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Socialconstructivism holds that states establish institutional cooperation to solve common 

problems.  Through the institutions the states’ norms will coincide over time and lead to 

common interests.  

Since states are not egoistic by nature and easily can change, successful cooperations are 

common. Historically, two of the European Union’s founding states have had different views 

on the Israeli/Palestinian conflict. France has been a supporter of Palestine and Germany has 

been an israelie alley. Despite of this, the EU has a common standpoint through the CFSP of 

the conflict. One can wonder if socialconstructivism has the answer to how France and 

Germany have agreed on the same standpoint.  

This thesis will examine whether the CFSP has been an institution where knowledge and 

norms have been pooled and lead to the same standpoint in the Middle East conflict. 

The aim of this thesis is, through a least likely case study, to investigate if France and 

Germany’s interests in the Middle East Conflict have come together after the establishment of 

CFSP in line with what socialconstrctivism holds. 
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1 Introduktion 

Här nedan följer en presentation av uppsatsens ämnesval, som sedan mynnar ut i en 

redogörelse för uppsatsens problem och syfte med preciserade frågeställningar.  

Idén om att skapa ett enat Europa har funnits i tankarna sedan flera hundra år tillbaka, dock 

var dessa försök baserade på våld. Napoleonkrigen kan nämnas och, även på senare tid, 

Tysklands ambitioner under försöket att skapa ett tredje rike. Genom historiens gång har 

tankarna varit det samma, det vill säga att ett enat Europa skulle innebära mer politisk och 

ekonomisk makt till området, vilket också skulle leda till en starkare ställning internationellt. 

Denna målsättning har dock gått i vågor. Andra världskriget innebar bland annat att 

nationalstaternas ställning stärktes, samtidigt som man tvingades att samarbeta på grund av 

krigsansträngningarna. Nya samarbetsstrukturer konstruerades och det var här som tankarna 

om ett enat Europa väcktes på nytt.1  

 

EU har under lång tid haft ambitionen att samarbeta i utrikesfrågor och tanken väcktes redan 

år 1950. Det var dock inte förrän efter kalla krigets slut som utvecklingen mot en gemensam 

utrikes- och säkerhetspolitik började ta fart på allvar. EU insåg då att man skulle komma att få 

en större och allt viktigare relation med länderna i öst och var därför i större behov av en 

tydligare politik gentemot dessa länder. Visionen var att EU skulle tala med en enad röst och 

på så sätt få mer handlingskraft i den internationella politiken.2 EU:s Gemensamma Utrikes- 

och Säkerhetspolitik (GUSP) skrevs formellt in i Maastrichtfördraget 1992 och hamnade 

under den andra pelaren som är av mellanstatlig karaktär.3  

 

EU:s utrikespolitik är ett område som under lång tid varit i fokus för forskare, då många har 

fascinerats av dess komplicerade målsättning om ett enat ansikte utåt. Staterna i Europa har 

olika historiska utgångspunkter och har därigenom format en nationell kultur och en tradition 

som ligger djupt rotat i samhället.4 Med detta som utgångspunkt är det förståeligt att en 

gemensam hållning i en utrikespolitisk fråga, under EU:s flagga, kan anses som 

svåruppnåelig.  

                                                 
1 Lindahl & Larsson (1991) s. 9-10 
2 Aggestam m.fl. (2000) s. 63 
3 McCormick (2002) s. 198 
4 Aggestam (2004) s. 81 
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Kalla krigets slut har dock ändrat världsbilden och skakat om de väletablerade 

uppfattningarna om hur länder ser på andra och sig själva. Detta har också öppnat upp för nya 

möjligheter.5 Införandet av GUSP skulle kunna ses som en sådan möjlighet. Det man kan se 

så här femton år efter införandet av GUSP är att det även har blivit en mer intensifierad, 

tydligare och mer enhetlig politik gentemot Israel och Palestina. En teori som gör anspråk på 

att förklara detta fenomen är socialkonstruktivismen. Anhängarna av denna teori menar att då 

strukturerna på den internationella arenan förändras, måste även staterna omdefiniera vilka de 

är och vad de vill. Stater med gemensamma mål går därför ihop och etablerar institutioner för 

att på så vis få gemensamma lösningar på gemensamma problem. Väl i samarbetet 

sammanvävs de olika kunskaperna och normerna, vilket sedermera leder till gemensamma 

intressen. Stater som samarbetar inom en institution får efter en tid gemensamma intressen 

och därigenom också samma beteendemönster.6  

 

Frågan man kan ställa sig är om GUSP verkat som en normsamlande institution, där intressen 

vävts samman och påverkat medlemsstaterna mot en gemensam hållning i 

Israel/Palestinakonflikten.7 Är det så att det är medlemsstaternas synkning av intressen som 

avspeglas på EU:s enhetligare utrikespolitik mot Israel och Palestina?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka om Frankrikes och Tysklands 

intressen i Mellanösternkonflikten har sammanfallit efter införandet av GUSP, i enlighet med 

vad socialkonstruktivismen hävdar. 

