanskelig for 

den israelske regjeringen å bli enige om en helhetlig politikk etter alt som hadde skjedd. De 

dramatiske endringene krigen hadde ført med seg åpnet opp for muligheter som tidligere ikke 

hadde vært der, hadde Eban sagt, og Israel behøvde tid til å tenke gjennom hva de ønsket å 

gjøre videre.195 Eban sa videre at israelerne ønsket å jobbe mot fred, men understreket igjen at 

situasjonen nå var en helt annen enn hva den hadde vært da Eshkol og Johnson hadde snakket 

sammen den 5. juni. Det var ikke mulig å rekonstruere eller bygge på de planene som hadde 

eksistert før krigen, alt måtte bli tenkt gjennom og bygd opp på nytt.196 Barbours personlige 

inntrykk etter samtalen med Eban var uansett at israelerne fortsatt ønsket seg sikkerhet og fred 

mest av alt, mer enn territorium i seg selv. I tillegg ville israelerne forhandle direkte med 

Jordan, Egypt og Syria denne gangen; de ønsket ikke nye forsøk fra utenforstående om å 

pålegge dem en løsning på problemene i regionen, slik det hadde blitt gjort både i 1949 og i 

1956.197  

 

I et uformelt møte i spesialkomitéen den 13. juni ble komitéen enige om at presidenten måtte 

komme med en uttalelse snart. Forsvarsminister McNamara sa at det var greit at presidenten 

talte, men at USA ikke kunne komme med noen konkrete standpunkter enda.198 Bundy foreslo 

da at presidenten heller kunne peke ut de ulike sakene som måtte løses, for så å la det være 

opp til de involverte partene å finne løsningene på problemene selv. Presidenten og USA 

skulle ikke ta styringen i arbeidet mot varige løsninger, mente Bundy. Dersom USA tok en 

ledende rolle, ville det kunne skape reaksjoner internt i USA og særlig hvis noe ble sagt som 
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kunne tolkes som at USA var villige til å presse israelerne på et eller annet vis.199 Ved at 

presidenten isolerte problemene for så å legge dem frem på en ryddig måte, ville det i seg selv 

være bidrag nok fra et amerikansk ståsted mot en løsning, ble møtedeltagerne enige om. På 

det som sannsynligvis var et avgjørende tidspunkt i hvordan Midtøsten kom til å se ut etter 

Seksdagerskrigen valgte altså amerikanerne å passivt forholde seg til situasjonen, i alle fall i 

offentligheten. Det hjalp dem mer ikke å gå fort hardt ut, og heller overlate den betente 

konflikten til partene selv. Dermed tok amerikanerne bevisst eller ubevisst en avgjørelse om å 

følge en politisk linje som gagnet Israel. Ved at supermakten USA ikke tok et kraftig 

standpunkt for en tilbaketrekking av de israelske styrkene fra de okkuperte områdene, mistet 

eventuelle krav om tilbaketrekking mye av sin kraft. Ambassadør Goldberg, Joseph Sisco, 

den amerikanske representanten i Sikkerhetsrådet, og Walt Rostow fikk ansvaret for å skrive 

utkast til talen og levere det til Johnson innen kveldslesningen hans påfølgende kveld.200 Det 

ble samtidig poengtert at talen henvendte seg til flere ulike interessegrupper og måtte 

utformes på en måte som gjorde alle fornøyde, eller i det minste ikke gjorde noen unødvendig 

sinte i etterkant av talen.201 Målgruppene som var viktigst å blidgjøre og berolige var det 

amerikanske folk, det jødiske samfunnet i USA og FN.202  

 

I et møte den 16. juni mellom blant andre Rusk, Rostow og ambassadør Harman, sa Harman 

at israelerne trengte tid til å tenke gjennom sine alternativer for veien videre. Til det svarte 

Rusk at han hadde skjønt at det var en overhengende sjanse for at Knesset snart kom til å 

gjøre grep for å ta kontrollen over Øst-Jerusalem.203 Rusk frarådet israelerne dette på det 

sterkeste. Hvis israelerne selv trengte tid til å tenke over konflikten generelt, ville en forhastet 

overtagelse av Gamlebyen gi svært feil signaler til de arabiske statene i de kommende 

forhandlingene. Det ville oppfattes som at det å ta tiden til bruk bare gjaldt når israelerne selv 

trengte det. Rusk understreket også at den israelske regjeringen måtte huske at det var stor 

internasjonal interesse for Jerusalems ve og vel, noe tidligere FN-resolusjoner om saken 

hadde vist. Derfor ba han Harman om å videreformidle hans bekymringer og be den israelske 

regjeringen om ikke å undervurdere hvor sensitivt Jerusalemspørsmålet var for svært mange 
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parter.204 Da Harman ymtet frempå om en internasjonal ordning men bare over 

helligdommene, avfeide Rusk det og sa at det var nettopp Jerusalems politiske status som var 

av stor interesse for mange.205 Dette burde israelerne innse og respektere ved å gå med på å 

drøfte byens fremtid i samarbeid med alle interesserte parter, og Israel burde i alle fall ikke 

gjøre noe på egenhånd vedrørende Jerusalem, sa Rusk. En oppsummering av sakene Rusk 

hadde diskutert med Harman ble videresendt til den israelske ambassaden dagen etter, og de 

amerikanske medarbeiderne der fikk beskjed om å gjenta Rusks formaninger for den israelske 

regjeringen. Israel måtte motstå fra å gjøre noe som kunne endre på Jerusalems status og som 

kunne påvirke deltagerne under hastesesjonen i FNs generalforsamling negativt. Rostow 

sendte også en beskjed til Tel Aviv om å videreformidle til israelerne at de burde offentlig gå 

ut og si at de forsøkte å finne tilbake til normalen og hverdagen i de okkuperte områdene.206 

Den 18. juni fikk utenriksdepartementet svar fra ambassadør Barbour i Tel Aviv om at Rusks 

synspunkter hadde blitt videreformidlet til statsminister Eshkol.207  

 

Allerede den 15. juni hadde utenriksdepartementet mottatt meldinger fra det amerikanske 

konsulatkontoret i Jerusalem om mulige israelske planer for Jerusalem. Evan M. Wilson ved 

konsulatet hadde snakket med den israelske borgermesteren i Vest-Jerusalem, Teddy Kollek, 

og spurt ham om hva planen for Jerusalem var. Kollek hadde da svart at USA kunne forvente 

at en avgjørelse ble tatt innen 18. juni, og at den avgjørelsen mest sannsynlig ville innebære at 

regjeringen vedtok å innlemme det han betegnet som "et visst område" i den israelske 

staten.208 Wilson videreformidlet hva Kollek hadde sagt til Washington, og kommenterte 

samtidig at dette kunne virke som slutten på håpet om corpus separatum i Jerusalem. 

Samtidig hadde konsulatkontoret fått ubekreftede meldinger som nevnte planer om en eller 

annen form for internasjonal ordning for helligdommene. I et nytt telegram senere på dagen 

kommenterte også Wilson at dersom israelerne vedtok å annektere Gamlebyen den 19. juni, 

så ville det sammenfalle tidsmessig med generalforsamlingen i FN og dermed gjøre Israel i 

stand til å forsøke å avgjøre forskjellen mellom hvilke områder som var regnet som ’Israel’ og 

hvilke som kunne regnes som ’israelsk-okkuperte områder’ under samtalene i FN.209 
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Ambassadør Findley Burns i Amman sa i et telegram den 17. juni at han og de ansatte ved 

ambassaden så svært alvorlig på meldingene om en mulig israelsk annektering av Gamlebyen 

i Jerusalem.210 Han advarte mot både problemene en annektering ville føre til i Jordan, men 

også hvordan det kunne skape en vedvarende bitterhet blant de andre arabiske og muslimske 

landene dersom Israel tok denne avgjørelsen. Det ville ifølge Burns stikke dypere enn den 

’politiske og militære ydmykelsen’ de arabiske landene hadde opplevd under krigen dersom 

Jerusalem ble annektert. Wilson i Jerusalem kommenterte samme dag at det for ham var 

tydelig at Israel hadde full kontroll over både Gamlebyen og resten av Vestbredden og at han 

ikke hadde tro på at noen kunne klare å tvinge Israel ut av disse områdene uten bruk av 

betydelig, militær kraft.211 Ambassaden i Tel Aviv fikk natt til den 17. juni beskjed om å 

oppfordre Israel til å motstå å foreta seg noe som kunne oppfattes som forsøk på å sikre seg 

Jerusalem gjennom fait accompli, særlig ettersom det var like før generalforsamlingen skulle 

samles i New York.212 Den 18. juni kunne ambassadør Barbour melde at han etter et 

regjeringsmøte i den israelske regjeringen samme dag hadde fått vite at det ikke var noen nært 

forestående handling når det kom til Jerusalem.213 

 

Johnsons fem prinsipper – 19. juni 1967 

President Johnson uttalte seg til slutt om Midtøsten i en tale han holdt under en konferanse i 

utenriksdepartementet den 19. juni. Johnson snakket lenge generelt om amerikansk 

utenrikspolitikk, men la også frem fem prinsipper som var avgjørende for freden i Midtøsten. 

Disse fem prinsippene skulle komme til å brukes mye de kommende månedene som offisielle 

amerikanske synspunkter på situasjonen i Midtøsten. Johnson understrekte at det kanskje 

viktigste prinsippet var at enhver stat hadde rett til å eksistere og at andre måtte akseptere 

denne retten, noe som var en tydelig referanse til flere av de arabiske statenes motstand mot 

Israels eksistens.214 Presidenten sa også at USA ikke kom til å presse Israel på å gå tilbake fra 

områdene de hadde okkupert under krigen dersom det ikke var som en del av en større 
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fredsavtale.215 Johnson trakk bevisst ikke frem Jerusalems politiske status som et av de fem 

prinsippene som måtte ligge til grunn dersom det skulle bli fred. Han nøyde seg med å si at 

det måtte være tilstrekkelig anerkjennelse av de tre verdensreligionenes spesielle interesse i 

helligdommene i Jerusalem.216 Det skulle i det store og hele forbli amerikanernes refreng når 

det kom til Jerusalem. Det var helligdommene og deres sikkerhet som utad ble det viktigste å 

få en ordning på for amerikanerne, borte var i stor grad amerikanske støtte for noen som helst 

internasjonal ordning i Jerusalem. Eventuelle internasjonale ordninger var i så fall begrenset 

til å gjelde helligdommene. Talen var blitt skrevet av Harry McPherson, som hadde satt 

sammen det McPherson selv beskrev som en oppsummering av ulike verdensproblemer han 

hadde fått fra Eugene Rostow med McGeorge Bundys siste oppdateringer om situasjonen i 

Midtøsten. Utkastet til talen hadde også blitt godkjent av utenriksminister Rusk.217 I forkant 

av talen hadde ambassadør Goldberg i FN og andre pro-israelske personer også advart av 

Johnson mot å nevne Jerusalem for eksplisitt. Ved ikke å nevne noe spesifikt om Jerusalems 

politiske status, kunne Johnson skaffe seg sårt trengt støtte blant det jødiske samfunnet i USA 

på et tidspunkt der Vietnamkrigen førte til et stadig større press på presidenten og det 

amerikanske maktapparatet.218  

 

Prinsippet om territoriell integritet i Midtøsten kunne ikke drøftes videre før det hadde 

kommet på plass faktiske grenser i fredsavtaler mellom partene, uttalte Johnson. De ustabile, 

usikre og uoppgjorte våpenhvilelinjene som fungerte som internasjonale grenser mellom den 

første krigen og 1967, måtte erstattes av ’anerkjente grenser og andre ordninger’ som kunne 

sikre statene mot terrorisme og krig. Johnson sa diffust at "tropper måtte trekkes tilbake" men 

la til at dersom det skulle skje, måtte det samtidig eksistere en grunnleggende respekt for 

hverandres politiske uavhengighet og territorielle integritet blant partene i regionen. Johnson 

understreket også at det var partene selv som måtte finne en fred sammen og kommenterte at 

”It is hard to see how it is possible for nations to live together in peace if they cannot learn to 

reason together”.219 USA, FN og andre ville selvfølgelig hjelpe partene med å komme til 

enighet, men til syvende og sist lå ansvaret for å få til en varig fred på partene i Midtøsten og 

deres ledere.220 Johnsons uttalelser viste dermed at presidentens mening var at en fred bare 

kunne komme som følge av forhandlinger direkte mellom de berørte partene. Han ga også 
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beskjed om at verken USA, FN eller andre utenforstående parter kunne tvinge frem en 

fredstilstand i Midtøsten. Ved å gi inntrykk av at det kom til å være opp til partene selv å 

komme frem til en enighet, støttet også Johnson israelernes ønske om direkte forhandlinger. 

Mens de fleste arabiske landene i FN hadde gitt tydelig beskjed om at de ikke ville forhandle 

direkte med Israel, var det nettopp det Israel ville – samtaler uten at utenforstående nasjoner 

blandet seg inn. Johnsons tidligere så tydelige forpliktelse til prinsippet om territoriell 

integritet for alle parter ble i talen vannet ut, og det måtte nå avgjøres hva USA la i det etter 

krigen. I sin tale endte Johnson dermed opp med å gå inn for en amerikansk politikk som 

favoriserte Israel og deres ønsker for fremtiden.  

 

I et sirkulærtelegram til relevante ambassader samme dag understreket utenriksdepartementet 

at Johnsons tale var ment å være en balansert tilnærming til problemene hvor man fokuserte 

på den overordnede konflikten, og så mot langvarige løsninger som kunne føre til fred heller 

enn å henge seg opp i detaljer.221 USA var villige til å hjelpe til så godt de kunne med å få til 

en fredsavtale, men det var opp til partene selv å ta de nødvendige stegene som krevdes for å 

komme til forhandlinger. Ambassadene ble også instruert til ikke å gjøre noe forsøk på å tolke 

eller greie ut for innholdet i talen med de respektive statsmennene de møtte og la den tale for 

seg selv. Den 21. juni kunne Wilson i Jerusalem fortelle at han hadde fått høre fra en 

amerikansk journalist at Kollek hadde fortalt henne at Gamlebyen ikke var under hans 

jurisdiksjon ”enda”, men han antok at den ville være det innen tre til fire dager.222 Noen dager 

senere fikk Wilson høre fra en annen amerikansk journalist at Kollek hadde sagt til ham at det 

så ut til at en eventuell annektering av Jerusalem ikke ville skje før om minst et halvt år.223 

Wilson understreket at USA måtte være forsiktige med å legge for mye vekt på dette, og han 

og de andre ansatte ved konsulatet i Jerusalem var samtidig ikke i tvil om at israelerne var 

bestemte på å annektere Gamlebyen.224 Konsulatet skulle undersøke saken videre.  

 

I dagene etter at krigen tok slutt arbeidet altså amerikanerne for å moderere israelerne ved at 

Israel tok tydelige standpunkt utad som understreket at de ikke var en krigsmaskin på jakt 

etter å ta territorium fra sine nabostater. Israelerne ga amerikanerne vage, diffuse svar og ba 
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om tid til å omorganisere og tenke gjennom sin situasjon på nytt. De ga samtidig inntrykk av 

at det de først og fremst ønsket var sikkerhet og fred, noe som beroliget amerikanerne. I sin 

tale fokuserte dermed Johnson på overordnede, vage prinsipper i påvente av mer håndfast 

kunnskap om hva Israel tenkte og ønsket for tiden videre. Israels planer for Jerusalem skulle 

snart bli klinkende klart, både for USA og resten av verdenssamfunnet. 
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Kapittel 4: Jerusalemspørsmålet og amerikansk diplomati 

høsten 1967 
 

I overkant av en uke etter at president Johnson la frem sine fem prinsipper for fred i 

Midtøsten, kunngjorde Israel at Knesset hadde vedtatt tre nye lover som trådte i kraft 

umiddelbart. Den nye lovgivningen fikk stor betydning for Jerusalem videre eksistens, skapte 

reaksjoner blant beslutningstagerne i Washington, men fikk i det store og hele lite faktiske 

konsekvenser for Israel. Utad førte USA en politikk som gagnet Israel, men bak kulissene var 

stemningen mellom Israel og USA til tider anspent. Likevel gjorde aldri USA noe som kunne 

presse israelerne til å trekke seg tilbake. Det vil i dette kapittelet bli sett nærmere på hva USA 

og Israel diskuterte bak lukkede dører når det gjaldt Jerusalemspørsmålet etter den israelske 

de-facto annekteringen av byen.  

 

Ny israelsk lovgivning i Jerusalem, 27. juni  

Uten noe offisielt forvarsel tok Israel grep i Jerusalem den 27. juni. Da vedtok Knesset tre nye 

lover som førte til at også Øst-Jerusalem ble underlagt israelsk lovgivning. Selv om ikke ordet 

annektering faktisk ble brukt i lovteksten, så var det en annektering det var i praksis. Like før 

hadde israelske representanter sagt under FNs generalforsamlings hastesesjon, som nærmet 

seg slutten, at de var villige til å drøfte en tidlig tilbaketrekking fra flesteparten av territoriene 

de hadde tatt under krigen.225 Meldingene om lovendringene slo derfor ned som en bombe 

blant diplomatene i FN. Israelsk lov gjaldt heretter hele det forente Jerusalem, et område som 

i den israelske lovgivningen var kraftig utvidet fra hva det hadde vært før krigen; de nye 

grensene for byen var nøye planlagt for å sikre en så stor jødisk majoritetsbefolkning som 

mulig.226 Områder som i større grad var bosatt av palestinere ble lagt utenfor bygrensene, og 

til slutt endte derfor Jerusalem med Israels nye bygrenser opp med å ha 197 000 jødiske 

innbyggere mot 68 000 palestinere.227 Avgjørelsen om å underlegge seg også Øst-Jerusalem 

hadde blitt tatt av den israelske regjeringen i hemmelighet allerede den 11. juni, men det var 

ikke en gang amerikanerne klare over, som vist av korrespondansen i tiden før 

kunngjøringen.228 Den israelske regjeringen instruerte også israelske diplomater som befant 
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seg utenlands om ikke å snakke for mye om de to første av de nye lovene, men å heller 

fokusere på den tredje som var den som omhandlet helligdommene og deres beskyttelse.229 

 

Den amerikanske reaksjonen på Israels handlinger 

Knessets avgjørelser skapte også reaksjoner i Washington. Både president Johnson selv og 

utenriksdepartementet kom den 28. juni med hver sin uttalelse. Johnson la fortsatt mest fokus 

på det han hadde sagt den 19. juni om at helligdommene måtte beskyttes. Han la også til at 

han med det hadde ment at før noe som helst ble gjort med tanke på eller i Jerusalem, var det 

nødvendig at representanter fra de ulike religiøse samfunnene i byen møttes og fikk snakket 

om hva de ønsket og trengte for veien videre.230 Johnson la bare vekt på det rent religiøse 

aspektet ved byen og oppfordret til at verdenssamfunnet i samarbeid måtte finne en løsning 

som ivaretok alle religiøses rettigheter og følelser rundt Jerusalem. Det politiske aspektet ved 

byen ble unngått. I en mye kortere uttalelse fra utenriksdepartementet ble det gått mer rett på 

sak og den politiske enheten Jerusalem ble kommentert. Rusk uttalte da at det israelerne 

hadde gjort på ingen måte kunne bli sett på noe som avgjorde Jerusalems fremtid, verken når 

det kom til helligdommene eller byens status.231 Verken Rusk eller Johnson trakk i sine 

uttalelser frem prinsippet om Jerusalem som en internasjonal by og ingen av dem krevde 

heller at Israel skulle gi fra seg Øst-Jerusalem. Ingen av dem fremsatte heller noen krav om at 

Israel umiddelbart gikk tilbake på sine avgjørelser, selv om Israel ved å innføre ny lovgivning 

hadde brutt med både internasjonal lov og det som tydelig var det internasjonale samfunnets 

ønske for Jerusalem.  