 

Får att nå uppsatsens syfte avser jag besvara två frågeställningar: 

• Hur ställer sig Frankrike och Tyskland historiskt till Mellanösternkonflikten? 

• Har Frankrikes och Tysklands syn på parterna i konflikten ändrats sedan GUSP:ens 

införande och i så fall, hur har den ändrats?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet, kapitel 1, omfattar en bakgrund som 

sedermera utmynnar i en problemformulering, uppsatsen syfte, och de frågor som jag ämnar 

                                                 
5 Aggestam (2004) s. 45 
6 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 104, Wendt (1999) s. 316 
7 Hädanefter kan denna konflikt även komma att benämnas ”Mellanösternkonflikten”. 
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besvara. Kapitel 2 behandlar teorin socialkonstruktivismen. Här tydliggörs teorins 

grundtankar och syn på verkligheten. Denna del följs av kapitel 3 som är ett kapitel där min 

valda metod och teknik presenteras. Även material på vilken denna uppsats skall grundas 

belyses liksom uppsatsens avgränsningar. Kapitel 4, tidigare forskning, som innehåller en 

studie gjord av Lisbeth Aggestam. Vidare behandlas empirin i kapitel 5. Där presenteras EU:s 

ståndpunkt liksom Frankrikes och Tysklands ställningstagande till Mellanösternkonflikten. 

Kapitlet omfattar även en analys där teorin socialkonstruktivismen och dess motpol 

rationalismen knyts samman med de uttalanden som gjorts och tidigare forskning. 

Rationalismen kommer att appliceras på de områden i uttalandena där socialkonstruktivismen 

inte har förklaringen. Svaret på mina frågor tydliggörs i slutsatsen, som man finner i kapitel 6.  

2 Socialkonstruktivismen  

Här nedan presenteras grundtankarna inom socialkonstruktivismen och vad som, enligt den, 

är avgörande för vilka intressen en stat har. Vidare kommer socialkonstruktivismens syn på 

vad det är som sker när stater samarbetar också att belysas. Slutligen kommer även 

socialkonstruktivismens motpol rationalismen att belysas. 

Socialkonstruktivismen är en teori som relativt nyligen har kommit in i EU-sammanhang och 

som bland annat studerar hur strukturer och aktörer påverkar varandra. Alexander Wendt är 

en av de viktigaste förespråkarna för denna teori och det var han som efter kalla krigets slut 

introducerade socialkonstruktivismen som ett konkurrerande perspektiv till de mer etablerade 

teorierna realism och liberalism. Wendt ansåg att det behövdes en bättre förklaring till varför 

det sker förändringar i den internationella politiken, såsom exempelvis en förklaring till kalla 

krigets slut. Detta var något som han menade att de mer etablerade teorierna inte hade en bra 

förklaring på.8 Wendt ansåg således att de institutionella förändringar som har skett på den 

internationella arenan, sedan andra världskriget, är något som måste undersökas mer 

noggrant.9 

2.1 Aktör/Struktur debatten 

Det finns två huvudantaganden som alla socialkonstruktivister är eniga om. Det första är att 

strukturer uppkommer på grund av att människor har gemensamma idéer och inte på grund av 

att det ligger ett materiellt vinstintresse bakom. Att skapa institutioner för materiellt 

                                                 
8 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 98, Wendt (1999) s. 4 
9 Wendt (1999) s. 2, 14 
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vinstintresse är något som enligt socialkonstruktivisterna kommer i andra hand och är alltså 

inget som man utgår ifrån. Man skapar alltså gemensamma institutioner för att på så vis 

underlätta att få fram gemensamma lösningar på ett problem. Vidare utbyts även andra idéer 

och kunskaper i dessa institutioner och på så vis uppstår så småningom gemensamma 

intressen, vilket sedermera också kan resultera i en gemensam identitet. Den andra punkten 

som socialkonstruktivister är eniga om är att då identiteter och intressen hos en aktör formas 

utifrån idéer, ses inte intressen som redan förutbestämda.10  

 

Det har länge diskuterats huruvida det är staterna, det vill säga, aktörerna eller strukturerna 

(institutionerna) som påverkar hur det internationella systemet ser ut. Individualismen, som 

förespråkas av socialkonstruktivismens motpol rationalismen, menar att det är endast 

aktörerna själva som kan påverka sin egen tillvaro och därmed också strukturerna. Det 

holistiska synsättet (även kallat strukturalism) däremot menar att en enda aktör inte kan 

påverka hur strukturerna ser ut.11 Inom socialkonstruktivismen framhåller man emellertid det 

holistiska synsättet då man ser på verkligheten som att aktörer inte kan existera oberoende av 

strukturerna.12 Samarbete inom en institution möjliggör att en stat utvecklas i takt med att 

strukturerna förändras. Med socialkonstruktivismen analyserar man aktörer på olika nivåer, 

därmed kan man analysera såväl individer som stater. På samma sätt som enskilda individer 

inte kan verka oberoende strukturerna i samhället så kan heller inte stater verka oberoende 