 

Amerikanerne og israelere drøfter Jerusalem bak kulissene 

Den israelske regjeringen tok sin avgjørelse med viten og vilje om at det de gjorde i Jerusalem 

brøt internasjonal lov. Formuleringen ’annektering’ ble bevisst utelatt i lovgivningen de 

innførte i Jerusalem, men det var en annektering i alt annet enn navn.232 Amerikanerne var 

opprørte over hva Knesset hadde bestemt uten å gi dem noe formell advarsel i forkant. Selv 

om amerikanerne hadde en viss indikasjon på Israels planer gjennom uformelle kanaler, kom 
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det like fullt som en overraskelse også på dem, om enn ikke i like stor grad som det gjorde for 

resten av verdenssamfunnet. Dagen etter Israels kunngjøring, møtte Walt Rostow ambassadør 

Harman i Washington. Harman hadde ønsket et møte med Rostow for å utdype israelernes 

motivasjon i Jerusalem. Harman gjorde som regjeringen hadde gitt beskjed om, og la stor vekt 

på at israelerne fortsatt ville sørge for full adgang til helligdommene i byen, både for kristne, 

jøder og muslimer. Helligdommenes status og hvilke ordninger som skulle gjelde der var like 

åpen som den alltid hadde vært. De juridiske skrittene Israel hadde tatt i Jerusalem var med på 

å gjøre den israelske regjeringen i stand til nettopp det å beskytte helligdommene, hevdet 

Harman.233 Rostow svarte at poenget både med Rusk sin uttalelse og det andre amerikanske 

tjenestepersoner hadde forsøkt å formidle til israelerne de siste ukene var at 

Jerusalemspørsmålet handlet om mye mer enn helligdommenes status.  

 

For å nå det felles målet både USA og Israel hadde om en overordnet fred i Midtøsten var 

avtaler og åpenhet dem i mellom alfa og omega. I flere resolusjoner fra Sikkerhetsrådet var 

Israels rolle i Jerusalem definert som okkupasjonsmakt, og internasjonal lovgivning påla en 

okkupasjonsmakt flere rettigheter og plikter. Det at israelerne hadde erklærte at israelsk 

lovgivning nå også gjaldt i okkuperte områder var brudd på internasjonal lovgivning. USA 

kunne ikke sitte stille og se på at Israel brøt internasjonal lov, og hadde derfor gitt flere 

uttalelser om saken i ettertid. Rostow poengterte altså hvorfor USA hadde måttet komme med 

flere uttalelser rundt det som hadde skjedd den 27. juni, sannsynligvis for å vise Harman hvor 

alvorlig de tok saken. Det viser igjen hvor ømtålig Israel kunne bli for amerikanske politikere 

innad i USA. Det at USA i det hele tatt ga uttalelser som i noen grad kunne oppfattes som 

negative om Israel viste at de tok dette seriøst. Samtidig hadde både Rusks og Johnsons 

uttalelser vært relativt milde, sett i lys av de alvorlige endringene Israel hadde innført i 

Jerusalem. Uttalelsene ga et tydelig inntrykk av at USA ikke hadde planer om å presse Israel 

når det kom til Jerusalem. For USAs del var det først og fremst råderetten over 

helligdommene i Jerusalem som var problematisk, og det var til stadighet det de skulle 

fokusere på de kommende månedene når byen ble drøftet i FN. Hadde amerikanerne for alvor 

ment at de så negativt på israelernes handlinger, hadde USA hatt mulighet til å presse Israel, 

slik Eisenhower hadde gjort, til å trekke seg tilbake. Om så ikke amerikanerne i 

utgangspunktet hadde ønsket å presse Israel til å trekke seg tilbake fra områder generelt, var 

det Israel gjorde da de la Jerusalem under israelsk lovgivning et så alvorlig brudd på både 
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internasjonal lov og det majoriteten av verdenssamfunnet fortsatt ønsket at USA kunne ha lagt 

press på Israel med rette. Det gjorde de derimot aldri i offentligheten.  

 

Rostow ga videre Harman klar beskjed om at israelernes seneste handlinger i Jerusalem hadde 

ført til store problemer for både USA og Israel i generalforsamlingen.234 Innsatsen som var 

blitt lagt ned i FN i forsøk på å få til en akseptabel løsning på Jerusalemspørsmålet, både for 

partene som hadde vært direkte involverte i krigen og det internasjonale samfunnet generelt, 

var kanskje ikke lenger til noen nytte etter lovendringene. Amerikanerne krevde at Israel ga 

en offentlig uttalelse som presiserte at det de hadde innført i Jerusalem ikke var det siste som 

ble sagt om byens status, og at byens fremtid ikke var avgjort. Både ambassadør Harman, og 

Ephraim Evron, ansatt ved den israelske ambassaden i USA, som også var tilstede, insisterte 

på at de israelske handlingene i Jerusalem ikke utgjorde en formell annektering, men at det 

var en ’kommunal sammensmelting av en mer administrativ art’. De påpekte samtidig at selve 

ordet ’annektering’ heller ikke fantes i lovgivningen.235 Rostow svarte da at det var nettopp 

dette han og USA håpet på at israelerne ville gjøre klart utad, nemlig at dette ikke var en 

annektering og at det heller ikke la føringer på de fremtidige forhandlingene om Jerusalems 

status. Selv om Rostow forsøkte å presse israelerne til å gi en forklaring på lovendringene, var 

det aldri noe konkret krav fra verken ham eller andre amerikanere om at israelerne måtte 

trekke seg tilbake. Det som var viktig for amerikanerne var at israelerne sa at det de hadde 

gjort ikke betydde en annektering. Det gjorde i sin tur at amerikanerne hadde sitt på det rene, 

de kunne henvise til det Israel hadde sagt om sine egne handlinger ved vanskelige spørsmål 

fra for eksempel Sovjetunionen, mens det samtidig skjermet Johnson-administrasjonen fra 

ytterligere å øke kritikken blant befolkningen i USA.  

 

Harman sa videre i samtalen at den israelske regjeringen følte mye sto på spill i den pågående 

diskusjonen i generalforsamlingen, men at de hadde tro på at situasjonen i stor grad kunne 

kontrolleres dersom amerikanerne ikke mistet motet og fortsatte sitt utrettelige arbeid i FN. 

Harman ville også ha bekreftelse på at amerikanerne fortsatt fokuserte sin innsats på det som 

var hovedpoenget i diskusjonene. Implisitt la Harman opp til at amerikanerne ikke måtte la 

seg avspore ved å gi et for stort fokus til Jerusalemspørsmålet.236 Rostow bekreftet at USA 

kom til å fokusere på det som hadde vært hovedstrategien, å knytte tilbaketrekking til 
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anerkjennelse av Israels eksistens, men gjentok at han var overbevist om at Israels handlinger 

i Jerusalem hadde sørget for et massivt tilbakeslag for sjansene deres til å lykkes med denne 

strategien. Ambassadører i de arabiske landene USA fortsatt hadde diplomatiske relasjoner til, 

som for eksempel Libanon og Jordan, ble instruert til å videreformidle til de respektive 

landene at USA tok ’kraftig standpunkt’ mot israelernes forsøk på å ta juridisk kontroll i 

Gamlebyen og med dette vise til Johnson og Rusks uttalelser.237 Bak kulissene var altså USA 

opprørte over det Israel hadde gjort, og de skjønte hva Israel hadde prøvd på – å skaffe seg 

juridisk kontroll over Jerusalem gjennom fait accompli. Likevel brukte de aldri dette mot 

Israel i offentligheten og bidro aldri til å presse Israel til å gå tilbake på lovgivningen. 

 

Den 1. juli møttes ambassadør Barbour og statsminister Eshkol i Tel Aviv for å diskutere 

Jerusalem. Eshkol sa da ifølge Barbour at den israelske regjeringen ikke hadde noen planer 

om å foreta lignende grep i noen av de andre okkuperte områdene.238 Når det kom til 

Jerusalem derimot var Israel ubøyelige. Jerusalem skulle ikke deles igjen. Eshkol understreket 

samtidig at Israel nå forsøkte å omorganisere det kommunale rådet i byen slik at palestinske 

representanter også ble inkludert. I tillegg ville de tilby palestinere som før krigen hadde 

jobbet i kommunale råd i Øst-Jerusalem sine gamle arbeidsplasser igjen. Det eneste Israel var 

villige til å diskutere når det kom til Jerusalem var helligdommenes fremtid, sa Eshkol.239 

Barbour svarte da med å gjenta hva Israels handlinger i Jerusalem hadde ført til i 

generalforsamlingen og minnet også statsministeren om at USA ønsket at Israel offentlig gikk 

ut og ga en avklaring på sin intensjon med lovendringene og poengtere at deres handlinger 

ikke la føringer på fremtidige forhandlinger om Jerusalem som en helhet.240 Svaret Barbour 

fikk fra Eshkol var kontant “holy places are negotiable. Further clarification not 

forthcoming.”241  

 

Heller ikke ambassadør Barbour presset statsministeren noe særlig på å gå tilbake på det de 

hadde gjort i Jerusalem, dette til tross for hvor mye det for USA vanskeliggjorde både 

situasjonen i FN og ikke minst forholdet til Jordan, som lenge hadde vært det av Israels 

naboer som kunne virke å være mest interessert i en genuin fredsavtale. USA baserte sitt 

videre diplomatiske arbeid med Jerusalemspørsmålet stor grad på rene ord og muntlige 
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lovnader fra israelerne, uten at Israel på noe tidspunkt ga dem noen grunn til at de kunne stole 

på det som ble sagt. Det diplomatiske forholdet mellom USA og Israel hadde gjentatte ganger 

vist at Israel sa en ting for så å gjøre noe annet, for eksempel da de plutselig flyttet 

regjeringsinstitusjoner til Jerusalem for så å senere flytte utenriksdepartementet. Slike 

handlinger viser at Israel ikke hadde noe problem med å gå i mot det de måtte ha vært klare 

over at USA ikke ville se udelt positivt på. For Johnson-administrasjonen kan det også tenkes 

at de ikke bare så mellom fingrene på Israels fremstøt i Jerusalem, men at det for dem også 

var et ønskelig resultat av krigen. Med Israel hadde byen blitt åpen for alle, den var blitt 

forent og israelerne bedyret at helligdommene kom til å få tilfredsstillende ordninger. 

Amerikanerne hadde uansett gått langt i å fjerne seg selv fra internasjonaliseringsprinsippet 

fra før, og Israel hadde gjennom nesten tjue år jobbet intenst med å få verdenssamfunnet med 

på å se Jerusalem som en sentral del i den jødiske staten. Alt i alt var et israelsk Jerusalem i 

teorien noe som ikke var utelukkende negativt for amerikanerne. 

 

I et eget telegram til utenriksdepartementet den 1. juli reflekterte ambassadør Barbour rundt 

det som hadde skjedd i Jerusalem de siste dagene. Etter Barbours syn, kom Israel til å forbli i 

Jerusalem koste hva det koste ville, men de hadde samtidig lovt og i tillegg vedtatt lovgivning 

for å beskytte helligdommene, som etter Barbours syn var det viktigste internasjonale 

hensynet i Jerusalem.242 USA måtte også gå igjennom hele sin politiske linje når det kom til 

Jerusalem og avgjøre hva Israels handlinger hadde å si for det amerikanske standpunktet 

heretter, mente ambassadøren. Barbour var usikker på om det fantes noe reelt, godt alternativ 

for USA annet enn å godta israelsk kontroll i Jerusalem. Grunnen til dette var at den israelske 

erobringen hadde kommet av det han mente var rent forsvarsmessige handlinger etter at 

Jordan først hadde angrepet Israel. Selv om USA selvsagt ikke skulle verken anerkjenne eller 

akseptere at stater utvidet sine områder gjennom angrep som for eksempel det israelske på 

Samu i november, mente Barbour at prinsippet om territoriell integritet ikke passet når det 

kom til Israels overtagelse av Jerusalem under krigen. Dette fordi det hadde kommet etter det 

han betegnet som et ’uforventet jordansk angrep’ fra Gamlebyen og tilegnelsen av Øst-

Jerusalem hadde kommet av israelsk motangrep til dette.243 Dersom USA presset på for 

israelsk tilbaketrekking fra Jerusalem på bakgrunn av prinsippet om territoriell integritet 

fryktet Barbour at det ville være svært negativt for kommende forhandlinger om byen. 

																																																								
242 Ambassaden i Tel Aviv til utenriksdepartementet, 1. juli 1967 1967, NARA, RG59, CFPF, 1967-1969: PD, 
POL27, Box 1797 
243 Ibid. Ambassaden i Tel Aviv til utenriksdepartementet, 1. juli  



	 59

Barbour konkluderte med at USA de kommende månedene burde vurdere muligheten for å 

akseptere israelsk suverenitet i det som nå var forent Jerusalem men som samtidig la opp til at 

det kunne forhandles om suverenitet over helligdommene. I et telegram fra konsulatet i 

Jerusalem sa Wilson seg helt enig i Barbours analyse av situasjonen.244 

 

I juli sa dermed to av de amerikanerne som befant seg tettest på situasjonen i Jerusalem 

tydelig i fra om at USA burde revurdere sitt ståsted på Jerusalem. Som i 1948-49 var USA i 

utgangspunktet skeptiske til å skulle bruke fysisk makt til å tvinge gjennom noe som helst i 

Jerusalem, og utsiktene for øyeblikket tilsa at det var det eneste som kunne tvinge Israel til å 

trekke seg tilbake fra Jerusalem. Alle uttalelser fra Johnson-administrasjonen hadde uansett 

antydet at amerikanerne på ingen måte så for seg at en utenforstående part kunne påtvinge 

partene i konflikten noen løsning. Alt USA og andre kunne gjøre var å oppfordre partene i 

positiv retning, og legge til rette for forhandlinger mellom partene selv. Heller enn å stå for 

det de hadde ment før krigen, begynte amerikanerne heller å vurdere å endre sin politikk på 

Jerusalemspørsmålet for å i større grad sammenfalle med den nåværende situasjonen, et 

israelsk Jerusalem. Amerikanernes mer passive holdning til Jerusalemspørsmålet sto i 

kontrast til det mange av diplomatene i FN følte. Der skulle det den kommende tiden bli gjort 

flere forsøk på stanse Israels forsøk på å sikre seg kontrollen over Jerusalems fremtid. 

 

Jerusalemspørsmålet i FN 

Reaksjonene i FN lot ikke vente på seg, og et eget resolusjonsforslag som utelukkende gikk 

på Jerusalemspørsmålet ble lagt frem. Resolusjonen sa at de seneste israelske grepene i 

Jerusalem var ugyldige, kalte videre på at israelerne avbrøt disse tiltakene, samtidig som 

Israel avsto fra å foreta seg andre handlinger som kunne endre Jerusalems status.245 I tillegg til 

dette forslaget, var det to andre resolusjonsforslag som opptok amerikanerne når det kom til 

Jerusalemspørsmålet; et som hadde blitt introdusert av den jugoslaviske delegasjonen og et 

som de latinamerikanske landene sto bak. I den jugoslaviske resolusjonen ble ikke Jerusalem 

nevnt spesifikt, men hadde en mer generell formulering som kalte på Israel om å trekke 

tilbake alle sine militærstyrker til hvor de hadde vært før den 5. juni. Dette tolket 
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amerikanerne som at også gjaldt militærstyrkene Israel hadde i Jerusalem, og de var derfor 

skeptiske til forslaget.  

 

Den latinamerikanske resolusjonen tok opp Jerusalem spesifikt og ønsket etableringen av et 

internasjonalt regime i Jerusalem hvis praktiske innhold skulle drøftes under den ordinære 

sesjonen i generalforsamlingen til høsten. Dermed var resolusjonen i tråd med det som hadde 

vært det tradisjonelle standpunktet til FN vedrørende Jerusalem, men var samtidig på 

kollisjonskurs med det som hadde blitt USAs syn. Det hadde ikke tatt lang tid før 

amerikanerne hadde blitt skeptiske til en full internasjonalisering av Jerusalem og heller 

støttet at internasjonale ordninger ble innført kun over helligdommene da byen ble delt i 1948. 

Etter Seksdagerskrigen var Jerusalem blitt forent og under kontroll av regionens mektigste 

militærmakt og det som stadig ble en nærmere alliert av USA. En ny støtte for 

internasjonalisering fra FN og tanken på å skulle tvinge dette på Israel bekymret 

amerikanerne. Like før avstemmingen over resolusjonen skulle finne sted den 4. juli, ble et 

handlingsforslag utarbeidet av Eugene Rostow og godkjent av McGeorge Bundy. USA kunne 

ikke gå med på formuleringen slik den sto i den pakistanske Jerusalemresolusjonen. 

Amerikanerne ville mildne formuleringen ved å enkelt å konstatere at generalforsamlingen 

ikke anerkjente at handlinger fra én stat alene utgjorde en endring i byens offisielle status. De 

ville dermed stryke det resolusjonen hevdet om at det israelerne hadde gjort var ugyldig.246 

 

I sin forklaring på de israelske grepene i Jerusalem den 29. juni, hevdet Abba Eban til 

Generalforsamlingen at det ikke var en annektering, men et forsøk på å sikre innbyggerne i 

Jerusalem deres kommunale tjenester.247 Ettersom Israel da offentlig hadde hevdet overfor 

verdenssamfunnet at deres handlinger ikke var en annektering, holdt amerikanerne fast på sin 

tolkning av de israelske handlingene og kunne dermed ikke støtte en resolusjon som kalte 

dem for ugyldige. Lovendringene la ikke føringer på Jerusalems status og diskusjonene om 

byens fremtid, mente fortsatt amerikanerne.248 Resolusjonen krevde også av Israel at de 

reverserte alle de administrative grepene de hadde tatt i Jerusalem. Amerikanerne mente 

denne formuleringen var for svak og at dersom den ble tolket bokstavelig var konsekvensen 

for eksempel at murene som hadde delt byen måtte opp og vanntilgangen og elektrisiteten 
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måtte skrus av igjen.249 Dermed kunne ikke USA stemme for resolusjonen dersom det ikke 

kom betydelige endringer i formuleringene. Bundy var i et eget brev til president Johnson 

også klar på at USA ikke kunne stemme for resolusjonen, ettersom det lå implisitt i 

formuleringene at israelske grep i Jerusalem påvirket byens internasjonale status, mens 

amerikanernes synspunkt var at grepene israelerne hadde tatt var av rent administrative 

grunner, som da ikke hadde denne innvirkningen.250 Ebans forsøk på å forklare hvorfor Israel 

hadde gjort som de gjorde i Jerusalem holdt ikke for Generalforsamlingen, og den 4. juli ble 

resolusjon 2253, uten endringene USA hadde ønsket, vedtatt.251 USA avsto dermed fra å 

stemme.252  

 

FNs Generalforsamlings resolusjon 2254, og tilbud fra kong Hussein 

En ny resolusjon om Jerusalem skulle stemmes over i generalforsamlingen ti dager senere, 

den 14. juli. Enda en resolusjon hadde blitt foreslått ettersom Israel nektet å ta innover seg det 

den forrige hadde sagt. Dagen før avstemmingen, diskuterte Walt Rostow og McGeorge 

Bundy igjen Jerusalemspørsmålet. Arthur Goldberg var fortsatt en ivrig forkjemper for at 

USA skulle holde fast på sitt syn fra 4. juli, og dermed avstå fra å stemme. Goldberg hadde 

også påpekt at det jødiske samfunnet i USA ville bli rasende dersom USA endret mening 

nå.253 Generalsekretær U Thant hadde etter at resolusjon 2253 ble vedtatt sendt et brev til 

Israel med beskjed om raskt å videreformidle generalforsamlingens erklæring til den israelske 

regjeringen. Svaret kom fra utenriksminister Eban den 10. juli. Brevet fokuserte i overveiende 

grad på helligdommene, og sa at Israel ville gjøre alt i sin makt for å sikre fri tilgang til dem 

og hadde samtidig påpekt at det for første gang siden krigen i 1948-49 var åpent for alle som 

ønsket å besøke dem.254 Både Bundy og Rostow var kritiske til israelernes svar, og begge 

mente at det ikke holdt at Israel kom med lovnader om helligdommene. Dersom situasjonen i 

Midtøsten skulle stabilisere seg måtte det også være en bred enighet om selve byen Jerusalem, 

som en politisk enhet. Slik de så det hadde amerikanerne tre alternativer. Goldberg kunne 

avstå enda en gang, USA kunne stemme for resolusjonen og skylde på at israelernes brev ikke 

hadde vært et godt nok svar eller så kunne de avstå og samtidig komme med to forklarende 

uttalelser, en fra Goldberg foran generalforsamlingen og en fra Rusk i Washington. Det var 
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viktig at Rusk også uttalte seg, mente Bundy, for å få nok politisk tyngde bak den 

amerikanske posisjonen – noe Goldberg ikke kom til å klare alene. Bundy og Rostow var også 

opptatte av å få formidlet til offentligheten at Jerusalemspørsmålet ikke var en sak som kunne 

få en løsning ved å vedta abstrakte resolusjoner eller ved bruk av makt.255 Jerusalems skjebne 

måtte avgjøres i forhandlinger mellom partene som var direkte involverte. Ved å si seg enige i 

at det var partene selv som måtte forhandle frem en avtale om fred, støttet derfor 

amerikanerne også her Israel. Det var Israel som hadde ytret sterke ønsker om direkte 

forhandlinger, mens majoriteten av de arabiske nabostatene heller ville ha forhandlinger som 

ble overvåket av utenforstående parter.  

 

Et land forsøkte i større grad å få til en fred med Israel etter krigen. Den 12. juli hadde kong 

Hussein sagt til ambassadør Burns i Amman at han kanskje var interessert i direkte 

forhandlinger med Israel.256 Kong Hussein trengte å vite hva israelerne ville gjøre med Jordan 

dersom han kontaktet dem med ønske om en avtale. Han hadde samtidig sagt at Jordan måtte 

få tilbake så å si alt av territorium de hadde tapt under krigen, inkludert den jordanske 

sektoren i Jerusalem.257 I et telegram til utenriksminister Eban ble det understreket at 

amerikanerne så på Husseins tilbud som svært modig, det første gjennombruddet mot å kunne 

oppnå fred i etterkant av krigen og at israelerne ikke måtte la denne sjansen til å få 

anerkjennelse for den israelske staten fra en arabisk nabostat gå fra seg.258 Amerikanerne 

oppfordret derfor Eban og den israelske regjeringen til å være så storsinnet som mulig når det 

kom til Jerusalemspørsmålet og forhandlingene om byen. Særlig ønsket amerikanerne at 

Israel skulle komme med en klar og tydelig uttalelse som sa at de administrative endringene 

de hadde gjort i Jerusalem de siste dagene måtte anses som midlertidige. I tillegg ville USA at 

Israel skulle vise i større grad at de var villige til å få i stand internasjonale ordninger for byen 

som i sin tur ville sikre at troende fra alle religioner hadde tilgang til helligdommene. I 

arbeidet med en slik ordning burde det være rom for å diskutere Gamlebyens fremtid direkte 

med Jordan og andre involverte parter. USA håpet også at slike samtaler direkte mellom 

Israel og Jordan ville kunne gjøre Jordan til en slags talsperson for ’den arabiske verden’ med 
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tanke på landets geografiske plassering både når det kom til Jerusalem, men ikke minst til den 

israelske staten i seg selv.259  

 

Under møtet i spesialkomitéen i Washington dagen før avstemmingen over den nye 

Jerusalemresolusjonen, mente Dean Rusk at USA burde avstå fra å stemme og at de i 

etterkant av avstemningen kom med en uttalelse.260 Bundy fryktet at uttalelsen ville bli 

vanskelig å godta for alle parter. Han arbeidet før møtet med å formulere en forklaring på det 

amerikanske standpunktet, men fant det utfordrende å formulere seg på en måte som var 

balansert nok til at det ikke skapte sterke reaksjoner fra verken de israelske eller de arabiske 

lederne.261 Bundy mente også at USA godt kunne fungere som budbringer mellom Israel og 

Jordan i eventuelle samtaler som ledet mot direkte forhandlinger, men at de måtte passe seg 

for å bli ’en slags dommer i kampen mellom dem’. Dersom USA fortsatte å være 

kommunikasjonslinjen mellom de to statene, kunne de avvente og avgjøre selv når tiden var 

inne for å bruke amerikansk innflytelse for å få til en hensiktsmessig avtale, mente Bundy. 

Samtidig måtte de også tenke gjennom hvor mye økonomisk støtte USA var villige til å bidra 

med for å få i stand en mer varig avtale mellom Israel og Jordan. Bundy trodde at økonomiske 

midler ville være av stor interesse i samtalene ettersom de begge måtte lage detaljerte planer 

for hvordan de skulle løse situasjonen for de palestinske flyktningene på Vestbredden.262 

Møtedeltagerne ble til slutt enige om at USA skulle avstå fra å stemme. McPherson, Rostow 

og Bundy ble bedt av presidenten om å gå sammen og bli enige om hva USA skulle si i 

etterkant av avstemmingen.  

 

Avstemming resolusjon 2254, 14. juli  

Den 14. juli vedtok generalforsamlingen resolusjon 2254, og uttrykte med det sterk 

bekymring over at israelerne ikke hadde fulgt forsamlingens oppfordring ti dager tidligere.263 

Igjen avsto ambassadør Goldberg og USA fra å stemme. Etter resolusjonen den 14. juli 

forsvarte Goldberg amerikanernes avgjørelse overfor forsamlingen. Goldberg sa at USA 

fortsatt sto for det Rusk og Johnson hadde uttalt dagen etter Israel hadde innført den nye 

lovgivningen i Jerusalem og at amerikanerne fortsatt ikke aksepterte eller anerkjente at Israel 

hadde endret byens offisielle status. USA trodde samtidig på israelerne da de sa at de var av 
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administrativ art og at de var midlertidige.264 Når det kom til de to FN-resolusjonene som 

spesifikt hadde angått Jerusalem, var amerikanernes problem med at formuleringene i dem 

kunne tolkes som at det amerikanerne så på som rent administrative endringer heller var en 

faktisk annektering av Øst-Jerusalem. I tillegg mente amerikanerne at Jerusalem måtte sees på 

som en del av den overordnede konflikten og at det ikke var noe poeng i å skille byen ut som 

et eget problem som skulle løses uavhengig av resten av problemene i regionen.265 Rusks 

betydelig kortere uttalelse samme dag la til at USA ikke kunne gi sin stemme for resolusjonen 

ettersom den ikke i stor nok grad reflekterte realiteten på bakken i Jerusalem.266 Resolusjonen 

la ikke opp til det amerikanerne anså som den beste løsningen for veien videre. Rusk nøyde 

seg også med å si at USA ’var skuffet’ over hva israelerne hadde gjort, og fordømte på ingen 

måte lovendringene eller satte ned noen krav om at Israel måtte gå tilbake på det de hadde 

gjort. Også Rusk fokuserte på helligdommene og byens spirituelle betydning, ved at han sa at 

Israels handlinger ikke hadde noen føringer på helligdommenes fremtid og heller ikke på 

byens status "i relasjon til [helligdommene]".267 

 

Før avstemmingen den 14. juli hadde ambassadør Goldberg møtt og snakket med 

utenriksminister Eban, som skulle komme med en uttalelse i generalforsamlingen, og den 

israelske ambassadøren i FN, Gideon Rafael. Eban sa da til Goldberg at han kom til å 

understreke at lovendringene som gjaldt Jerusalem ikke ville legge stopper på arbeidet med å 

få til velfungerende løsninger når det kom til helligdommene og de spirituelle hensynene i 

Jerusalem.268 Til dette foreslo Goldberg at Eban burde legge til at lovendringene ikke var 

grunnlovsendringer, noe han trodde ville bidra til å øke forståelsen i forsamlingen om at det 

ikke måtte oppfattes som en faktisk annektering. Goldberg spurte også Eban om han kunne si 

at lovendringene var midlertidige. Til dette svarte Eban at hvis han sa noe så spesifikt om 

Jerusalem så ville den israelske regjeringen være midlertidig.269  
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Kong Husseins initiativ renner ut i sanden 

USA jobbet aktivt mesteparten av juli med å få til nok sammenfallende interesse hos Israel og 

Jordan for at de to nasjonene kunne bli enige om å begynne forhandlinger om en varig 

fredsavtale. Det meste av problemene de to statene i mellom virket for begge parter mulige å 

løse, men når det kom til Jerusalem var det enorm avstand mellom dem. Jerusalem var 

samtidig også et av de punktene som var mest avgjørende for dem begge å få viljen sin på.270 

Og selv om USA på den internasjonale arenaen fortsatte å føre en politisk linje til fordel for 

Israel i Jerusalem, fortsatte de i sin korrespondanse å oppfordre Israel til ikke å låse 

Jerusalemspørsmålet og heller forsøke å være så åpne for diskusjoner at Jordan ville bli med 

på forhandlinger.271 Den 27. juli fortalte kong Hussein ambassadør Burns i Amman at han 

ikke lenger kunne bli med på forhandlinger mellom Jordan og Israel, etter å ha vurdert ulike 

aspekter ved en fredsforhandling med israelerne.272 Ifølge Burns anså kong Hussein sin egen 

posisjon i eventuelle forhandlinger med israelerne for å være for svak til at det kunne lede til 

en avtale han og Jordan kunne være fornøyde med. Blant annet sa kong Hussein at han var 

avhengig av å få en eller annen indikasjon fra israelerne om at de var villige til å drøfte 

Jerusalemspørsmålet i større grad enn de til da hadde vist dersom han skulle ha noe håp om en 

avtale han kunne være fornøyd med. Historiker Avi Raz kommenterer at kong Husseins 

opprinnelige forslag i begynnelsen av juli med å tilby Israel territorium i bytte mot en mer 

varig fred mellom de to statene var det samme som til slutt skulle bli det resolusjon 242 bygde 

på.273 Israels insistering på å beholde Jerusalem blir også av Raz nevnt som det som ødela for 

et oppriktig ønske fra kong Hussein om forhandlinger med Israel.274  

 

Dermed ble Jerusalemspørsmålet en av sakene som kanskje kostet Israel det som i 

utgangspunktet hadde gode utsikter for å kunne bli en varig fredsavtale mellom Israel og 

Jordan, et av få land som hadde gitt indikasjoner på at de ønsket å leve i fred med sin jødiske 

nabo, allerede i 1967. Amerikanerne var også klare på at en eventuell avtale mellom Israel og 

Jordan ville være et stort fremskritt og kanskje også lede vei mot at Israel kunne skape fred 

med flere av sine naboer.275 Likevel presset de aldri Israel nok på spørsmålet om Jerusalem. 
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De poengterte viktigheten av byen for flere parter i samtaler med israelerne og ba dem om 

ikke å gjøre tiltak som forstyrret byens status og som ga verdenssamfunnet et dårlig inntrykk 

av hva Israel tenkte om byen. Men aldri satte amerikanerne hardt mot hardt og brukte sin 

innflytelse til å tvinge israelerne til å gå tilbake på avgjørelsene de hadde tatt om Jerusalem og 

å bruke Jerusalem for å skaffe seg det de opprinnelig hadde hevdet de ønsket – fred med sine 

naboer.  

 

USA og Jerusalem etter resolusjon 2254 

I et telegram fra den 1. august la det amerikanske utenriksdepartementet frem status for 

situasjonen i Jerusalem. På den ene siden var Israel som aldri kom til å akseptere en avtale der 

Øst-Jerusalem ble gitt tilbake til Jordan slik det hadde vært før krigen; på den andre siden sto 

Jordan hardt på at landet ikke ville underskrive en avtale som ikke tok betydelig hensyn til 

den jordanske statens interesser i Jerusalem.276 I telegrammet var utenriksdepartementet klare 

på at Jerusalem ikke måtte bli ’Midtøstens Berlin’ og at byen måtte holdes åpen og forent, noe 

som også var en frase israelerne hadde gjentatt i det evinnelige etter krigen.277 Å holde 

Jerusalem åpen og forent under én enhetlig form for administrasjon var tydelig målet til 

amerikanerne etter krigen i 1967. De var glade for Israel hadde uttrykt at tidligere jordanske 

ansatte i administrative stillinger i byen kunne få tilbake jobbene sine, men det var ikke lenger 

et alternativ at to suverene stater skulle styre hver sin del av byen. For amerikanerne var det 

først og fremst helligdommene, deres sikkerhet og alle troendes rett på tilgang til dem som var 

av størst interesse.278 Under et møte med den britiske delegasjonen til FN i august sa også 

ambassadør Goldberg at Jerusalem kom til å bli det vanskeligste problemet å løse og at han 

trodde på det israelerne hadde sagt om at byen var udiskutabel.279 Goldberg fortalte også at 

USA ønsket å legge minst mulig føringer på Jerusalemspørsmålet på dette tidspunktet, for så 

å se hvor diskusjonene om saken i Sikkerhetsrådet gikk, ettersom det var Sikkerhetsrådet som 

hadde mulighet til å faktisk ta i bruk sanksjoner mot Israel.280 
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Arabisk toppmøte i Khartoum 

Mot slutten av august 1967 avholdt de arabiske landene et toppmøte i Khartoum i Sudan. Det 

var første gang de arabiske lederne møtte hverandre etter krigen i juni.281 Det var under dette 

møtet at de arabiske lederne ble enige om ’Khartoums tre nei’; nei til anerkjennelse, nei til 

forhandlinger og nei til fred med Israel. Selv om Israel tolket disse tre prinsippene 

bokstavelig, var flere av de mer moderate arabiske lederne av den oppfatning at prinsippene 

hadde visse nyanser. Erklæringen sa nei til en formell fredsavtale, men ikke nei til en 

fredstilstand mellom Israel og nabolandene.282 Erklæringen sa nei til de direkte 

forhandlingene Israel ønsket seg, de ville ha forhandlinger som var overvåket av 

internasjonale aktører. Erklæringen sa nei til de jure å anerkjenne Israel, men var villige til å 

akseptere Israels eksistens.283 Både kong Hussein og president Nasser var svært delaktige 

under møtet og gjorde det klart at de to, mer moderate statslederne var villige til å strekke seg 

langt denne gangen for å få til en avtale med Israel.284 Under møtet oppfordret også Nasser 

kong Hussein til å undersøke muligheten for en fredsavtale med Israel, og i diskusjonene 

under konferansen var det bred enighet om at det måtte prioriteres å ta tilbake Vestbredden og 

Øst-Jerusalem.285 Israel reagerte sterkt på meldingene fra Khartoum. Mot slutten av oktober 

bestemte regjeringen i all hemmelighet seg for å skrote planene sine fra den 19. juni, og 

ønsket dermed ikke lenger å gå med på en tilbaketrekking til grensene som hadde vært før 

krigen. Israelerne mente nå at grensene burde bli tegnet opp slik at de tok best mulig hensyn 

til den israelske sikkerhetstilstanden og brukte ’Khartoums tre nei’ som et påskudd til å stille 

sterkere krav til de arabiske landene. Knesset sa i en uttalelse at som en følge av Khartoum, 

hadde det israelske ståstedet på hva ’sikre grenser’ for dem endret seg og at de kom til å holde 

sterkere fast på våpenhvilegrensene fra juni.286  

 

USA frem mot Sikkerhetsrådets resolusjon 242 

Generalforsamlingens hastesesjon ble avsluttet i midten av september. Det siste 

generalforsamlingen ble enige om var å legge Midtøsten-konflikten til dagsorden for den 

ordinære sesjonen i desember og gi saken høy prioritet. Til slutt ble det likevel i 

Sikkerhetsrådet at drøftingene om Midtøsten og Jerusalems videre skjebne ble forseglet da 
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resolusjon 242 ble vedtatt. Før Jerusalem ble tatt opp i Sikkerhetsrådet, skrev Rostow til 

Johnson i begynnelsen av oktober at den grunnleggende amerikanske posisjonen fortsatt var 

at de var i mot at en stat tok ensidige skritt i Jerusalem, men at det samtidig var partene på 

bakken som var best rustet til å finne ut av de praktiske ordningene i byen.287 Samtidig var det 

’ingen’ som ønsket at Jerusalem skulle deles igjen, sa Rostow. I en lunsj med ambassadører 

fra flere arabiske land sa Johnson at territoriell integritet fortsatt var et viktig prinsipp for 

amerikanerne, men at det nå måtte sees i sammenheng med de fire andre prinsippene han 

hadde nevnt i sin tale den 19. juni. Alle prinsippene var deler av et stort maskineri der alle 

måtte fungere sammen dersom det skulle bli en fred, en tilbaketrekking kunne ikke komme 

utenom at også de arabiske statene viste initiativer til fred og en aksept for den israelske 

staten. Territoriell integritet kunne ikke isoleres ut og settes over de andre prinsippene. 