dem som finns på den internationella politiska arenan. Det vill säga stater kan i dag inte verka 

helt och hållet på egen hand, utan de är beroende av varandra och strukturer på ett eller annat 

sätt.13   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att anhängarna till socialkonstruktivismen menar att 

verkligheten inte bara uppstår av sig själv utan att det är aktörer, med sina idéer, som skapar 

och omformar den.14 March och Olsen anser att aktörer agerar efter regler och normer olika 

beroende på situation. 15 Detta har kallats att man agerar utifrån ”logic of appropriateness” det 

vill säga att stater, i den givna situationen, ställer sig frågan: hur skulle en annan stat i samma 

situation agera under dessa förhållanden? Det är sålunda den miljö vi lever i som formar 

                                                 
10 Wendt (1999) s. 140-141 
11 Wendt (1999) s. 26 
12 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 100 
13 Wendt (1999) s. 10, 193 
14 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 95 
15 Wiener & Diez (2005) s. 159,163 
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aktören och sedan är det aktören som är med och påverkar de strukturer som finns omkring 

oss genom sitt dagliga arbete.16 Alltså kan man säga att det är både aktörens skapande och 

omgivningens påverkan som avgör hur de sociala strukturerna i samhället ser ut. Detta kan 

liknas med den klassiska metaforen ”hönan och ägget”, med andra ord vilken av de två var det 

som kom först?   

”As I see it however, social constructivism is not just about ideas, it is also 

about structuralism or holism.”
17
(Alexander Wendt) 

2.2 Staters identitet och intressen 

 Om man vill utröna vilka intressen en stat har, behöver man gå djupare och titta på staters 

identitet. Wendt menar att det finns fyra olika identiteter som man kan anta: 18 

• ”Personal or corporate”: en enskild individ antar en individuell identitet medan en 

enhet såsom ett företag eller en stat antar en sorts kollektiv identitet.  

• ”Type”: denna identitet är något som människor eller stater med vissa särdrag delar, 

såsom ett gemensamt språk, religion eller historisk bakgrund. 

• ”Role”: är den identitet man får genom att man antar en viss roll såsom exempelvis 

president eller stormakt. 

• ”Collective”: en stats identitet är något som bestäms utifrån hur man ser på sig själv 

och hur man ses av andra, med andra ord är identitet både endogent och exogent 

bestämt. 

Dessa identiteter, förutom den förstnämnda (personal-corporate) kan samverka, vilket innebär 

att man som individ eller enhet kan ha olika identiteter samtidigt. Härigenom blir det då 

möjligt att ha flera identiteter samtidigt och en europeisk identitet behöver således inte 

innebära att den nationella identiteten får ge vika.19 Identitet är vidare något som är 

grundläggande för vilka intressen man har eftersom man inte kan veta vad man vill ha förrän 

man vet vem man är. Identitet är alltså något som vi ”är” medan intressen definierar vad vi 

vill ”ha”. Intressena ligger sålunda till grund för hur vi agerar.  

Det finns sedan två typer av intressen, objektiva och subjektiva. Det objektiva intresset 

innebär att man har ett mål att uppfylla sina grundläggande behov för att uppnå en identitet. 

Exempelvis kan man inte kalla sig stat om man inte har monopol på våld. Monopol på våld 

                                                 
16 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 95 
17 Wendt (1999) s. 139 
18 Wendt (1999) s. 224-229 
19 Wiener & Diez (2005) s. 167 
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kan därför anses som ett objektivt intresse. De objektiva intressena brukar vidare 

karaktäriseras som: 

• Överlevnad 

• Autonomi 

• Ekonomisk välfärd 

• Kollektivt välmående 

Det subjektiva intresset är vad rationalismen skulle kalla för preferenser, alltså vad man tror 

sig behöva för att uppfylla ett mål. Det objektiva intresset ligger med andra ord till grund för 

vilka subjektiva intressen man har. Det är emellertid de subjektiva intressena som leder till ett 

visst beteende. Även om stater har grundläggande intressen kan man, enligt Wendt, ändå inte 

se stater som egocentriska enheter som i alla situationer försöker nyttomaximera. Stater kan 

visserligen agera egoistiskt i vissa situationer, men det ligger inte i deras natur att göra det. 

Det finns emellertid ett visst tryck på staten att se till sina egenintressen, men detta kan 

överkommas eftersom stater är flexibla i den bemärkelsen att de har lätt för att ändra sig. Kan 

en stat åstadkomma att inte bara se till egenintressen utan också till den andra statens 

preferenser är chanserna goda att man så småningom ser gruppen som ett ”vi”, istället för att 

se till ”vi” och ”dem”. Om man ser en grupp av stater som ett ”vi”, handlar man inte längre 

endast för sitt eget bästa utan för hela gruppens.20   

 

“We are what we are by how we interact”.
21
(Alexander Wendt) 

 

Vad gäller staters säkerhet delar socialkonstruktivismen således definition med realismens 

anhängare, det vill säga att säkerhet främst handlar om överlevnad. Åsikterna går emellertid 

därefter isär. Eftersom det inte finns några vinstbaserade underliggande intressen hos stater, 

finns det därmed heller inget ”säkerhetsdilemma” att frukta. 22 Säkerhetsdilemmat 

uppkommer då en stat inte känner till en annan stats intentioner och därigenom känner sig 

hotad. Om man då istället går in i ett samarbete och delar kunskap om den andra parten så 

behöver man inte känna sig hotad.23 Med andra ord de samlade normerna är basen för hur 

stater interagerar med varandra. Wendt menar att då strukturer är föränderliga finns det 

därmed inga bestående strukturer och därför heller ingen konstant anarki mellan stater. 