Johnson understrekte også at han og USA ikke kunne tvinge israelerne til å trekke seg tilbake, 

uansett hvor hardt amerikanerne valgte å stå fast på prinsippet.288 Den jordanske 

ambassadøren kommenterte da at de følte de hadde grunn til å forvente at USA holdt sitt løfte 

om å jobbe for hver stats territorielle integritet, ettersom amerikanerne over flere år hadde 

gjentatt denne forpliktelsen. Til dette svarte presidenten at USA fortsatt støttet prinsippet, men 

at de ikke helt hadde funnet ut enda hvordan deres forpliktelse etter krigen skulle fungere i 

praksis.289  

 

I oktober hadde dermed den amerikanske posisjonen tilsynelatende blitt enda mer passiv og 

støtten for prinsippet de offentlig hadde forpliktet seg til i flere år vaklet. Det er interessant å 

se nærmere på Johnsons mening om at USA ikke ’kunne’ tvinge israelerne til tilbaketrekking. 

Det Johnson mest sannsynlig la i ordet var ikke at USA i den bokstavelige meningen av 

formuleringen ikke kunne klare det, men at det var andre faktorer som gjorde det utfordrende 

som for eksempel okkuperte områder som Jerusalems innenrikspolitiske brennbarhet i USA 

og presset han allerede var under som en følge av Vietnamkrigen. Eisenhower hadde på tross 

av Israels posisjon for mange amerikanere, utøvd kraftig press under Suezkrisen i 1956. Selv 

om det da var snakk om andre områder Israel ble krevd å trekke seg tilbake fra enn Jerusalem 

og Vestbredden, var det uansett et eksempel på at USA hadde hatt innflytelse nok til å presse 

Israel dersom de ønsket. Båndet mellom USA og Israel hadde blitt sterkere etter at både 

Kennedy og Johnson hadde inntatt Det hvite hus og det fantes både økonomiske og andre 
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diplomatiske deler av forholdet USA kunne ha presset Israel på. Det manglet ikke på mulighet 

til å presse israelerne, det som manglet var en vilje til å gjøre det. 

 

I New York var ambassadør Goldberg travelt opptatt i møter og diskusjoner med ulike 

delegasjoner i tiden før en resolusjon for Midtøsten skulle stemmes over i Sikkerhetsrådet. 

USA hadde tidligere lagt frem et samarbeidsforslag til en resolusjon sammen med 

Sovjetunionen, men det var midtveis i oktober 1967 det britiske forslaget til en resolusjon 

Goldberg la ned mest innsats i å få gjennom i en avstemming.290 Både Goldberg og den 

britiske ambassadøren, Hugh Caradon, ønsket å endre et av forslagene fra spesifikt å referere 

til tilbaketrekking fra egyptiske, syriske og jordanske områder til en mer generell oppfordring 

til tilbaketrekking fra territorier.291 Goldberg og Caradon var også enige om at det var bedre å 

drøfte konflikten i Midtøsten i Sikkerhetsrådet enn i generalforsamlingen. Mange, deriblant 

Sovjetunionen, Storbritannia og flere av de arabiske statene ønsket raskt å få til samtaler 

mellom partene om fred ettersom jo lengre tid det gikk, jo vanskeligere ville det være å få 

med Israel på å trekke seg tilbake. Jo lenger tid som gikk jo mer ble det en normalisering av 

hverdagen i Midtøsten, både for befolkningen og ikke minst for verdenssamfunnet. Skulle noe 

bli gjort med situasjonen slik den hadde blitt etter krigen, og at noe konstruktivt skulle komme 

ut av konflikten måtte det handles raskt. Sikkerhetsrådet besto også av færre representanter og 

dermed færre delegasjoner som måtte overbevises om å stemme ’riktig’, noe som ville få i 

stand en resolusjon raskere. Når en resolusjon var på plass kunne oppmerksomheten vendes 

mot å få partene i tale med hverandre.  

 

Israel var ’den eneste som ikke hadde det travelt’ etter krigen med å få til offisielle avtaler, 

kommenterte Walt Rostow i oktober 1967.292 Eban hadde sagt at de arabiske statene ikke kom 

til å innse at de måtte anerkjenne Israels eksistens og gå med på forhandlinger med dem 

dersom andre, utenforstående parter, som USA, Sovjetunionen og FN, forsøkte å løse de 

arabiske statenes problemer for dem. Derfor trodde han også at de arabiske statene ville være 

mer åpne for forhandlinger dersom FN ikke klarte å komme til enighet om en resolusjon som 

ga en oppskrift på hvordan en fred skulle komme i stand. Eban ønsket seg med andre ord en 

resolusjon som i store trekk lignet det som til slutt ble resolusjon 242, med sine vage 

formuleringer og diffuse oppfordringer. Bundy kommenterte også i oktober at USA heller 
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ikke hadde det travelt, og at han dermed var enig med Eban om hans tanker om arbeidet i 

FN.293 Krigen hadde eliminert de usikre våpenhvilegrensene fra tidligere, og i tillegg hadde 

også israelske styrker klart å sikre seg hele Jerusalem. Israel hadde med andre ord fått til mye 

av det de hadde ønsket seg etter den forrige krigen. Selv om USA hadde andre strategiske 

hensyn å ta vare på i Midtøsten annet enn Israels sikkerhet, var det naturligvis positivt også 

for dem at deres nærmeste alliert der kom så godt ut av det etter krigen. For israelerne var det 

også positivt dersom det drøyde å få til en klar løsning på krisen i FN. På samme måte som 

etter delingen av byen i 1948, var det en fordel for Israel også i 1967 jo lengre de ble i 

Jerusalem og bekreftet sine bånd til byen. Det bidro til å normalisere situasjonen og knyttet 

byen enda tettere til den israelske identiteten.  

 

Samtidig ønsket både Sovjetunionen og flere arabiske stater å gjøre om på formuleringen i 

forslaget til resolusjon så det i større grad fikk konsekvenser for israelerne. Blant annet ville 

de ha med i resolusjonen at tilbaketrekking skulle skje til de grensene som hadde eksistert før 

krigen, heller enn at resolusjonen sa at det skulle bli en tilbaketrekking til grenser man ble 

enige om gjennom forhandlinger.294 Goldberg hadde da sagt at USA kunne strekke seg til en 

formulering lik den i det amerikansk-sovjetiske forslaget fra juli, men at Sovjetunionen og 

USA da på forhånd måtte være enige i hvordan de tolket formuleringen. Han hadde også sagt 

at dersom Sovjetunionen ga de arabiske statene en mulighet til å endre språket, måtte USA 

også få tid til å tenke seg om på nytt. Da han fikk høre hva Goldberg hadde sagt hadde Bundy 

uttrykt bekymring for om han fortsatt var den ideelle forhandleren i denne situasjonen.295 

USA og Storbritannia trodde også begge at det til slutt måtte en FN-utnevnt mekler til for å få 

det man eventuelt ble enige om i en resolusjon til å fungere i praksis.  

 

Amerikanerne jobbet intensivt med raskt å få formulert en resolusjon som alle parter i 

Midtøsten kunne akseptere i alle fall inntil videre og dermed være med på å vedta i 

Sikkerhetsrådet. Det er naturlig ettersom USA til stadighet hadde uttrykt at faktiske løsninger 

best ville komme i forhandlinger mellom partene heller enn å pålegge dem abstrakte løsninger 

i FN. Rusk og Goldberg hadde den 13. oktober blitt enige om å forsøke å få til en resolusjon 

som overførte eventuelt ansvar i senere forhandlinger fra USA og Sovjetunionen over til en 
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egen, nøytral, FN-utnevnt mekler.296 Rusk og Goldberg ville holde Sovjetunionen unna 

ettersom Sovjetunionen fortsatt jobbet aktivt for en resolusjon som i stor grad favoriserte de 

arabiske statenes standpunkt over de israelske interessene og tilbaketrekking var det 

Sovjetunionen jobbet mest intenst for å få til, mens resten av kravene ville være mer uklare. 

USA mente at for at Israel skule forventes å trekke seg tilbake, måtte det være knyttet til 

lovnader om fred fra de arabiske nabolandene. Å foreslå utnevnelsen av en mekler til 

sovjeterne skulle Goldberg forklare med at en mer generell resolusjon som alle parter inntil 

videre kunne tolke som de ville frem til de ble nødt til å forhandle sammen med den FN-

utnevnte mekleren var mest hensiktsmessig for øyeblikket.297 Det ville skape en basis for 

enighet i FN samtidig som problemet ble tatt ut av Sikkerhetsrådet og ut i forhandlingsrom 

med representanter for de faktisk berørte partene.  

 

USA måtte også en gang for alle bestemt seg for hva de nå la i prinsippet om territoriell 

integritet, som det var uenigheter om internt i det amerikanske maktapparatet.298 Ettersom 

Abba Eban skulle besøke Washington i slutten av oktober, burde det amerikanske 

standpunktet være klart til da slik at Eban fikk en tydelig beskjed om amerikanske tanker og 

interesser, som han i sin tur kunne videreformidle dette til resten av den israelske regjeringen. 

Dean Rusk hadde sagt til flere utenriksministere at det for USA ikke var problematisk å skulle 

gå tilbake til grensene fra før krigen dersom de kom i forhandlinger om fred.299 Mange mente 

at dette var den mest logiske fortsettelsen av det Johnson hadde uttalt om saken den 19. juni. 

Andre var mer skeptiske til å gå tilbake til de gamle grensene i Midtøsten, og mente at det 

ville bli tilnærmet umulig å presse Israel til å vende tilbake til grensene fra 4. juni, særlig når 

det kom til Jerusalem. Mange tvilte også på at president Johnson kom til å være villig til å 

legge et så betydelig press på Israel så kort tid før et presidentvalg, som skulle avholdes året 

etter.300 Presidenten selv hadde også bidratt til å gjøre situasjonen mer komplisert ved å i 

samtaler med arabiske statsmenn si at han ikke kunne påvirke israelerne til å gjøre noe de ikke 

ønsket å gjøre. Saunders oppsummerte situasjonen i oktober 1967 slik: 

 

So here we are: The Secretary of State intimating that we are honor-bound to go back to 4 June 
lines if only we can establish conditions of peace. The Secretary of Defense saying we have to 
stick by Jordan in Israel's interest as well as our own. Israel disagreeing violently. The President 
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saying, at least for effect, that we can't get back to June 4 lines. Ambassador Goldberg opposing 
any further public effort to define our position because it will just get us in further trouble with 
everyone. The professionals remembering sadly that Israel is Israel, believing the President and 
trying to build a position that bridges these two contradictory positions.301 

 

Det var dermed betydelig uenighet blant mektige menn i USA om veien videre. Felles for 

dem alle var at deres meninger tok utgangspunkt i Israel og den israelske statens fremtid. Det 

var Israel som var referanserammen, de arabiske statenes tilknytning til Jerusalem kom i 

andre rekke. Rusk var villig til å gjenopprette de gamle våpenhvilegrensene, men kun hvis de 

arabiske statene gikk med på å avslutte krigstilstanden og diskutere en faktisk fred. 

McNamara var opptatt av å fortsette å ha et godt forhold til Jordan, også for Israels skyld, til 

tross for at israelerne protesterte. Presidenten ønsket ikke å se de gamle grensene oppstå igjen, 

og Goldberg var sterkt i mot at USA skulle gjøre flere offentlige uttalelser om saken ettersom 

det ville skape problemer med alle. ’Alle’ i denne betydningen vil mest sannsynlig både bety 

landene involvert i konflikten, men også Sovjetunionen, andre deler av det internasjonale 

samfunnet og ikke minst de jødiske samfunnene i USA. Dersom USA forholdt seg stille og 

heller arbeidet i FN for å få sikret sine ønsker ville det skape mindre press og blest på dem. 

 

Israel og Jordan søker klarhet fra USA 

Den israelske ambassadøren til FN, Gideon Rafael, sa den 26. oktober til Joseph J. Sisco at 

dersom Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon som tok for seg punktet om tilbaketrekking på 

en måte som israelerne ikke kunne godta, hadde den israelske regjeringen instruert ham til å 

meddele at Israel ikke kom til å nekte å samarbeide med en eventuell FN-mekler.302 Dermed 

ga han klar beskjed til amerikanerne om at Israel ville bli svært vanskelige å ha med å gjøre 

dersom Sikkerhetsrådet kom frem til en Israel-kritisk resolusjon. Også president Nasser i 

Egypt trakk frem Jerusalem som en av de viktigste sakene i konflikten. Den amerikanske 

diplomaten Robert Anderson hadde reist til Egypt og møtte Nasser i begynnelsen av 

november. Nasser sa da at israelernes intensjon om å forene Jerusalem ble sett på som et 

brudd på deres religiøse rettigheter ’av alle muslimer’ og ga samtidig inntrykk av at israelerne 

hadde større planer om ekspansjon også andre steder.303 I tillegg mente den egyptiske 

presidenten at Jerusalem var så viktig at det måtte være en del av forhandlingene mellom 

partene, og at egne representanter burde utnevnes av FN til å overvåke slike forhandlinger.  
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Goldberg sa i samtale med kong Hussein tidlig i november at USA var forberedte på å hjelpe 

til så godt de kunne for å skaffe Jordan en best mulig fredsavtale. Til og med når det kom til 

Jerusalem var amerikanerne villige til å bruke sin innflytelse for å finne en passende rolle for 

Jordan i byen og USA gikk heller ikke med på at Jerusalem ikke kunne diskuteres, hevdet 

Goldberg.304 Samtidig var både Goldberg og utenriksdepartementet forsiktige med å gi for 

spesifikke løfter når det kom til Jerusalem. 

 

Finally, although as a matter of policy we do not agree with Jordan's position on Jerusalem, nor 
do we agree with the Israeli position on Jerusalem, we are prepared to use our influence to 
obtain for Jordan a role in Jerusalem. In short, we are prepared to make a maximum effort to 
obtain for Jordan the best possible deal in terms of settlement with Israel. We can only do this 
under the United Nations resolution and the present resolution is the maximum that we can 
support. Therefore, the best advice that the United States can give Jordan at this time is to 
accept this resolution and to rely on our promises that under it we will help Jordan get the best 
possible settlement.305 

 

Da kongen hadde spurt om dette var en offisiell forpliktelse fra amerikanerne eller mer et 

uformelt løfte, hadde han fått til svar at det måtte bekreftes fra enten president Johnson eller 

utenriksminister Rusk. Inntil videre presset Goldberg kong Hussein på at det som sto i 

resolusjonen han hadde lagt frem var det beste USA kunne støtte per nå. En resolusjon som 

manglet amerikansk støtte kunne aldri få gjennomslag, sa også ambassadøren.306 Goldberg sa 

også at det ikke var sikkert at en ’såpass god’ resolusjon kunne forvente å få amerikansk støtte 

ved et senere tidspunkt og la dermed opp til at dette var vinn eller forsvinn for Jordan dersom 

de ønsket en FN-resolusjon. Kong Hussein hadde avslutningsvis sagt at han kom til å ta 

Goldbergs råd om å gå inn for resolusjonen, og håpe at USA holdt sitt løfte om å gi Jordan en 

best mulig posisjon i Jerusalem. Jordanerne poengterte samtidig at hvis de gikk inn for 

resolusjonen strøk de samtidig ut det som hadde vært et krav fra de arabiske statene om hvilke 

formuleringer de kom til å akseptere.307 I et telegram i etterkant av Goldbergs samtale med 

Hussein, ble det understreket at den amerikanske delegasjonen i FN måtte overbevise andre 

delegasjoner i Sikkerhetsrådet om at ingen resolusjon kom til å ha den tyngden det krevde å få 

til noe i Midtøsten uten at den hadde amerikansk støtte.308 I samtale med både Rusk og 

Johnson sa også kong Hussein at han ønsket seg en presisering i resolusjonen rundt når og 
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hvordan tilbaketrekkingen skulle skje. Han mente formuleringen var for vag og at den like så 

gjerne kunne tolkes som at jordanske styrker skulle trekke seg ut av Vestbredden.309 

Presidenten lovte at han skulle snakke med Goldberg om dette og at de ville gi ham et svar 

innen neste dag.  

 

Den 10. november kunne ambassadør Burns i Jordan fortelle kong Hussein at USA ville 

inkludere presiseringen i sitt forslag til en resolusjon og i den spesifisere at det var israelske 

styrker som skulle trekke seg tilbake.310 Dette ble senere brukt som argument av Robert 

Anderson i samtale med president Nasser for at USA hadde gjort det de kunne og strukket seg 

langt for å legge til rette for de arabiske statenes interesse i sine forslag til Sikkerhetsrådets 

resolusjon.311 Amerikanerne mente også at detaljene i eventuelle løsninger på problemene i 

Midtøsten ikke var noe det kunne forhandles om i FN, men som måtte skje i forhandlinger 

direkte mellom partene under oppsyn av en FN-utnevnt mekler.312 Den 18. november sendte 

USA et telegram via ambassaden i London der de dessverre måtte meddele til Hussein at det 

ikke ble en enighet om det amerikanske forslaget i Sikkerhetsrådet.313 USA hadde ’ut i fra 

omstendighetene’ valgt å gå inn for det britiske forslaget, uten å foreslå endringer, ettersom 

det kunne være konstruktivt med en FN-representant. USA håpet at Hussein likevel kunne 

være positiv til den britiske resolusjonen og at han fortsatte å forsøke å overbevise Nasser om 

å godta den.  

 

Goldberg forsøkte også å overbevise Sovjetunionen til å bli med på resolusjonen, og 

poengterte at den svært balanserte formuleringen i britenes forslag gjorde at det for øyeblikket 

lå an til å være en resolusjon store deler av Sikkerhetsrådets medlemmer kunne stemme for.314 

Også President Johnson selv, i et brev adressert til statsminister Kosygin personlig, la vekt på 

at det var avgjørende at Sikkerhetsrådet kom med en resolusjon nå og ikke ventet til 

muligheten for en bred enighet hadde forsvunnet.315 
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Resolusjon 242, november 1967 

Det var til slutt Storbritannias forslag som ble vedtatt av Sikkerhetsrådet som resolusjon 242. 