                                                 
20 Wendt (1999) s. 239-242 
21 Baylis & Smith (2003) s. 244 
22 Baylis & Smith (2003) s. 244 
23 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 102 
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Säkerhet och hot är alltså inte något bestående, utan de ändrar karaktär beroende på de 

rådande sociala strukturerna.  Ett hot uppstår alltså, enligt socialkonstruktivisterna, endast om 

en stat presenterar det som ett sådant.  Anarki blir vad staterna gör av det.24 Det vill säga 

socialkonstruktivismen går emot rationalisterna som menar att stater befinner sig i ett system 

med en struktur av anarki. 25  

2.2.1  Staters samarbete och EU   

Stater samarbetar, som nämndes ovan, inom institutioner för att utbyta idéer och kunskap för 

att på så vis få fram lösningar på gemensamma problem och för att uppnå gemensamma 

syften och mål.26 Staters suveränitet som traditionellt innebär territorium, auktoritet och 

nationell identitet är heller inget som är bestående utan det ändras under den ständigt 

pågående processen.27 Möjligheterna till lyckade samarbeten är därmed stora.  

 

När strukturen på den internationella arenan ändras påverkas också mikronivån, det vill säga 

de enskilda staterna. I och med att detta sker måste staterna omdefiniera vilka de är och vad 

de vill åstadkomma. På detta sätt ändras också staters intressen och identitet. Strukturer är 

dock svårföränderliga, men när de väl förändras, ändras också staternas identitet. Stater kan 

från början gå ihop på grund av egenintresse, men i slutändan försvinner detta till förmån för 

altruism.28 Det är institutionerna som bygger upp och reglerar samarbetet mellan stater och 

dessa består av en samling gemensamma normer och regler. Dessa formar inte bara ett 

gemensamt beteende, utan också ett gemensamt intresse.29 I ett samarbete ser man således inte 

endast till vad som är bra för den egna staten, utan också vad som är bäst för den 

samarbetande gruppen. Med andra ord får de gamla intressena ge vika för de nya som tjänar 

för alla samarbetande parter. Gränserna för vad som innebär ”vi” och ”dem” suddas ut i ett 

samarbete, vilket också med tiden möjliggör ett formande av en gemensam identitet. 30  

 

                                                 
24 Wendt (1999) s. 6 
25 Baylis & Smith, (2003) s. 244 
26 Wendt (1999) s. 2 
27 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 104 
28 Wendt (1999) s. 316-336 
29 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 104 
30 Wendt (1999) s. 338-342 
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Socialkonstruktivisterna menar att EU är en betydande identitetsskapare då EU sprider sina 

normer och värderingar till sina medlemsstater. Själva EU-medlemskapet är betydande i den 

bemärkelsen hur staterna ser på sig själva och på de andra medlemsstaterna.31  Väl inne i 

samarbetet påverkas medlemsstaterna av EU:s diskursiva tillämpning, det vill säga 

språkbruket, liksom av det dagliga arbetet inom unionen. Därmed kan man påstå att staterna 

socialiseras in i EU:s normer och värderingar och ett beteende anses efter en tid som lämpligt 

och normalt. För att kunna förstå ett beteendemönster måste man därför också förstå 

betydelsen av språkbruket. Socialkonstruktivismen menar att människornas kunskap och det 

språk de utövar formar den sociala verkligheten. Språket beskriver emellertid inte endast den 

verklighet vi lever i, utan det även formar och förändrar den.32 På grund av den andra pelarens 

mellanstatliga karaktär utgörs till stor del samarbetet inom utrikes- och säkerhetsfrågor av 

förhandlingar mellan staterna. Målet med dessa förhandlingar, menar socialkonstruktivisterna, 

är att man ska nå en kommunikativ konsensus mellan de olika staterna och alltså inte att en 

stat skall övertala en annan stat. Det vill säga, en stat resonerar för sina preferenser i en 

förhandling och försöker således inte maximera sina intressen. En stat har med andra ord inga 

problem med att ge upp sina intressen till fördel för ett bättre argument. Därav finns det stora 

möjligheter att fördjupa samarbeten. Medlemsstaternas intressen utsätts alltså i förhandlingar 

för diskursiva utmaningar.33 

 

Socialkonstruktivismen har emellertid stött på en del kritik. Kritiken riktas främst mot att den 

inte är metodologiskt hållbar då man fokuserar alldeles för mycket på debatten om 

verkligheten och kunskapen. Man borde istället inrikta sig på att forma en teori och bli mer 

normativ. En teori måste också kunna förklara hur saker och ting bör se ut och inte endast ge 

en beskrivning på hur det ser ut här och nu. Teorin fokuserar för mycket på vad det är som 

händer mellan stater och bör också koncentrera sig på mikronivån, det vill säga vad det är som 

händer inom nationalstaten. Mest kritik som har riktats mot socialkonstruktivismen kommer 

emellertid från rationalismen.34 

                                                 
31 Wiener & Diez (2005) s. 167 
32 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 100, 103 
33 Wiener & Diez (2005) s. 164 
34 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 109-111 
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2.3 Rationalismen – socialkonstruktivismens motpol  

Rationalismen som bygger på ”Rational Choiceteorin”, är en motpol till 

Socialkonstruktivismen. För att förklara detta mer konkret kan man säga att ”Rational 

Choice” är en orsaksteori som menar att man gör val efter vad som ger det bästa utfallet i 

enlighet med vad som önskas. Stater och även individer ses alltså som nyttomaximerare. 

Beslutsfattandet grundar sig därmed på ”logic of consequenses”, det vill säga att man noga 

överväger olika alternativ för att sedan välja den största förtjänsten. Rationalisterna ser till 

materiella ting och de påstår att stater alltid agerar utifrån deras materiella egenintresse och 

alltså inte, som socialkonstruktivisterna hävdar, att man agerar utifrån normer och utifrån det 

beteende som passar in i den specifika situationen.35 Rationalismens syn på normer och 

värderingar är att stater inte har några inbyggda sådana att följa. 36 Det är endast aktören som 

kan påverka det sociala samhället och alltså inte den sociala strukturen.37 Rationalisternas syn 

på identiteter är att dessa finns inbäddade i de givna strukturerna. Strukturernas utformning 

beror sedermera på vilka val som görs av aktörerna i samhället.38 

Den teori som förklarar EU och som ligger närmast de rationalistiska teorierna är Liberal 

Intergovernmentalism (LI).39 LI, bygger på två teorier nämligen realismen och liberalismen. 

Realismen menar att staterna befinner sig i anarki och att en stats intressen endast skyddas av 

en stark ekonomi och av ett försvar. Staternas vilja att samarbeta påverkas av om de har något 

att vinna på det.40 De internationella institutionerna är sålunda styrda av nationalstaterna som 

befinner sig i ”self help” situation det vill säga att en stat är själv ytterst ansvarig för sin 

överelevnad. 41 Realismen anser att stater alltid har ett mål med sitt agerande. LI ligger 

emellertid nära realismens tankar och den håller fast vid att det är staten som är i fokus och att 

dessa har ett egenintresse. LI har dock, till skillnad från realismen, inspirerats av liberalismens 

syn på stater som beroende av varandra. LI:s  influenser från liberalismen är att ett beroende 

mellan staterna skapas genom samarbete och på så vis skall känslan av hot förebyggas. Vidare 

framkommer liberalismen i LI genom att den nationella nivåns preferenser avspeglar sig på de 

politiska ledarna, vilka i sin tur tar med sig dessa vid förhandlingar på den internationella 

                                                 
35 Rosamond (2000) s. 172 
36 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 54 
37 Wiener & Diez (2005) s. 160 
38 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 64 
39 Wiener & Diez (2005) s. 48 
40 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 54 
41 Baylis & Smith (2003) s. 144 
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arenan. Det är alltså de enskilda aktörerna inom staterna som påverkar hur staten agerar 

internationellt. 42 

Kortfattat kan man säga att medan socialkonstruktivismen fokuserar på idéer och strukturer, 

sätter rationalisterna aktören och det materiella i centrum. Med andra ord är det hos 

rationalismen endast aktören som kan påverka hur samhällsstrukturen ser ut. Aktören 

utformar sedermera strukturen efter vad som ger dem största möjliga materiella vinst. Inom 

båda grenarna anser man att stater har grundläggande intressen, men skillnaden är att 

socialkonstruktivisterna anser att stater inte är egocentriska av naturen och därför påverkas av 

de normer och idéer som finns inom strukturen. Rationalisterna menar å andra sidan att 

aktörer är egoistiska och agerar endast utifrån egenintresse. Staters utrikespolitik formas 

därmed enligt socialkonstruktivisterna efter de rådande strukturerna som finns på den 

internationella arenan medan rationalisterna hävdar att det är individerna inom den enskilda 

staten som påverkar hur staten agerar internationellt.43  

3 Metod och material 

Här nedan kommer den metod jag använt mig av att presenteras samt den teknik som jag 

ämnar använda för att uppnå uppsatsens syfte. Sedan följer en redogörelse av det material 

jag använt mig av samt källkritik till detta. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

avgränsningar.   