Jerusalem ble ikke en gang nevnt i resolusjonsteksten. Arthur Goldberg hadde vært meget 

delaktig i arbeidet med formuleringene i resolusjonen.316 Borte var den tidligere svært så 

tydelige insisteringen fra det internasjonale organet om at Jerusalem skulle bli en 

internasjonal by, et corpus separatum, Jerusalem ble et av mange vagt definerte okkuperte 

områder i resolusjonsteksten. USA hadde, i likhet med Storbritannia, vært bevisste på ikke å 

gi Jerusalem for stor plass i det diplomatiske arbeidet som ledet opp mot resolusjon 242.317 

Shlaim beskriver resolusjonen som ’et mesterverk i bevisst britisk tvetydighet’ og mener det 

var resolusjonens vage men nøye gjennomtenkte formuleringer som skaffet resolusjonen 

støtte både fra USA, Sovjetunionen, Jordan og Egypt.318 Syria stemte i mot resolusjonen. Den 

amerikanske støtten kom ifølge Shlaim i stor grad av avgjørelsen israelerne hadde tatt den 19. 

juni, der de ga inntrykk av at israelske styrker ville trekke seg tilbake til den internasjonale 

grensen både på Sinaihalvøya og på Golanhøyden. Det amerikanerne ikke visste, var at den 

israelske regjeringen allerede i oktober som nevnt hadde gått tilbake på dette og nå kom til å 

sette hardt mot hardt mot de arabiske landene og kreve fred før tilbaketrekking.319 Egypt og 

Jordan tolket også resolusjonen annerledes, de mente at det betydde at det første steget mot 

fred måtte være israelsk tilbaketrekking; Israel nektet på sin side å trekke seg tilbake før 

direkte forhandlinger mellom dem og Egypt, Jordan og Syria hadde begynt og som førte til 

sikre og anerkjente grenser fra alle parter.320 Sovjetunionen kritiserte også resolusjonen for å 

være for vag, og var særlig kritiske til hva som lå i ’sikre og anerkjente grenser’. Den 

sovjetiske representanten i generalforsamlingen spurte hvem som skulle definere hva som lå i 

sikre grenser, hvem avgjorde det? Og hvem skulle anerkjenne dem? Det internasjonale 

samfunnet, partene selv? 

 

USA var svært delaktige i arbeidet med formuleringene til resolusjon 242. Formuleringene 

ble holdt bevisst åpne for tolkning ettersom det både Storbritannia og USA først og fremst var 

ute etter var en resolusjonstekst som kunne skaffe en bred enighet. USA var ikke interessert i 

å presse Israel i etterkant av Seksdagerskrigen. Israel sto hardt på at de ville beholde blant 

annet Jerusalem etter krigen, så derfor kunne heller ikke en FN-resolusjon som ønsket israelsk 
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støtte si noe spesifikt om Jerusalem. Goldberg sa i diskusjonene i Sikkerhetsrådet før 

avstemmingen at det som sannsynligvis ble vedtatt i resolusjonen bare var starten på arbeidet 

med Midtøsten-konflikten, og at uansett hva de gjorde i FN var det partene i regionen selv 

som måtte godta den og samarbeide for å få til fred.321 Goldberg kritiserte også forslaget 

Sovjetunionen hadde lagt frem for ikke å være balansert nok til at partene kunne jobbe videre 

med det for å skape fred. Også under denne siste diskusjonen før avstemmingen presset han 

dermed på for en rask avstemming over britenes forslag, dette til tross for Sovjetunionens 

forslag, ettersom det var bred enighet blant medlemmene i Sikkerhetsrådet om det britiske 

forslaget. Utenriksminister Eban uttalte seg også og kalte Sovjetunionens forslag bakstreversk 

og sa videre at Israel aldri ville gå med på tilbaketrekking dersom det ikke var som en del av 

en større fredsavtale med de arabiske statene.322  

 

Resolusjon 242 ble det som skulle danne grunnlaget for alle forsøk på å skape fred i 

Midtøsten til godt inn på 1990-tallet.323 Sovjetunionen hadde ønsket en resolusjon som 

fordømte Israel og som krevde en tilbaketrekking til grensene før krigen. Men som en følge 

av motstand ikke bare fra Israel men også fra flere vestlige makter som Storbritannia og USA, 

endte resolusjonen til slutt opp med kompromissløsningen 242. Israel måtte trekke seg tilbake 

fra ’territories occupied’ ifølge resolusjonen, det franske forslaget ’the territories occupied’ 

ble ikke tatt med i resolusjonen. Det var denne formuleringen som mest av alt la opp til de 

sprikende tolkningene. De arabiske landene mente at det betydde at Israel måtte trekke seg 

tilbake fra alt okkupert territorium, israelerne tolket ’territories’ som at de måtte trekke seg 

tilbake fra noen områder men nødvendigvis ikke alle.324 Britene hadde til slutt formulert 

resolusjonen på en så tvetydig måte i et forsøk på å favne alle hensyn at den til slutt ikke fikk 

utgjort noe i det hele tatt. Formuleringene var så åpne for egen tolkning hos de ulike partene 

at den ikke bidro til stort annet enn utnevnelsen av en ny mekler i konflikten. Diskusjonene 

blant diplomatene i FN høsten 1967 dreide seg til slutt stort sett om semantikk. Substansen i 

avtaler måtte bli funnet gjennom forhandlinger mellom partene. Flere, blant annet Goldberg, 

var klare på at problemene ikke kunne løses av det internasjonale organet og det måtte være 

opp til partene selv å finne varige løsninger i forhandlinger seg i mellom. Dermed ble en 

resolusjon med så bevisst uklare formuleringer vedtatt med god hjelp fra amerikanske 
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diplomater. Amerikanerne var avhengige av å få til en resolusjon som Israel kunne gå med på. 

Med for direkte og spesifikke krav til Israel, ville israelerne nekte å godta ethvert forslag til 

resolusjon som ble lagt frem.  
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Kapittel 5: USA og Jerusalemspørsmålet 1967-68  
 

Det diplomatiske arbeidet i FN høsten 1967 endte til slutt opp med at Sikkerhetsrådet vedtok 

resolusjon 242. Jerusalem ble ikke en gang nevnt i resolusjonsteksten, og det ble vedtatt å 

sende en ny mekler, Dr. Gunnar Jarring fra Sverige, til Midtøsten for å overse forhandlinger 

mellom statene. Etter krigen som skulle avgjøre Jerusalems fremtid i over et halvt århundre 

fremover, klarte ikke det internasjonale samfunnet å fortsatt holde på sitt syn på Jerusalem. 

Borte var insisteringen på internasjonalisering og referanser til tidligere resolusjoner om 

Jerusalem. I stedet ble det referert til mer generelle bestemmelser i FN-pakten. Etter å ha 

avstått fra å stemme over de to egne resolusjonene som tok opp Jerusalemspørsmålet under 

generalforsamlingens ekstraordinære sesjon i juli, presiserte amerikanerne at de ikke godtok 

at én stats handlinger endret den offisielle statusen til byen. Likevel kunne de ikke gå med på 

resolusjonen ettersom det for USA ikke var mulig å få til varige fredsavtaler ved å skille ut 

Jerusalemspørsmålet som en egen sak som trengte sin egen løsning. Problemene mellom 

Israel og de arabiske nabostatene måtte løses i forhandlinger som førte frem til mer 

overordnede fredsavtaler. Fragmenterte avtaler var til ingen nytte. Dermed endte 

amerikanerne med å arbeide intensivt med å få vedtatt det som til slutt ble resolusjon 242. Da 

resolusjonen raskt viste seg å føre til lite annet enn et utfordrende arbeid for Jarring, forsøkte 

amerikanerne delvis å påvirke både Israel og Jordan til å finne en enighet når det kom til 

Jerusalemspørsmålet. Forsøkene ble aldri mer enn nettopp forsøk, og da Johnson trådte ut av 

Det ovale kontor for siste gang i januar 1968 hadde israelerne stadig grepet om hele byen.  

 

USA og Jerusalem i 1968: Utsetter problemet 

Resolusjon 242s vage og diffuse resolusjonstekst bidro kanskje mest til å ytterligere utsette 

problemene i Midtøsten. Israel fortsatte å ta for seg i Jerusalem og viste ingen tegn på at de 

kom til å bli med på forhandlinger om byen. Svenske Gunnar Jarring møtte utfordringer i sine 

forsøk på å få partene i tale og forhandlinger med hverandre. Den nye amerikanske 

ambassadøren i Jordan, Harrison Symmes, argumenterte mot slutten av 1967 for at USA 

måtte fortsette å jobbe med å få til en ordning for kong Hussein i Jerusalem. Det viktigste 

USA kunne gjøre for å gi uttrykk for at de fortsatt støttet Jordan, var å få til en eller annen 

avtale som involverte Jerusalem på et eller annet vis, mente Symmes.325 Han anbefalte derfor 

at USA enten ga en offentlig uttalelse eller ga en personlig forsikring til kong Hussein på 
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hvilke punkter de kunne regne med amerikansk støtte, helst når det kom til 

Jerusalemspørsmålet. I flere telegrammer til Jordan bedyret amerikanerne at de forsto hvor 

viktig både Øst-Jerusalem og Vestbredden var for den jordanske staten, og at de fortsatt 

jobbet for at Jordan skulle ha en rolle i områdene. I begynnelsen av februar ga derimot kong 

Hussein uttrykk for hvor misfornøyd han var med hvordan USA hadde forholdt seg til både 

Jerusalemspørsmålet og Jordan generelt etter krigen:  

 

To the contrary, we [USA] had in effect, voted against Jordan on Jerusalem question; we had 
posed continuous difficulties about matters of mere words in Security Council resolutions; we 
had finally lifted arms embargo for Israel and certain other Arab states but pointedly excluded 
Jordan; and then we had discontinued budgetary support which had become symbol of our 
relationship. Although subsequently we had affirmed our continued support of Jordan in general 
way, fact was that totality of our actions toward Jordan had been negative rather than positive. 
Finally, King's reception in US in November, particularly in contrast to later reception 
of Eshkol, had been serious psychological blow.326 

  

Ettersom kong Hussein var såpass misfornøyd med USA og den amerikanske innsatsen etter 

krigen, anbefalte ambassadør Symmes på nytt at USA kom med en forklaring av hva 

amerikanerne tenkte rundt Jerusalem til Jordan. Han mente at en oppklaring om Jerusalem 

ville bety mer for forholdet til Jordan og styrke båndene mellom USA og den jordanske staten 

mer enn eventuelle doblinger av våpensalget dit.327  

 

I februar 1968 samlet utenriksdepartementet sammen en slags situasjonsrapport for 

Jerusalemspørsmålet.328 Utenriksdepartementet la stor vekt på at Jerusalem var et av 

nøkkelspørsmålene i konflikten, noe som var svært utfordrende ettersom partene som var 

direkte involverte sto hardt på sine svært motstridende krav. Ut i fra hva amerikanerne kunne 

forstå, ga alle uttalelser fra israelske ledere inntrykk av at de hadde bestemt seg når det kom 

til Jerusalem, og de kom ikke til å endre mening. Til tross for israelernes steile standpunkt, ble 

det understreket at USA ikke kunne godta at Israel på egenhånd avgjorde Øst-Jerusalems 

fremtid. Arbeidet i utenriksdepartementet hadde ført til en rekke prinsipper når det kom til 

Jerusalem det var enighet om, men det var fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan disse 

prinsippene skulle fungere i praksis. Blant annet var det bred enighet om at planer for 

Jerusalem måtte bidra til en overordnet løsning av konflikten i regionen, og det internasjonale 

samfunnets interesser i byen måtte anerkjennes. Foreløpig nøyde USA seg med å fortsette å 
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presse Israel på ikke å kunngjøre ny politikk eller foreta seg noe i Jerusalem som bidro til å 

slå fast den israelske tilstedeværelsen der, noe også utenriksminister Rusk sa seg enig i. Selv 

om amerikanerne også var klare på at de ikke kunne la Israel gjøre som de ville i Jerusalem og 

hadde flere prinsipper de mente måtte oppfylles dersom det skulle bli enighet om og fred i 

Jerusalem, hadde de ingen god plan for hvordan prinsippene skulle implementeres. Dermed 

ble det problematiske Jerusalemspørsmålet igjen utsatt inntil videre.329  

 

Walt Rostow kommenterte i februar at Israel fortsatte å gjøre endringer i Jerusalem, stilte 

spørsmålet om det betydde at Israel følte at de hadde USA rundt lillefingeren eller om de rett 

og slett blåste i amerikanernes synspunkter.330 Eban hadde uken før sagt at Israel kom til å bli 

med på forsøk fra Jarring om å forhandle om punktene i resolusjon 242, men han hadde 

samtidig nektet å forandre på noe av det Israel hadde gjort i Jerusalem. Rostow følte 

situasjonen ga USA et vanskelig dilemma. På den ene siden var det problematisk for USA å 

skulle utøve noe som helst press på Israel før forhandlinger førte til konkrete forslag på 

løsninger som USA kunne stille seg bak. USA kunne ikke påvirke Israel på et uklart og vagt 

grunnlag, dersom de skulle benytte seg av muligheten de hadde til å utøve sin innflytelse 

måtte det være på bakgrunn av at faktiske forhandlinger mellom partene var i gang. Samtidig 

fryktet Rostow at dersom USA ikke snarest fikk overbevist de arabiske statene på en eller 

annen måte om at USA fortsatt hadde også deres interesser i tankene og at USA fortsatt hadde 

innflytelse nok til å kunne bidra mot en fred, ville det ikke en gang komme til 

forhandlinger.331 Selv om Rostow var bevisst på makten USA hadde når det kom til Israel, og 

at de arabiske statene måtte få forsikringer om at USA fortsatt ønsket å støtte dem, ble det 

heller ikke denne gangen utøvd noe særlig press for at Israel skulle trekke seg tilbake i 

Jerusalem. Amerikanerne fortsatte å formane israelerne om ikke å gjøre ytterligere steg som 

bidro til å forverre situasjonen, men ingen konkrete krav ble lagt frem.  

 

Ny runde i Sikkerhetsrådet 

Ettersom Israel ikke viste noen tegn på å trekke seg tilbake i Jerusalem, hadde flere av de 

arabiske statene gitt uttrykk for at de ville ha Jerusalemspørsmålet opp til drøfting i 

Sikkerhetsrådet igjen på nyåret 1968.332 Rusk skrev i et brev direkte til statsminister Eshkol i 

februar at så lenge Israel fortsatte å gjøre endringer i Jerusalem ville det alltid være en fare for 
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at Sikkerhetsrådet tok tak i Jerusalemspørsmålet igjen. Utenriksministeren fryktet også at 

dersom Israel ikke gjorde om noe av sin politikk i Jerusalem ville det heller aldri bli noen 

fredsavtaler.333 Rusk understreket at det amerikanske synet ikke var en flyktig politisk tanke, 

men et fast standpunkt: ” I am firmly convinced that it goes to the heart of the problem of 

achieving a settlement and would appreciate an indication from you that your Government 

understands the depth of our concern.”334 Til slutt advarte også Rusk Eshkol om at dersom 

Jerusalem ble tatt opp igjen i Sikkerhetsrådet, var det ikke sikkert at USA kunne støtte Israel 

på den måten de hadde gjort til da. Det gjaldt også dersom Sikkerhetsrådet tok opp konflikten 

mer generelt dersom Sikkerhetsrådet mente at israelerne bidro til at Jarring ikke lyktes ved å 

ikke klare å akseptere resolusjon 242. 

 

I mars gjorde Walt Rostow den nye israelske ambassadøren, og senere statsminister i Israel, 

Yatzhik Rabin, oppmerksom på bekymringene USA hadde over måten Israel tilegnet seg 

områder rundt Jerusalem på, og utbyggingen på disse områdene. Israelernes handlinger førte 

til usikkerhet rundt israelernes intensjoner og de videre forhandlingene om byen. Rostow 

påpekte også at USA ikke ønsket å legge en definitiv strategi eller plan for Jerusalem for 

øyeblikket, at USA anerkjente at det var det vanskeligste problemet å løse for alle parter og at 

det måtte være det siste på agendaen i eventuelle forhandlinger.335 

 

I april ble det igjen på tide å vurdere den israelske uavhengighetsparaden i Jerusalem. 

Israelerne planla å legge deler av paraden til det okkuperte Øst-Jerusalem.336 Paraden førte 

denne gangen til at Jordan ba Sikkerhetsrådet om å ta opp Jerusalemspørsmålet igjen. Under 

paraden ville flere militære styrker enn det som hadde blitt avtalt i våpenhvileavtalene gå inn i 

Øst-Jerusalem, noe som ville være i strid med tidligere FN-resolusjoner.337 Ifølge 

amerikanerne hadde Jordan flere grunner til å ønske en ny behandling av Jerusalem i 

Sikkerhetsrådet. Først og fremst ønsket Jordan at Sikkerhetsrådet skulle pålegge Israel å 

avlyse paraden i Øst-Jerusalem. Samtidig var det av interesse å få Jerusalemspørsmålet inn i 

Sikkerhetsrådet igjen for å få gjentatt Sikkerhetsrådets misnøye over at Israel på egenhånd 

fortsatte å gjøre endringer i Jerusalem som ifølge jordanerne var å anse som en de facto 
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annektering og som la føringer på enhver fremtidig avtale om byen.338 Dersom 

Jerusalemspørsmålet ble tatt opp i Sikkerhetsrådet hadde USA to alternativer, mente Rusk. 

Enten kunne USA la drøftingene i Sikkerhetsrådet gå sin gang, gjøre som de hadde gjort 

tidligere og avstå fra å stemme. Det kunne få flere negative konsekvenser. Det kunne føre til 

at Sovjetunionen forsøkte å utnytte at USA enda en gang valgte å ikke bidra til en resolusjon 

forsøke å forminske den amerikanske posisjonen i området, det ville svekke kong Hussein, og 

det ville bli brukt av de andre arabiske statene som bevis på at kong Husseins forhold til USA 

ikke ga ham noe av verdi. Det var dermed risikabelt å skulle følge samme taktikk som de 

hadde gjort i 1967. 