3.1 Fallstudiemetoden 

För att göra en korrekt fallstudiemetod måste man som forskare ha klart för sig vilket 

avgränsat område det är man vill undersöka, det vill säga vad som är forskningsobjektet. Det 

viktigaste i en fallstudie är att definiera forskningsobjektet då detta lägger grunden för 

uppsatsens problem. Vidare skall man även ha en välplanerad strategi för att kunna få 

lösningen på sitt problem. Forskningsstrategin och forskningsobjektet skall sedan vara 

vägledande för vilket fall man sedan skall välja. Fallet skall tjäna som ett verktyg för att finna 

svaret på sina forskningsfrågor. Man skall inte välja ett fall för att det verkar intressant eller 

för att det finns gott om empiriskt material på området, utan fallet måste vara ett strategiskt 

val för att finna en så korrekt lösning på sitt problem som möjligt. Frågorna en forskare skall 

                                                 
42 Rosamond (2000) s. 136 
43 Wendt (1999) s. 26 
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ställa sig vid användandet av en fallstudie måste vara väl anpassade till forskningsobjektet och 

inte endast behandla fallet i sig, då detta inte är forskningens huvudobjekt. 44  

I den här uppsatsen är forskningsobjektet teorin socialkonstruktivismen, då jag undersöker om 

denna teori speglar verkligheten. Om man skall testa en teori som jag gör, måste man först 

ställa sig frågan om det finns ett behov att göra det. Jag anser att det finns ett sådant behov då 

denna teori är relativt ny i EU-sammanhang och har på senare tid fått alltmer uppmärksamhet. 

Därför bör den testas mer intensivt. Vidare speglar inte alltid studier, gjorda längre tillbaka i 

tiden, dagens verklighet. Detta eftersom det inträffar nya händelser som gör att man måste 

tänka om, och därmed göra nya utforskningar.45 Med andra ord så måste man, så här några år 

efter införandet av GUSP, se om denna har förändrat staters ståndpunkter i utrikespolitiken 

eller se om de fortfarande är starkt förankrade i sina historiska utgångspunkter. 

3.1.1 Att testa en teori 

Det finns sex olika sätt att utforska teorier inom fallstudiemetoden och jag använder mig av 

den som kallas för ”theory testing.” När man testar en teori utgår man ifrån att testa teorins 

hållbarhet, antingen genom att försvaga eller förstärka den. 46 Det är sällan forskare har som 

mål att helt och hållet förkasta en teori. Det är emellertid svårt att helt och hållet verifiera eller 

förkasta en teori eftersom det alltid finns en risk att man som forskare har gjort någon 

felbedömning eller missat någon viktig aspekt. Man bör således inte vara för snabb med att 

avfärda en etablerad teori då den fortfarande kan beskriva andra fall väldigt bra.47 Forskare 

tenderar att överlag vara försiktiga med att dra förhastade slutsatser och för stora 

generaliseringar. 48 Enligt Karl Popper finns det emellertid ett exempel på fall där en teori är 

lätt att falsifiera. Det är när man hävdar bestämt att ”så här är det”. Ett exempel på ett sådant 

fall är teorin om att ”alla svanar är vita.” Denna typ av teori är lätt att falsifiera eftersom den 

dagen det dyker upp en svart svan faller hela teorin. Däremot är en teori som är mer komplex 

med kausala förklaringar och samspelande variabler som påverkar ett utfall mycket svårare att 

falsifiera. 49  Det som bäst förklarar om en teori håller är då ett utfall i enlighet med teorin ses 

                                                 
44 George & Bennett (2004) s. 69-77 
45 George & Bennett (2004) s. 96 
46 George & Bennett (2004) s. 80, 109-110 
47 George & Bennett (2004) s. 115, 116 
48 George & Bennett (2004) s. 80, 109-110 
49 George & Bennett (2004) s. 116 
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som det minst sannolika och ett utfall för någon annan teori ses som det mest sannolika, men 

att den minst sannolika teorins utfall ändå sker.50  

Då man testar en teori skall man vidare skilja mellan ett ”most likely” och ”least likely” fall. 

Vid testandet av en teori med en fallstudie är denna metod att föredra. Om man använder sig 

av metoden ”most likely” undersöker man ett fall där något med mycket hög sannolikhet 

kommer att inträffa, och om så inte blir fallet kan man dra slutsatsen att det inte kommer att 

inträffa i de mindre sannolika fallen heller. Om man istället använder sig av ett ”least likely” 

fall, undersöker man ett fall med lägst sannolikhet att inträffa. Om ett sådant fall ändå mot all 

förmodan skulle inträffa, visar detta på att det finns en stor sannolikhet att även andra 

liknande fall kommer att inträffa. Om man vill verifiera en tes använder man sig oftast av den 

sistnämnda, det vill säga ”least likely” och om man vill falsifiera en tes använder man sig 

oftast av den första, ”most likely”.51 I mitt fall är ”least likely” fallet det mest strategiska 

eftersom jag vill se i vilken utsträckning teorin stämmer överens med verkligheten och inte, 

som vore fallet med ”most likely”, där man skulle se i vilken utsträckning den inte stämmer 

överens. Mina intentioner blir således inte att försöka falsifiera teorin utan se i vilken 

utsträckning den har rätt.  

 Kritik som riktats mot fallstudiemetoden hävdar att man inte kan göra några generaliseringar 

utifrån ett enda fall och därför kan inte fallstudiemetoden bidra med en vetenskaplig och 

teoretisk utveckling. Den metod som bäst lämpar sig för att testa teorier är den kvantitativa då 

denna kan undersöka ett brett område och testa många fall. Fallstudiemetoden har också 

anklagats för att vara för subjektiv då den öppnar upp för forskarens personliga bedömningar. 

Det här beror på att forskare tenderar att se hypoteser kritiskt och därmed finns en risk för att 

en vilja att falsifiera infinner sig. Det som är fördelarna med en fallstudie, däremot är att man 

kommer nära inpå verkligheten och kan på så sätt gå på djupet, vilket vidare ger ett kraftfullt 

och säkert avtryck i vetenskapen. Subjektivism finns i alla typer av metod och inte enbart i 

fallstudiemetoden.52  

3.1.2 Val av fall 

För att finna svaret på om staters intressen sammanfaller måste jag således hitta ett passande 

”least likely” fall som inte får väljas utifrån hur intressant det är för mig personligen utan som 

                                                 
50 George & Bennett (2006) s 121 
51 Flyvbjer (2006) Qualitative Inquiry, s. 231 
52 Flyvbjer (2006) Qualitative Inquiry, s. 221-242 
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ska väljas utifrån kriteriet relevans. Ett relevant fall för det jag undersöker är först och främst 

ett sådant där EU har en gemensam ståndpunkt och där man kan se till vilken grad teorin 

överensstämmer med verkligheten. Mellanösternkonflikten kan ses som ett relevant fall, 

eftersom det är en konflikt som är aktuell även idag och att EU:s grundarländer, det vill säga 

att Frankrike och Tyskland har olika utgångspunkter vad gäller hur man ställer sig till parterna 

i konflikten. Frankrike och Tyskland signerade ett avtal 1963 (Elyséeavtalet) och utropade sig 

själva som ”motor” i EU:s integrationsprocess.53 Som ”motor” har dessa länder spelat en 

viktig roll för hur EU har utvecklats. Tyskland har under lång tid haft en speciell relation till 

Israel och stått på deras sida då man har ansett att PLO (den palestinska befrielserörelsen) är 

en terrororganisation. Dessutom har Tyskland en nära relation till USA som vidare är Israels 

närmaste allierade.54 Frankrike å andra sidan ses som det land som är det mest pro-arabiska 

landet i väst. Det blev därför intressant att se om dessa länder, under samarbetets gång, har 

närmat sig varandra trots sina olika utgångspunkter. Med andra ord är det minst sannolikhet 

(least likely) att dessa länders ståndpunkt skall ha vävts samman till ett, då de har så olika 

utgångspunkter på hur man ser på parterna i konflikten. Om deras olika ställningstagande har 

sammanvävts till ett gemensamt, baserat på de gemensamma kunskaperna och normerna, 

borde så även ske i de andra mer sannolika fallen.   

 

För att vidare kunna se om det skett någon ändring i Frankrikes och Tysklands 

ställningstagande till parterna i konflikten måste jag se om uttalandena från politikerna har 

förändrats. Jag redogör för uttalanden, från respektive land, vid tre olika tillfällen. Det första 

tillfället är från år 1998 då jag anser att samarbetet inom GUSP vid den tiden borde ha 

kommit på fötter och att processen borde ha kommit igång. Valet att starta undersökningen år 

1998 var också för att jag inte funnit några uttalanden från Tyskland angående konflikten 

innan detta år. Detta förklaras med att Tyskland innan det förde en mycket blygsam och tyst 

utrikespolitik.55 Uttalandena föregås därför av en historisk redogörelse för vart Frankrike och 

Tyskland stod åsiktsmässigt angående konflikten både innan och direkt efter GUSP:ens 

införande. Det andra och det tredje tillfället kommer därefter med cirka fyra års mellanrum för 

att kunna se om processen har gått framåt. Dessa tillfällen är således år 2002 och 2007.  

 

                                                 
53 Mc Cormick (2002) s.70 
54 Steinbach (i Goren) (2003) s. 89 
55 Buettner (i Goren) (2003) s. 155 
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Figuren nedan illustrerar hur jag har tänkt att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Figur 1: Analysram 

 

3.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys går ut på att man skall lyfta fram och analysera det väsentliga i en 

text. Med en sådan teknik kommer man texten nära och kan således sålla bort det som inte är 

relevant. Då man kommer texten nära kan man även analysera och ta fram det som ligger dolt 

under ytan. Man analyserar ofta hur en argumentation ser ut och vad det är som den vill 

framhäva. Man urskiljer två typer av textanalys. Den ena är att systematisera innehållet i de 

givna texterna och den andra är att kritiskt granska dem. Jag gör emellertid den 

systematiserade varianten. Då man gör det kan man vidare välja mellan tre inriktningar. 