 

Den andre muligheten var at ambassadør Goldberg forsøkte å bli enige om en resolusjon som 

i større grad baserte seg på prinsipper amerikanerne mente var viktige med den jordanske 

delegasjonen i New York. USA ville da allerede fra start love å stemme ja til denne 

resolusjonen. Goldbergs hovedfokus ville da være å få en enkel resolusjon som kalte på Israel 

om å avlyse paraden på grunnlag av det ville vanskeliggjøre arbeidet for Jarring. Når det kom 

til de resterende punktene i en eventuell resolusjon, som i større grad gikk på den generelle 

israelske fremferden i Jerusalem skulle Goldberg være påpasselig med ikke å mene for mye 

eller trekke dem frem. Prinsippene sammenfalt med det som var amerikansk standpunkt, men 

dersom de ble gitt for stor oppmerksomhet i de innledende samtalene kunne det tolkes som at 

de var åpne for drøfting i selve Sikkerhetsrådet. Det kunne i sin tur føre til at ubehagelige og 

kompliserte politiske og juridiske spørsmål kunne komme opp i Sikkerhetsrådet som USA 

igjen ble nødt til å forholde seg til.339 

 

Det største problemet med denne andre muligheten var at det kunne føre til surmuling fra 

Israel samtidig som det også kunne føre til innenrikspolitiske friksjoner, men ifølge Rusk var 

dette forslaget såpass i tråd med tidligere politikk at det kunne amerikanerne forsvare seg mot. 

Rusk hadde tilsynelatende også begynt å føle en viss irritasjon over israelernes steile 

standpunkt når det kom til Jerusalem, og kommenterte at:  

 

The fact is that the Israelis have acted very badly on this Jerusalem matter and have put us in a 
position of near isolation in the United Nations which in turn is having adverse repercussions on 
our overall position in the area. Those favoring a settlement in Israel would be strengthened by 
our position.340  
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Den 27. april vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon der Israel ble oppfordret til å avlyse 

paraden i Øst-Jerusalem, noe amerikanerne stemte for. I et personlig brev fra president Nasser 

til Johnson noen dager etter Sikkerhetsrådets avgjørelse, takket Nasser for den amerikanske 

støtten for resolusjonen, men påpekte at Israels fortsatte nektet å adlyde det FN vedtok. 

Nasser mente at Israels stadige motstand mot å innrette seg etter FNs vedtak var svært 

problematisk og svekket FNs prestisje. Det bidro også til en oppfatning om at FN ikke var i 

stand til å håndheve avgjørelser.341 

 

Ambassadør Goldberg jobbet i mai aktivt for at Sikkerhetsrådet ikke skulle vedta noe nytt 

formelt standpunkt om Jerusalem, men hadde samtidig sagt at for ikke å bli totalt isolerte i 

Sikkerhetsrådet kunne USA bli nødt til å akseptere en eventuell resolusjon.342 Goldberg og 

utenriksdepartementet delte oppfatningen om at ethvert forsøk fra Sikkerhetsrådet på å tvinge 

Israel til å gå tilbake på sine endringer i Jerusalem ville bli møtt av et nektende Israel. En slik 

resolusjon ville derfor ikke føre noe sted, mente Goldberg, og derfor måtte USA arbeide for at 

en slik resolusjon aldri ble lagt frem. Goldberg hadde uttalt at Sikkerhetsrådet ikke måtte 

komme med for spesifikke standpunkt vedrørende Jerusalem, for å unngå at det ble lagt for 

mye føringer på den endelige og permanente statusen til byen. Han understreket også at 

Jerusalemproblemet, i likhet med andre problemer, måtte være en del av overordnede avtaler 

mellom partene.343 Lyndon B. Johnson ga grønt lys til at Goldberg skulle fortsette å forsøke 

denne tilnærmingen.  

 

Den 21. mai viste Goldbergs innsats seg å være forgjeves. Da ble en ny resolusjon foreslått av 

Pakistan og Senegal. Resolusjonen tok avstand fra at Israel ikke hadde fulgt de tidligere 

resolusjonene om Jerusalem. Resolusjonen erklærte også alle de juridiske og administrerende 

tiltakene Israel hadde gjort i Jerusalem som ugyldige. Resolusjonen ble vedtatt med 13 ja, 

ingen i mot og med USA og Canada som avsto fra å stemme.344 Til tross for misnøye både 

blant jordanske og egyptiske politiske ledere, gjorde USA aldri noe konkret for å forhindre at 

israelerne tok nye steg i Jerusalem. Heller ikke denne gangen valgte de å støtte en resolusjon 

som var kritisk til israelernes fremstøt i Jerusalem, til tross for både bekymringer over 

isolasjon i FN og irritasjon fra blant annet Rusk over den israelske oppførselen mer generelt. I 
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samtaler med israelske politikere ga de uttrykk for at de var uenige i det Israel gjorde i 

Jerusalem, men et aktivt press for å tvinge israelerne til å gå tilbake på sine handlinger i byen 

kom aldri. USA fulgte heller en linje som stred mot de forsøkene det internasjonale 

samfunnet, gjennom FN, gjorde på å fordømme israelernes handlinger. 

 

Den jordanske ambassadøren i USA, Abdelhamid Sharaf, sa i august 1968 til Lucius Battle i 

det amerikanske utenriksdepartementet, at han ikke trodde kong Hussein kunne fortsette å ha 

et nært forhold til USA.345 Sharaf trakk frem at Jordan hadde gått med på resolusjon 242 til 

tross for at Israel hadde fått nesten alle sine ønsker oppfylt i den. Jordan hadde akseptert 

resolusjonen fordi USA hadde gitt lovnader om å bruke sin betydelige innflytelse til å støtte 

resolusjonen. Israel hadde dessverre motsatt seg alle forsøk på å få implementert resolusjonen 

ved å krangle over småting og USA hadde ikke brukt sin innflytelse for å få i stand en avtale. 

Da samtalen kom inn på forskjellen mellom hvordan amerikanerne hadde reagert etter krisen i 

1956, og nå etter 1967, sa Battle at situasjonen var helt annerledes. I 1956 hadde det vært 

enklere å skille mellom hvem som hadde handlet ’rett og galt’, og det faktum at det den 

gangen ikke hadde blitt laget ordentlige avtaler alle partene kunne gå med på hadde sørget for 

de nåværende problemene i regionen.346 Ambassadør Sharaf avsluttet samtalen med å be om 

at USA ga en eller annen offentlig indikasjon på at de forsto de arabiske landenes argumenter 

og hvorfor de ønsket at et press ble lagt på Israel. Han påpekte at det at USA hadde avstått fra 

å stemme på FNs resolusjoner om Jerusalem sannsynligvis hadde skadet den amerikanske 

prestisjen i den arabiske verden mer enn hva salget av våpen til Israel hadde gjort.347 

 

Johnson tok opp Jerusalem i en tale den 10. september. Han sa da at Jerusalem var kritisk i 

enhver eventuell fredsavtale, og poengterte at ’ingen’ ønsket å se et delt Jerusalem igjen. Han 

oppfordret derfor partene i konflikten til å se på sine interesser i lys av verdenssamfunnets 

interesser i forhandlinger om byen.348 Selv om presidenten nå, over ett år etter krigen, faktisk 

tok opp Jerusalem spesifikt, var det bare en ren oppfordring til de involverte partene om å trå 

forsiktig rundt byens fremtid. Fortsatt var det ingenting om en tilbaketrekking fra byen. Den 

parten som hadde størst innvirkning på situasjonen i Jerusalem for øyeblikket var uansett 

Israel, og de hadde gitt ettertrykkelig beskjed til amerikanerne om at de kom til å holde fast på 
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Jerusalem. På spørsmål fra den egyptiske diplomaten Ashraf Ghorbal om hvorfor 

tilbaketrekking ikke hadde blitt nevnt i talen, hevdet Harold Saunders at det Johnson hadde 

sagt om territoriell integritet implisitt innebar tilbaketrekking. Ghorbal sa da at et så betent 

spørsmål som Jerusalem burde omtales på en eksplisitt og tydelig måte, og ikke implisitt.349 

Ghorbal mente generelt at det Johnson hadde sagt om Jerusalem var for svakt, men fikk da 

som svar at USA gjennom Johnsons spesifikke omtale av Jerusalem nå hadde løftet frem byen 

som en egen sak i eventuelle fredsavtaler. Ghorbal var kritisk til at Jerusalem ikke lenger var 

like nært tilknyttet prinsippet om territoriell integritet, hvorpå Saunders svarte at det ikke 

hadde vært i amerikanernes tanker i det hele tatt.350  

 

Den amerikanske beslutningsprosessen 

Høsten 1968 nærmet Lyndon B. Johnsons tid som president seg slutten. Richard Nixon vant 

presidentvalget i november, og i januar 1969 overtok han Det ovale kontor. De resterende 

månedene av Johnsons tid i Det hvite hus etter hans tale i september der han tok opp 

Jerusalem, ble det ikke gjort noen siste forsøk på å få balansert den stadig så betente 

konflikten om byen. Som president på vei ut av Det hvite hus hadde ikke Lyndon B. Johnson 

like mye å tape rent politisk på å gjøre noe aktivt med Jerusalemspørsmålet, men ingenting 

ble gjort. To ting kan sies å karakterisere det amerikanske synet under Lyndon B. Johnson på 

Jerusalem etter Seksdagerskrigen i 1967. For det første var ikke amerikanerne villige til å 

utøve noe som helst form for press på Israel om å trekke seg tilbake, selv om israelerne flere 

ganger økte sin kontroll over byen, stikk i strid med verdenssamfunnets ønsker. For det andre 

var amerikanernes behandling av Jerusalemspørsmålet preget av utsettelse. Dette henger 

sammen med det første punktet i og med at amerikanerne i større grad arbeidet for at 

Jerusalemspørsmålet måtte løses i lys av forhandlinger om større, mer overordnede 

fredsavtaler mellom partene. Det internasjonale samfunnet kunne ikke pålegge partene som 

faktisk var tilstede på bakken abstrakte, teoretiske resolusjoner som ikke tok hensyn til det 

som hadde blitt realiteten på bakken. I Jerusalem sto Israel fjellstøtt og nektet å i det hele tatt 

vurdere forhandlinger som innebar at Jerusalem sto på listen over diskusjonstemaer. Heller 

enn å stille seg sammen med store deler av verdenssamfunnet og kreve at Israel gikk tilbake 

på sine ulovlige handlinger i Jerusalem, endte USA opp med å føre en politikk som i stor grad 

var til fordel for Israel. Under Johnson stemte USA aldri for resolusjoner som fordømte 

Israels handlinger i Jerusalem, noe som i stadig større grad isolerte amerikanerne i 
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Sikkerhetsrådet. Israels oppførsel i Jerusalem provoserte mange, og USA var også bevisste på 

at heller ikke de kunne akseptere at israelerne på egenhånd avgjorde byens fremtid. Likevel 

valgte de ikke å utøve sin betydelige innflytelse for å tvinge Israel til å trekke seg tilbake. 

Med jevne mellomrom forsøkte amerikanerne å fortelle israelerne om sine bekymringer over 

Jerusalemspørsmålets ømtålighet og oppfordret til moderasjon, men amerikanerne burde på 

tidligere erfaring raskt ha forstått at det ikke kom til å gå noen vei med bare oppfordringer. 

Skulle Israel trekke seg ut av Jerusalem, var faktiske, alvorlige konsekvenser av en eller 

annen form essensielt. Og det var ikke Johnson-administrasjonen villige til å pålegge 

israelerne i 1967-68. 

 

Mens Det hvite hus generelt hadde hatt en større grad av sympati for Israel i årenes løp, og 

samtidig var mer avhengig av å tilfredsstille ønskene i det amerikanske folket, argumenterte 

ofte offentlig ansatte i statsapparatet, særlig i utenriksdepartementet, for en mer balansert 

tilnærming til konflikten i Midtøsten. De mente at de mer strategiske hensynene for USAs 

måtte veie mest og forsøkte dermed å få til en politisk linje som satte USAs utenlandske 

interesser først, interesser som blant annet innebar oljetilgangen i flere av de arabiske landene. 

Det er samtidig utfordrende å skulle ta politiske avgjørelser kun ut i fra strategiske, kliniske 

hensyn. Politikk er menneskeskapt og til syvende og sist vil følelser, sympati og personlige 

overbevisninger til en viss grad alltid virke inn på beslutningstagere. Få amerikanske 

relasjoner til andre land kunne skape så stor oppmerksomhet internt i USA som forholdet 

mellom USA og Israel.  

 

USA anerkjente fortsatt ikke at Jerusalem var hovedstad i Israel etter krigen i 1967. Et nytt 

skifte i det amerikanske standpunktet og måten de forholdt seg til Jerusalemspørsmålet på den 

internasjonale arenaen hadde samtidig oppstått. Da generalforsamlingen den 4. juli kalte på 

Israel om å gå tilbake på endringene de hadde gjort i Jerusalem, avsto USA fra å stemme. På 

samme måte avsto igjen USA fra å stemme over Pakistans resolusjon fra 14. juli. 

Resolusjonen som til slutt fikk USAs støtte var resolusjon 242, som ikke en gang nevnte 

Jerusalem og som var så vagt og tvetydig utformet at det var vidt forskjellige tolkninger av 

hva resolusjonen egentlig innebar av konsekvenser. Det var et skifte i det amerikanske 

ståstedet både når det kom til Jerusalem og til Israel mer generelt etter Seksdagerskrigen. 

Etter krigen ble det amerikanske og israelske forholdet tettere, og amerikanernes manglende 

evne til å poengtere Jerusalems betydning bidro til at byen ble et underordnet problem i den 

større konflikten heller, enn å være et eget problem som måtte løses, slik det tradisjonelt 
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hadde vært. Verken da Israel gjorde endringer i lovverket som var gjeldende i Jerusalem eller 

i de påfølgende drøftingene og arbeidet i FN, fordømte USA Israel for sin aggressive politikk 

i Jerusalem. For USA ble det helligdommenes fremtid som var av interesse i Jerusalem, 

dersom tilgangen til dem var sikret måtte det bli opp til partene selv å avgjøre hva som skulle 

gjøres med den politiske enheten Jerusalem.  

 

For amerikanerne ble det av større interesse å finne en løsning på hele konflikten, heller enn å 

få til separate løsninger for ulike spørsmål som hva man skulle gjøre med flyktningestrømmen 

og Jerusalem.351 Dersom USA gjennom FN jobbet hardt for en for spesifikk løsning på 

Jerusalemspørsmålet ville det innebære svært tidkrevende og balansert diplomatisk arbeid. 

Det var i tillegg lite trolig at USA kunne komme frem til et standpunkt som gjorde alle parter 

fornøyde og dermed ville et for tydelig standpunkt også føre til problemer på et eller annet 

vis.352 Det amerikanske synet på Jerusalem ble derfor i større grad avgjort av deres mer 

generelle strategiske hensyn og interesser i Midtøsten. En utenrikspolitisk linje oppstår på 

ingen måte i et vakuum, men blir utformet ut i fra de målene og strategiske hensynene en stat 

har i utlandet.353 Hvilke hensyn måtte president Johnson og hans medarbeidere ta sommeren 

og høsten 1967 i det større politiske bildet for USA? Hvilke faktorer kan sommeren og høsten 

1967 ha tenkes å ha spilt inn på utvanningen av det amerikanske synet på Jerusalem? 

 

President Johnson som person og president 

Johnsons omgangskrets, både privat og i mer offisielle sammenhenger, inkluderte ofte 

amerikanske jøder eller generelle amerikanske støttespillere av den israelske staten. Flere av 

Johnsons nærmeste venner og politiske medarbeidere som president fikk han allerede som 

ung og uerfaren politiker i Washington DC. På slutten av 1930-tallet sendte Franklin D. 

Roosevelt den unge representanten fra Texas ut på en slags politisk dannelsesreise i USA.354 

Roosevelt ønsket at Johnson skulle knytte bånd til og øke sin kjennskap til politisk viktige 

grupperinger rundt omkring i landet, og han sendte i forkant av Johnsons ankomst til New 

York beskjed til det jødiske samfunnet i byen om å holde øye med den unge politikeren når 

han ankom. Fra John F. Kennedys presidentskap arvet Johnson også muligheten til å få 
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personlige råd fra svært Israel-vennlige skikkelser som Abraham Feinberg og Arthur Krim.355 

Disse mennene hadde i flere år bidratt til Det demokratiske partiet i USA ved å samle inn 

penger og ved å komme med sine synspunkter på den politiske linjen til partiet. Både 

Feinberg og Krim hadde også nære bånd til den politiske eliten i Israel.356 

 

I tiden som ledet opp mot Seksdagerskrigen, tilbragte Johnson mye tid sammen med Arthur 

Krim og hans kone Mathilde. Ekteparet Krim hadde tilgang på presidenten på en annen måte 

enn de politiske rådgiverne Johnson møtte og drøftet Midtøsten med i Det hvite hus. Han 

møtte som regel ekteparet Krim i private sammenhenger, ofte på Johnsons egen ranch i Texas. 

Kathleen Christion mener at det at pro-israelske personer som for eksempel ekteparet Krim 

hadde en fordel i sine forsøk på å påvirke presidenten ettersom det var i de mer private 

sammenhengene de møttes. Heller enn å presentere mer kalde fakta og å drøfte diplomatiske 

spørsmål, kunne private samtaler i større grad dreie seg mer om mellommenneskelige forhold 

og de mer emosjonelle aspektene ved den israelske staten, som igjen kunne appellere til 

Johnson som privatperson, ikke som president.357 Samtalene med personer som Arthur og 

Mathilde Krim ga Johnson mye av hans forståelse for konflikten i Midtøsten, og bidro til å 

forme hans mening om regionen. 

 

Som en følge av president Johnsons egen personlige bakgrunn og hans omgang med 

prominente Israel-supportere, ble måten presidenten vurderte Midtøsten på gjort mer ut i fra et 

israelsk perspektiv, mener Christison.358 Uttrykk for Johnsons vennlighet overfor Israel ga 

utslag allerede under Eisenhower, da Johnson satt som majoritetsleder i Senatet og stemte mot 

at USA skulle gå med på FNs sanksjoner mot Israel i etterkant av Suezkrisen.359 William 

Quandt deler til dels Christions syn og påpeker at den israelske lobbyen i Washington i 

mindre grad trengte å presse på under Johnsons tid som president – Johnson var Israel-vennlig 

nok fra før.360 Den til enhver tid sittende presidenten har også stor innvirkning på politikken 

som til enhver tid blir ført, også utenrikspolitikken. Allerede under bisettelsen av John F. 

Kennedy bekreftet Johnson selv til Golda Meir at Israel i ham hadde fått enda en god venn i 

Det hvite hus.361  
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Også blant Johnsons medarbeidere i Det hvite hus var det flere personer med sterke bånd til 

den israelske staten. Rostow-brødrene var av jødisk opphav. Arthur Goldberg, som Johnson 

selv hadde utnevnt til amerikansk ambassadør til FN i 1966, var selv en aktiv pro-israelsk 

forkjemper i USA. Harry McPherson, som var ansatt i Det nasjonale sikkerhetsrådet og som 

etter hvert ble et fast medlem av spesialkomitéen som ble opprettet den 7. juni, var også i 

overveiende grad en venn av Israel.362 Med presidentens relativt begrensede utenrikspolitiske 

kunnskap når det kom til Midtøsten kombinert med det faktum at en utenrikspolitisk krise i 

Vietnamkrigen krevde mye av ham og utenriksminister Rusk, ble det større rom for at 

Johnsons rådgivere fikk en finger med i spillet når den amerikanske politikken skulle 

utformes etter Seksdagerskrigen. Samtidig var Johnson som person, og dermed som president, 

over gjennomsnittet opptatt av selv å ha en oppfatning og oversikt over politikken som til 

enhver tid ble ført og ønsket å ha en mening om sakene. Det var derfor ikke slik at Johnsons 

rådgivere fikk frie tøyler til å styre amerikansk politikk etter Seksdagerskrigen, men at de 

hadde en betydelig innvirkning på hvordan den ble seende ut er utvilsomt. Om de ikke var 

uttalt pro-israelske hadde i alle fall Johnsons rådgivere en relativt praktisk tilnærming til 

Midtøsten. Og etter krigen presenterte Israel seg som en i stadig større grad verdifull alliert i 

Midtøsten. 

 

Det hadde som nevnt ikke tatt lang tid av Johnsons presidentperiode før han gjorde 

grunnleggende endringer i hvordan han forholdt seg til de ulike politiske institusjonene i 

Washington. Heller enn å bruke Det nasjonale sikkerhetsrådet regelmessig, foretrakk 

presidenten å møte en mindre gruppe betrodde rådgivere og diskutere og avgjøre politiske 

endringer i et lukket forum.363 En annen endring han også innførte var at alle utenrikspolitiske 

henvendelser og spørsmål ikke skulle komme direkte til ham, men at det først skulle gå innom 

hans sikkerhetsrådgiver Walt Rostows bord i Det nasjonale sikkerhetsrådet.364 Rostow skulle 

så gå gjennom og avgjøre hvilke saker som trengte presidentens oppmerksomhet og hvilke 

utenriksdepartementet selv eller andre passende institusjoner kunne ta seg av. Rostow fikk 

dermed et stort ansvar i å avgjøre hva som var viktig nok til at presidenten måtte se det. Selv 

om Rostow hadde jødisk bakgrunn og at enkelte medarbeidere innenfor den utøvende 

myndighet mistenkte at han ikke alltid presenterte president Johnson for alle mulige 
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synspunkter på ulike saker, hevder Christison at han samtidig behandlet Midtøsten temmelig 

balansert i 1967.365 Likevel var det en gang slik at Rostow gikk gjennom alt av innkommende 

informasjon og var den som videreformidlet utviklingene til Johnson. Han hadde derfor stor 

innvirkning på hva Johnson fikk vite og hva Johnson forholdt seg til av informasjon om 

krisen og regionen generelt, og det kan ha vært vanskelig for Rostow å fullstendig unngå 

personlige overbevisninger i den følsomme konflikten i Midtøsten. 

 

Andre ting å tenke på enn Midtøsten 

Det var to utenrikspolitiske hensyn som overskygget det meste, til og med den stadig betente 

konflikten i Midtøsten, under president Lyndon B. Johnsons regjeringstid. Den overhengende 

kalde krigen mot Sovjetunionen og kommunismen som ideologi farget det aller meste USA 

foretok seg utenlands i flere tiår.366 Kampen mellom de to supermaktene om å videreføre sine 

ideologiske verdier til andre nasjoner og dermed skaffe seg allierte i konkurransen mot den 

andre var det viktigste målet. Også Midtøsten fikk i stor grad kjenne på det å være en del av 

den kalde krigføringen mellom supermaktene. Mens Egypt og Syria var Sovjetunionens 

viktigste allierte i regionen, hadde USA før Seksdagerskrigen fått et stadig nærmere forhold 

til Israel.367 Det hadde vært en viss skeptisk, særlig i utenriks- og forsvarsdepartementet, men 

også i Det hvite hus, for hvor positivt rent strategisk sett et nært forhold mellom Israel og 

USA var. Mange amerikanere sympatiserte med israelerne som folk og heiet på den jødiske 

statens rett til å overleve. Samtidig var det et bekymringsverdig tankekors for de politiske 

toppene at jo nærmere USA kom Israel, jo mer ville kanskje det israelske folket forvente 

direkte amerikansk støtte i konfrontasjoner med sine naboer. Denne bekymringen forsvant 

etter Seksdagerskrigen. 

 

Israel brukte bare seks dager i juni 1967 på å overbevise seg selv, sine naboer, USA og det 

internasjonale samfunnet hvem som var den mektigste militære makten i Midtøsten. Det var 

tydelig at den israelske hæren var fullstendig i stand til å forsvare seg selv. Derfor bidro den 

israelske krigføringen i juni til å overbevise mange politiske ledere i USA om at den jødiske 

staten kunne være en riktig så positiv alliert i Midtøsten.368 Fra å være et usikkert kort som 

mange fryktet bare ville være en byrde for amerikanske interesser i Midtøsten, steg Israel ut 
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av Seksdagerskrigen som en stat USA kunne stole på at kunne ordne opp selv. De politiske 

ledernes nye tiltro til Israel gikk også hånd i hånd med det som i årevis hadde vært den 

dominerende holdningen til Midtøsten blant det amerikanske folk. Siden sent på 1940-tallet 

hadde Israel bevisst bedrevet målrettet arbeid i USA for å skape sympati for den jødiske 

staten. Mens israelske ledere bevisst brukte formuleringer som ’israelsk Jerusalem’ om 

nybyen i vest og konsekvent kalte de jødiske innbyggerne i Jerusalem for ’israelere’, ble i 

tillegg også kulturelle uttrykk brukt for å øke populariteten for Israel i USA. Både på film, i 

bøker og i nyhetsartikler ble Israel fremstilt som helten i kampen om Midtøsten og deres 

arabiske naboer ble på lignende vis fremstilt i mer negativ forstand gjennom for eksempel 

filmer som Exodus fra 1960.369  

 

For mange amerikanere representerte Israel et fritt men ensomt demokrati omringet av 

fiendtlige arabiske stater.370 Det var mer nærliggende for de fleste amerikanere å identifisere 

seg med det israelske folket av flere grunner, blant annet den lignende innvandringskulturen 

som også hadde skapt USA i tillegg til at israelerne ble et bilde på viktige amerikanske 

verdier som individualisme og frihet.371 Historiker David Nes kommenterte i 1975 at den 

amerikanske holdningen til Midtøsten generelt var sterkt pro-israelsk, mens synet mange 

hadde på de arabiske statene på den annen side var full av mistillit og var mye mer negativt.372 

Dette hadde igjen vært et stort hinder for at USA klarte å formulere en rettferdig og realistisk 

politikk generelt i Midtøsten, mente Nes. Mens amerikanere i det israelske folket fant et 

hardtarbeidende og militært tøft folk som de lett kunne identifisere seg med, var ’araberne’ 

for mange forbundet med negative følelser. I flere uttrykk i media, både i avisene, på kino og i 

bøker, ble den generaliserte gruppen ’arabere’ ved flere tilfeller tegnet som fienden, mens 

israelerne var heltene som sto i mot og kjempet for friheten.373 

 

Sympatien blant amerikanere for Israel var enorm etter Seksdagerskrigen, for hver ene 

amerikaner som hadde uttrykt sin støtte til de arabiske landene under krigen, var det nitten 

amerikanere som støttet Israel.374 Det amerikanske statsapparatet mottok enorme mengder 

post fra privatpersoner i USA om krisen i Midtøsten i juni. Mellom 9. og 12. juni hadde Det 
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hvite hus gått gjennom 9000 henvendelser, og det ble anslått at 98% av dem var pro-israelske. 

Til sammen de ti siste dagene (5.-15. juni) hadde de gått gjennom rundt 50 000 brev og andre 

meldinger der 95% av det innsendte støttet Israel, mens mindre enn 1% favoriserte de 

arabiske landene. I tillegg var det 120 000 brev som alle skulle gjennomgås og få svar.375  

 

Det amerikanske engasjementet i Vietnam var det andre overordnede utenrikspolitiske 

hensynet som opptok mye av både president Johnson og utenriksminister Rusks tid på 1960-

tallet. Krigføringen strakk ut i tid, over 13 000 amerikanerne hadde blitt drept i Vietnam i 

1967 og hver måned ble tusenvis av vietnamesere drept under den intensive bombingen av 

landet.376 Det var store protester i USA mot krigen og en generelt kritisk holdning til hvordan 

presidenten og hans medarbeidere behandlet krisen i Vietnam. Seksdagerskrigen brøt dermed 

ut på et tidspunkt det Johnson-administrasjonen allerede var under et massivt press fra store 

deler av den amerikanske befolkningen om å trekke seg ut av Vietnam. En førsteprioritet før 

krigen brøt ut i juni var derfor å forhindre at USA ble direkte involverte også der. USA 

unngikk direkte konfrontasjoner under Seksdagerskrigen, men på krigens femte dag truet 

Sovjetunionen med å sende inn sovjetiske styrker for å få stanset israelerne og tvinge dem til å 

legge ned våpnene. I et allerede svært betent innenrikspolitisk klima som følge av krigen i 

Vietnam, ville det generelt være risikabelt å stille krav om en israelsk tilbaketrekking fra 

Jerusalem. For en allerede Israel-vennlig administrasjon var det vanskelig å se gode nok 

grunner til å utøve noe som helst form for press på Israel. Både rådgivere av presidenten og 

representanter fra det jødiske samfunnet i USA argumenterte også intenst for hvor viktig det 

var at USA ikke gjentok sine feil og presset israelerne slik Eisenhower hadde gjort etter 

Suezkrisen.377 Johnson hadde ikke klart å påvirke israelerne fra å gå til krig i utgangspunktet, 

og ønsket ikke etter å krigen gjøre forsøk på å presse israelerne til å trekke tilbake sine tropper 

fra områdene de hadde okkupert. Å støtte Israel i 1967 kunne kanskje også bidra til å dempe 

noe av den kritikken hans administrasjon hadde fått som følge av Vietnamkrigen.378 Og 

støtten Israel først og fremst ønsket seg var en støtte som hjalp dem med å beholde Jerusalem. 

 

Ett år senere, i 1968, skulle det i tillegg være presidentvalg i USA. Å havne på kant med 

viktige velgergrupper over spørsmål som angikk Israel eller Jerusalem på dette tidspunktet var 
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ikke et alternativ for en allerede presset Johnson-administrasjon. Men heller ikke etter at 

presidentvalget var avgjort og vunnet av republikanske Richard Nixon gjorde Johnson og 

hans medarbeidere noe aktivt forsøk på å få til en løsning på problemene i og med Jerusalem. 

Kommende presidentvalg spiller ofte en rolle i hvordan amerikansk utenrikspolitikk blir 

utformet, og Johnson og hans medarbeidere var bevisste på hvordan en Israel-kritisk politikk 

kunne slå ut i den amerikanske befolkningen. Men selv da valget var over og unnagjort og 

Johnson var på vei ut av Det hvite hus, gjorde han og hans administrasjon aldri noe aktivt for 

å få en løsning på Jerusalemspørsmålet. 

 

Ettersom Vietnamkrigen opptok mye av Johnson og Rusks tid, var det flere av Johnsons nære 

rådgivere som fikk betydelig innflytelse over de politiske avgjørelsene når det kom til 

Midtøsten sommeren og høsten 1967. I juni hadde Johnson opprettet en egen spesialkomité til 

å ta seg av arbeidet i Washington med å utarbeide en ny politisk linje for USA etter krigen. 

Johnsons tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, McGeorge Bundy, ble satt til å lede 

komitéen, og skjøv dermed til en viss grad Walt Rostow ut i kulden som Johnsons nærmeste 

medarbeider og rådgiver i spørsmål som gjaldt Midtøsten. Som nevnt var Johnson som person 

opptatt av personlig lojalitet og foretrakk medarbeidere han hadde lang erfaring med å jobbe 

med og som han dermed hadde en personlig og profesjonell tillit til. Johnson hadde selv 

utnevnt Arthur Goldberg, som hadde vært en venn av presidenten i årevis, til amerikansk 

ambassadør til FN i 1965. Sommeren og høsten 1967 hadde Goldberg og Bundy stor 

innflytelse over det som ble amerikansk politikk i Midtøsten. Arthur Goldberg hadde selv 

betegnet seg selv som sionist og hadde tidligere holdt taler der han hyllet den israelske staten 

og deres kamp for overlevelse.379 Han hadde også mektige venner i Israel, og ved minst ett 

tilfelle den 6. juni 1967 fungerte han også som budbringer for beskjeder fra høyeste hold i 

Israel, fra statsminister Eshkol. Via sin gamle studiekamerat fra jusstudiet i Chicago, 

høyesterettsdommer Shimon Agranat i Jerusalem, videreformidlet Goldberg en personlig 

beskjed fra den israelske statsministeren til president Johnson selv der Eshkol uttrykte et håp 

om at Johnson forsto hvorfor Israel hadde valgt å bombe sine naboland.380 Goldberg 

samarbeidet også med israelerne under det amerikanske presidentvalget i 1960 med å gjøre 

den demokratiske valgplattformen mer pro-israelsk.381 Mannen som jobbet tettest med 
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Midtøsten og Jerusalem i FN på vegne av USA etter Seksdagerskrigen var med andre ord en 

mann med sterke bånd til Israel.  

 

Hvordan virket eksterne faktorer inn på USAs behandling av 

Jerusalemspørsmålet?  
Mange faktorer kan tenkes å ha påvirket skiftet i det amerikanske standpunktet på Jerusalem i 

1967. Med utgangspunkt i det som står helt sentralt i den generelle utformingen av 

utenrikspolitikk, nemlig hvilke strategiske mål og interesser staten selv har, gir det til en viss 

grad mening at den amerikanske posisjonen endret seg. Hovedmålet i amerikansk 

utenrikspolitikk på 1960-tallet var å forhindre sovjetisk og kommunismens innflytelse. Et 

sterkt, samlet Israel kunne i den sammenhengen være svært hjelpsomt. Ved å påføre Egypt, 

Jordan og Syria militære tap under krigen, ydmyket samtidig Israel indirekte Sovjetunionen 

som hadde solgt våpen til både Egypt og Syria i forkant av krigen.382  

 

Jerusalemspørsmålet etter Seksdagerskrigen var en så stor floke at det ville ta mye tid og 

innsats fra USA sin side for å presse israelerne til å gå tilbake. Det ville i tillegg sette 

Johnson-administrasjonen enda mer på kant med et allerede misfornøyd amerikansk folk. 

Det er lite sannsynlig at en allerede Israel-vennlig president som Johnson, med sin inngående 

kjennskap til innenrikspolitikk i USA, skulle ha vært villig til å utøve det presset som var 

nødvendig på Israel når det kom til tilbaketrekking generelt. Spesifikt i tilfellet Jerusalem var 

det kanskje enda mer usannsynlig, så tett som byen hadde blitt knyttet til den jødiske 

identiteten over de siste par tiårene. Selv om Johnson var omringet både profesjonelt og privat 

av flere pro-israelske personer, var det ikke slik at han utelukkende var pro-israelsk. Det var 

kanskje mer det at Johnson stort sett vurderte konflikten i Midtøsten ut fra et israelsk 

perspektiv, ettersom det var det han selv hadde mest erfaring med, som påvirket ham mest.383 

Med sine mange jødiske venner ble det meste av problemene i Midtøsten sett ut fra 

israelernes ståsted og eventuelle løsninger på problemene ble da også løsninger som kanskje i 

større grad gagnet Israels mål.  

 

USA jobbet målrettet høsten 1967 for å få til forhandlinger mellom Jordan og Israel. Men 

ettersom begge stater hadde klare, tilsynelatende ufravikelige krav når det kom til Jerusalem 
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og særlig Gamlebyen, ble det ikke noen samtaler om fred mellom de to partene. Ettersom 

Israel og Jordan ikke ville klare å finne en løsning på Jerusalemspørsmålet seg i mellom, var 

det enklere å la byen bli en del av det som måtte drøftes i en mer overordnet løsning på hele 

Midtøsten-konflikten.384 Jerusalemspørsmålet var blitt så låst og så potensielt brennbart for 

amerikanerne, ikke bare i innenrikspolitikken men også i relasjonene de hadde til både Israel 

og Jordan som begge var land de ønsket gode forhold til, at den beste løsningen foreløpig var 

å dysse ned byens spesielle betydning og heller la Jerusalemspørsmålet inngå som en del av 

en større fredsavtale.  

 

Amerikanerne hadde også tilsynelatende en tendens til å ta mye av det israelerne sa når det 

kom til Jerusalemspørsmålet for å være sant, uten egentlig å få særlig håndfaste bekreftelse på 

at det de sa var det samme som de tenkte å gjøre.385 Da Israel gikk ut i generalforsamlingen 

og sa at det de hadde gjort i Jerusalem ikke var å regne som en annektering, aksepterte 

amerikanerne forklaringen og jobbet videre med det diplomatiske arbeidet basert på den 

antagelsen. I de påfølgende avstemningene valgte også amerikanerne å basere sin stemme på 

antagelser og ga dermed ikke sin støtte for noen av resolusjonene som direkte tok opp 

Jerusalemspørsmålet. Amerikanerne hadde selv vært klare på i samtaler med andre lands 

delegasjoner i tiden før resolusjon 242 at en resolusjon uten amerikansk støtte ikke ville ha 

særlig stor verdi. Men var amerikanerne naive og godtroende når det kom til Israels tanker om 

Jerusalem, eller var Israels handlinger i byen i realiteten noe som passet amerikanerne? Flere 

faktorer peker mot at det passet Johnson-administrasjonen godt med et Israel-styrt Jerusalem. 

Selv om amerikanerne ideelt sett fortsatt ønsket en bred internasjonal enighet om Jerusalem, 

var byen med Israel blitt gjenåpnet og gjenforent. USA var først og fremst opptatte av 

helligdommene i Jerusalem og hadde samtidig et nært diplomatisk forhold til Israel. Det kan 

dermed også se ut som at den israelske tilstedeværelsen i Øst-Jerusalem ikke var særlig 

problematisk for amerikanerne selv, men at det som eventuelt var problematisk var at 

verdenssamfunnet generelt var negative.  

 

Også da Jerusalem på nytt ble tatt opp i Sikkerhetsrådet på nyåret i 1968, jobbet amerikanerne 

aktivt i mot resolusjoner som var kritiske mot de israelske grepene i byen. Kun da 

Sikkerhetsrådet oppfordret Israel til å avlyse uavhengighetsparaden de hadde planlagt å 

avholde i Øst-Jerusalem var USA blant landene som stemte for. Under avstemmingen over 
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resolusjonen i mai 1968 som fordømte Israels handlinger i Jerusalem avsto USA fra å stemme 

igjen, selv om flere av de politiske toppene begynte å bli bekymret for at USA i stor grad var 

alene i å støtte Israel i de ulike drøftingene i Sikkerhetsrådet. De amerikanske lederne fryktet 

at de isolerte seg, men valgte likevel ut Johnsons tid som president å skyve 

Jerusalemspørsmålet foran seg, hevde i samtaler med både Israel og Jordan at de sto fast på at 

ingen stat alene kunne endre på Jerusalems status, men fortsatte i offentligheten å gi inntrykk 

av at de støttet israelerne når det kom til avgjørelser om byen i FN. Til tross for at det var 

tydelige uenigheter mellom amerikanske og israelske ledere bak lukkede dører, kunne Israel 

gjennom resten av Johnsons regjeringstid forvente amerikansk støtte i spørsmål som dukket 

opp om Jerusalem. Da Rostow tok opp Jerusalem under en samtale med blant andre 

Menachem Begin, minister uten portofolio, i juni 1968 forundret Begin seg over hvorfor 

Rostow i det hele tatt bragte temaet på banen. Rostow sa at Jerusalemspørsmålet var blant de 

aller vanskeligste problemene å skulle løse i konflikten, men ble avfeid av Begin som sa at 

Jerusalem var og skulle forbli Israels hovedstad.386 Harold Saunders kommenterte i etterkant 

av samtalen at det hadde vært en vennlig diskusjon om Jerusalem, men at den ga uttrykk for 

hvor langt det amerikanske og det israelske synet på Jerusalem egentlig sto fra hverandre.  

 

Til tross for at amerikanerne fikk tydelig beskjed om hva Israels tanker om Jerusalem var 

gjennom Begin i juni 1968, gjorde de altså ingenting resten av året. Til tross for stadig 

israelsk utbygging i Jerusalemområdet og ingenting som tilsa at de var villige til å forhandle 

om byen, gjorde de heller ikke stort for å presse israelerne verken i private samtaler eller i 

offentlige rom. Det kan virke som amerikanerne til slutt aksepterte situasjonen og valgte å gi 

inntrykk utad om de godtok israelernes forklaringer på det de foretok seg i Jerusalem som 

grep som ikke var å regnes som forsøk på en annektering av Øst-Jerusalem. En hard linje 

overfor Israel på et så ømtålig tema som Jerusalem var ikke verdt den motstanden det kunne 

føre til for Johnson-administrasjonen.  
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Kapittel 6: Konklusjon 
Seksdagerskrigen i 1967 endret forholdet mellom USA og Israel, og satte samtidig standarden 

for det meste av amerikansk politikk i regionen i overskuelig fremtid. Krigen bidro også til at 

USA igjen gikk tilbake på tidligere politisk standpunkt når det kom til Jerusalem. Ingen av 

uttalelsene som kom fra Det hvite hus og utenriksdepartementet sa et ord om 

internasjonalisering av Jerusalem. Da Jerusalemspørsmålet for første gang ble drøftet i FN i 

1947, var USA blant nasjonene som stemte for og som dermed var med på å vedta 

delingsplanen. Delingsplanen la opp til at Jerusalem skulle bli et corpus separatum, en separat 

og nøytral enhet som verken tilhørte den jødiske eller arabiske staten i Palestina og da heller 

være underlagt internasjonalt oppsyn. Det tok riktignok ikke lang tid før amerikanerne 

begynte å tvile på internasjonaliseringsprinsippet, og særlig etter at israelske og jordanske 

styrker effektivt delte byen seg i mellom ved hjelp av ren fysisk makt ble USA skeptiske til 

om internasjonalisering var det mest gunstige alternativet for Jerusalems fremtid. Tanken på å 

ved hjelp av fysisk makt tvinge Israel og Jordan tilbake for å få implementert delingsplanen 

var en bekymringsverdig tanke for amerikanerne, og heller ikke verdt innsatsen ut fra USAs 

egne sikkerhetsmessige hensyn. 

 

I drøftingene i FN i etterkant av krigen i 1948-49, gikk USA stadig mer bort fra 

internasjonaliseringsprinsippet. En type begrenset internasjonalisering der kun 

helligdommene i Jerusalem ble underlagt internasjonalt styre, mens Israel og Jordan fikk 

ansvaret for den daglige styringen av hver sin bydel, var da det amerikanerne så for seg for 

byen. De protesterte derimot på ethvert forsøk fra Israel og Jordan på å formalisere sin 

tilstedeværelse i byen, og nektet blant annet å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel 

Aviv til Jerusalem som et uttrykk for sin motstand. USA bidro samtidig også til at 

Jerusalemspørsmålet forsvant fra den internasjonale dagsorden i FN ved å enten forholde seg 

passive når diskusjoner kom opp eller ved å stemme ned forsøk på å finne en løsning for 

byen. Samtidig holdt amerikanerne fast på at byens endelige status ikke skulle avgjøres av et 

fait accompli, altså at Jerusalems betydning var så stor for såpass mange mennesker at det 

ikke var akseptabelt at byens skjebne ble avgjort gjennom hva to stater på bakken der foretok 

seg. Jerusalems status var viktig for så mange parter at en avgjørelse om byen måtte tas i 

samarbeid. 
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Etter Seksdagerskrigen 

Under Seksdagerskrigen i 1967 tok israelske styrker over hele Jerusalem og jagde ut både de 

jordanske styrkene som sto der og store deler av den palestinske befolkningen. Det ble raskt 

satt i gang tiltak for å fysisk forene byen igjen og å befeste den israelske tilstedeværelsen i 

hele byen. I de årene byen hadde vært delt hadde israelske politikere bevisst fulgt en strategi 

om å uløselig knytte Jerusalem til den jødiske identiteten, både for det jødiske folket selv men 

også i andre viktige befolkningsgruppers bevissthet. I USA hadde en egen PR-kampanje blitt 

igangsatt for å sikre seg det amerikanske folkets sympati for Israels drøm om Jerusalem og 

israelerne forsøkte også påvirke amerikanske politikere til å støtte sitt syn. Dette ga kanskje til 

en viss grad gevinst for israelerne i 1967, da støtten for Israel i etterkant av krigen var enorm.  

 

President Lyndon B. Johnson og hans administrasjon satte aldri noen krav til israelerne 

generelt etter Seksdagerskrigen, og i alle fall ikke når det kom til Jerusalem. Borte var den 

amerikanske støtten for internasjonalisering, og isteden kom standpunktet om at 

tilbaketrekking fra okkuperte områder kun var realistisk i bytte mot varige fredsavtaler og en 

formell slutt på fiendtlighetene statene i mellom. Det som til dels opptok amerikanerne var 

helligdommene, og ettersom israelerne forsikret dem om at helligdommene kom til å holdes 

åpne for alle som ønsket å besøke dem, var israelsk styre i Jerusalem på mange måter en 

positiv ting. USA valgte å avstå fra å stemme ved to anledninger da FNs generalforsamling i 

etterkant av Israels de-facto annektering av Øst-Jerusalem i slutten av juni la frem 

resolusjoner som erklærte den israelske lovgivningen for å være ugyldig. Amerikanerne 

forklarte seg med at de fortsatt mente at en stats ensidige handlinger ikke kunne avgjøre 

Jerusalems status, men at de samtidig ikke kunne stemme for en resolusjonstekst som 

indikerte at Israel hadde annektert Øst-Jerusalem. USA argumenterte for at verdenssamfunnet 

måtte tro på Israel når de hevdet at det ikke var en formell annektering. Det er interessant at 

USA tilsynelatende valgte å la tvilen komme Israel til gode med tanke på den historien de 

hadde vært vitne til når det kom til Israel og Jerusalem. Amerikanerne var fullstendig klare 

over hvor viktig Jerusalem var for den jødiske staten, og hadde også ved tidligere tilfeller gått 

tilbake på sitt standpunkt vedrørende byen ettersom Israel tvang seg til en større posisjon i 

byen. 

 

Heller enn at USA lot tvilen komme Israel til gode, som det ved første øyekast kanskje kan se 

ut som, er det mer trolig at et israelsk styre i Jerusalem i realiteten var en bedre løsning for 
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Johnson-administrasjonen enn mange andre muligheter. Problemet var bare at det sto i skarp 

kontrast til det store deler av verdenssamfunnet mente, og ikke minst var de arabiske landene i 

Midtøsten dypt uenige i at Israel skulle ha kontrollen i Jerusalem. Johnson-administrasjonen 

kunne derfor ikke gå ut og si i klartekst at de støttet et Jerusalem underlagt Israel, men den 

politiske linjen de valgte å legge seg på gikk klart i favør av Israels ønsker for fremtiden. I 

amerikanske uttalelser ble helligdommene i Jerusalem fremhevet, i FN ble 

resolusjonstekstene enten vagt formulerte hvis ikke hadde de ikke amerikansk støtte, og en 

løsning på Jerusalemspørsmålet kunne ikke komme uten at det kom som en større avtale om 

fred mellom partene. Dersom Jerusalemspørsmålet skulle kunne være del av større 

fredsforhandlinger, måtte det først komme dit at partene i det hele tatt var villige til å 

forhandle, noe mange arabiske stater var negative til. Dermed ble situasjonen liggende på 

vent, og Israel kunne stadig gjøre grep som knyttet også Øst-Jerusalem til den israelske staten 

etter krigen. Ved å se nærmere på konteksten for avgjørelser i amerikansk utenrikspolitikk 

under Johnson-administrasjonen, blir det også mer tydelig hvorfor et israelsk Jerusalem var et 

godt alternativ for en ellers presset administrasjon når det kom til utenrikspolitikk.  

 

Generelt sett var hovedprioriteten for amerikanske beslutningstagere i 1967 å demme opp for 

sovjetisk innflytelse rundt om i verden, som ble stadig mer polarisert mellom de to aktørene 

under Den kalde krigen. Midtøsten ble en viktig arena for begge de to supermaktene å sikre 

seg støtte og allierte i. Under Seksdagerskrigen beviste Israel for alle at de var fullstendig 

kapable til å beskytte seg selv og sine interesser i Midtøsten mot sine arabiske naboer. Den 

israelske hæren knuste den egyptiske og den syriske hæren, som var blant Sovjetunionens 

nærmeste allierte i regionen. Å holde seg på god fot med Israel og å pleie det diplomatiske 

forholdet dem i mellom var en positiv utvikling for USA i den ideologiske og kalde 

krigføringen mot Sovjetunionen. En sterk alliert i Midtøsten var viktig for USA, mest 

sannsynlig viktigere enn å risikere å miste en slik alliert over et så emosjonelt og brennbart 

tema som Jerusalem. Samtidig som arbeidet med å ha sterke allierte i ulike områder var viktig 

for amerikanerne, var Johnson-administrasjonen såpass Israel-vennlig i utgangspunktet at det 

kanskje ikke hadde spilte noen rolle.  

 

Israel ble av mange amerikanere, både i mektige stillinger i særlig i den utøvende makt og av 

store deler av den amerikanske befolkningen, sett på som et tappert og ensomt demokrati 

omringet av bakstreverske og usikre arabiske stater. Den israelske staten hadde mye sympati 

og en stor supporter i det amerikanske folket, som fulgte med på det som for første gang var 
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tilnærmet direktesendte oppdateringer fra en krig i Midtøsten. Det som ble fremstilt som 

israelernes tapre, ensomme kamp mot sine naboer ble også for mange oppløftende i en tid der 

USA var dypt nede i den elendige Vietnamkrigen hvor alt ble stadig verre. Av alle de 

områdene Israel hadde okkupert, var Øst-Jerusalem det eneste det var full enighet om blant 

israelske beslutningstagere om å beholde, uansett. Selv om USA gikk ut og uttalte at de var 

’skuffet’ over de lovendringene israelerne hadde vedtatt om Jerusalem i juni, var det alt 

amerikanerne klarte å mønstre av uenighet. Heller enn å kreve en israelsk tilbaketrekking fra 

det som var okkupert område og som Israel ved å innføre ny israelsk lovgivning der brøt 

internasjonal lov for hva en okkupasjonsmakt kunne gjøre, nøyde USA seg med å uttrykke sin 

skuffelse. Samtidig fulgte de en politisk linje som hjalp Israel med å sikre grepet om 

Jerusalem. 

 

Amerikanerne var selv svært bevisste høsten 1967 på at en resolusjon om Midtøsten som ikke 

hadde deres støtte ville ha lite innvirkning på situasjonen, og brukte dette som et pressmiddel 

for å få igjennom det som til slutt ble resolusjon 242. Det at de da avsto fra å stemme de to 

gangene Jerusalem spesifikt ble tatt opp i generalforsamlingen like etter krigen, bidro da også 

til at Jerusalemspørsmålets betydning ble minimert. I resolusjon 242 ble ikke Jerusalem en 

gang nevnt spesifikt, og ble med det en del av de diffuse ’territoriene’ resolusjonen omtalte at 

Israel måtte trekke seg tilbake fra. Fra å ha vært en egen, til tider svært så omdiskutert sak på 

den internasjonale arenaen i tidligere år, ble Jerusalem redusert i resolusjon 242 til å bli en del 

av den større konflikten, noe som gjorde at problemene rundt byens status ville måtte løses 

som en del av større fredsforhandlinger de involverte partene i mellom. Også da 

Jerusalemspørsmålet igjen kom opp i FN i 1968, motsatte USA seg ethvert forsøk på 

resolusjoner som fordømte israelske handlinger i Jerusalem. Selv om amerikanerne skjønte at 

det kunne bidra til å isolere dem i blant annet Sikkerhetsrådet, valgte de likevel å holde seg på 

Israels side i drøftingene om byen ut Lyndon B. Johnsons regjeringstid.  

 

Selv om uttalte Israelsupportere som Walt Rostow og Arthur Goldberg var personer som fikk 

stor betydning og mye innflytelse på den amerikanske posisjonen på Jerusalemspørsmålet og 

Midtøsten generelt under Lyndon B. Johnson, er det lite som tilsier at Israel ville ha blitt 

presset særlig hardt på noe uansett med Johnson som sittende president. Johnson hadde vært 

kritisk til Eisenhowers press på Israel etter Suezkrisen i 1956, og hadde den gang stemt i mot 

at USA skulle ta del i sanksjonene FN planla å legge på den jødiske staten. Johnson hadde 

selv mange pro-israelske venner også utover de nære medarbeiderne som aktivt støttet den 
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israelske staten. Hans kunnskap om Midtøsten kom i stor grad fra israelske perspektiver og 

han beundret den israelske staten. Også fra et mer innenrikspolitisk ståsted ville det for 

Johnson være risikabelt å skulle legge seg ut med supportere av Israel i USA. Det var i 1967 

bare et år til et nytt presidentvalg, og Johnson og hans administrasjon var i hardt vær for den 

amerikanske involveringen i Vietnam. En rekke faktorer kan med andre ord tenkes å ha 

bidratt til å forklare den amerikanske passiviteten og motviljen mot å få noe gjort med tanke 

på Jerusalemspørsmålet under Johnson-administrasjonen. 

 

Det kan også virke som at det en sjelden gang var slik at departementenes interesser, 

presidentens tanker og folkets ønsker etter krigen i 1967 i større grad var sammenfallende. 

Israel beviste da for de mer skeptiske ansatte i for eksempel utenriksdepartementet at de var i 

stand til å beskytte seg selv mot sovjet-støttede stater som Egypt og Syria, noe som definitivt 

var en fordel for et USA som stadig lå i kald krig med Sovjetunionen. Det hadde vært 

usikkerhet rundt Israels evne til å beskytte seg selv, og en viss frykt for at et for tett forhold til 

Israel ville kunne føre til at USA forpliktet seg til å sende amerikanske soldater for å bistå 

israelerne. Det var ikke lenger en frykt etter Seksdagerskrigen. I Det hvite hus satt en 

president som hele sin politiske karriere hadde fokusert mest på innenrikspolitikk, og fikk 

mesteparten av sin kunnskap om Midtøsten og konflikten der fra personer som så konflikten i 

en israelsk referanseramme. Johnson selv beundret Israel, og hadde mange personlige venner 

som var pro-israelske. Etter årevis med hyllest av det tapre israelske folket i media og 

tilsvarende mistenkeliggjøring av arabere, som ble satt sammen i en skremmende bås, 

kombinert med en stadig empati for grusomhetene det jødiske folk hadde opplevd under 

Holocaust, var det amerikanske folk overveiende pro-israelsk i 1967. Israel ble sett på som 

helten i Midtøsten som kjempet friheten og individualismens kamp mot autoritære arabiske 

regimer.  

 

USAs nedprioritering av Jerusalemspørsmålet kom som en følge av flere faktorer. Den 

amerikanske involveringen i Vietnam, den ideologiske krigføringen mot Sovjetunionen, 

Jerusalemspørsmålets brennbarhet internt i USA og Johnsons personlige bakgrunn og 

kunnskap, hadde nok alt en innvirkning på den endrede tilnærmingen til Jerusalemspørsmålet. 

Den israelske erobringen av den hellige by førte til at byen i større grad ble en del av den 

større, overordnede konflikten heller å skilles ut som et eget problem som trengte egne 

løsninger i form av for eksempel internasjonalisering. Israel hadde i flere tiår arbeidet intenst 

med å knytte Jerusalem til den israelske staten og den israelske identiteten, og for mange ble 
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det stadig mer normalisert at byen tilhørte Israel. Ettersom mektige USA aldri la noe aktivt 

press på israelerne for en tilbaketrekking fra Israel, spilte det liten rolle at amerikanerne 

fortsatt hevdet at de ikke anså en ensidig handling for å ha endret eller avgjort Jerusalems 

skjebne. Den amerikanske passiviteten og politiske linje etter Seksdagerskrigen som gagnet 

Israel, gjorde Israel i stand til å stramme grepet om byen i 1967. Til tross for senere uenighet 

om byen og stadig motstand fra verdenssamfunnet, befestet Israel sin posisjon i Jerusalem i så 

sterk grad i 1967 at det fortsatt er Israel som styrer byen. Jerusalemspørsmålet var i 1967 så 

sensitivt for alle involverte parter, Israel, Jordan, de andre arabiske statene og i FN generelt, at 

et sterkt standpunkt vedrørende Jerusalem uunngåelig ville føre med seg at noen ble rasende. 

Å forholde seg passivt og oppmuntre til at partene selv fant en løsning ble derfor den 

gjeldende politiske linjen Johnson-administrasjonen la seg på utad etter Seksdagerskrigen.   
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