Antingen kan man klargöra en tankestruktur, ordna logiskt eller klassificera. Ett klargörande 

av tankestrukturen blev emellertid det bästa alternativet för mig då Jag lyfter fram det 

viktigaste i texterna och begripliggör dem. Vid uttalandena som är gjorda av franska och tyska 

politiker använder jag mig av samma teknik eftersom jag väljer ut det som är väsentligt i 

uttalandena och begripliggör dem genom att visa på en tendens.56  

3.2.1 Material och källkritik 

Min empiri baseras till stor del på uttalanden. George & Bennett menar att då man utreder vad 

det är som är betydande i dokument, måste man ha i åtanke vem det är som uttalar sig och till 

                                                 
56 Esaiasson m.fl. (2004) s. 234 
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vilka uttalandena är riktade. Även syftet med uttalandet och under vilka omständigheter det är 

uttalat skall tänkas över.57 Jag har i den mån det varit tillgängligt försökt hitta uttalanden på 

engelska, men dessa var mycket begränsade från Frankrikes sida. Jag var därför tvungen att 

översätta merparten av de franska uttalandena till svenska. Jag är väl medveten om riskerna 

med egna översättningar då avståndet till dessa texter för mig är längre eftersom franska är 

mitt tredjespråk.58 För att ge transparens till mitt material har jag därför lagt uttalandena på 

franska i bilagorna. Uttalandena på engelska har jag hittat på hemsidan för respektive lands 

ambassad. Vidare har jag använt mig av arkivet för uttalanden på den franska regeringens 

hemsida. Jag har koncentrerat mig på uttalanden från presidenterna och utrikesministrarna, 

men även andra utrikespolitiska talare har tagits med. Dessa källor kan därmed ses som 

primära och tillförlitliga. 

  

Jag har även använt mg av sekundära källor så som de böcker som behandlar historien om 

Israel, Palestina och hur Frankrike och Tyskland ställer sig till konflikten. ”France and the 

Middle East”, och ”Germany and the Middle East” är exempel på sådana böcker och dessa 

kan ses som legitima då det är flera författare som skriver och som ger flera aspekter på 

konflikten.  

 

I övrigt har jag utgått från de vanliga traditionella källkritiska kriterierna som består av 

samtida, oberoende, äkthet och tendens.  Samtida betonar vikten av att ta reda på när 

informationen skrevs eftersom ju längre tid mellan händelsen och när informationen skrevs ju 

större är risken att informationen är felaktig. Oberoende innebär att man är uppmärksam på att 

två källor inte liknar varandra efter som de då kan bygga på varandra och att den ena i detta 

fall inte kan stödja den andra. Äkthet innebär att man är observant om en källa är tillräckligt 

tillförlitlig. Slutligen vad det gäller tendens kan man misstänka att den som har ett eget 

intresse av en viss sak i större utsträckning är tendensiös och därmed otillförlitlig. 59 

                                                 
57 George & Bennett (2004) s. 100 
58 Esaiasson m.fl. (2004) s. 245 
59 Esaiasson m.fl. (2003), s. 307-312 
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3.2.2 Avgränsningar 

De avgränsningar jag gjort är följande. 

• Jag har valt att endast undersöka om Frankrikes och Tysklands ståndpunkter har 

sammanfallit angående konflikten, eftersom dessa länder tjänar som ytterligheter. 

Därmed bortser jag ifrån EU:s andra medlemsstater. 

• Jag har fått begränsa mig till att endast se till uttalanden från tre år. Då det är en 

process som skall undersökas har jag valt att titta på tre år med fyra års mellanrum. 

Vidare har jag begränsat mig till att endast undersöka tre uttalanden per år. 

• Vid beskrivningen av Frankrikes och Tysklands utrikespolitiska tendenser kommer 

endast förklaringar från antingen socialkonstruktivismen eller från dess motpol 

rationalismen att tas upp. Dock ligger fokus på socialkonstruktivismen. Det är 

nämligen debatten mellan dessa teorier som kommer att dominera inom internationella 

relationer i framtiden.60   

4 Tidigare forskning 

 Här nedan presenteras en studie gjord av Lisbeth Aggestam som behandlar Tysklands och 

Frankrikes roller i den internationella politiken under 1990-talet. 

4.1 Lisbeth Aggestam 

Lisbeth Aggestam behandlar i boken ”A Foreign Policy?” Från 2004, Tysklands och 

Frankrikes roller i den internationella politiken efter kalla krigets slut. Hon har således 

studerat uttalanden gjorda av franska och tyska politiker under 1990-talet. Hennes forskning 

och studier av uttalanden ser jag som ett bra komplement till min studie av uttalanden, då 

Aggestam är en erkänd forskare som har studerat de båda parterna under en lång tid. 

Efter kalla krigets slut visade sig Tyskland som en återhållsam aktör som accepterade en 

supranationell utrikespolitik genom EU. Tyskland såg sig själva, genom EU, som 

förespråkare av mänskliga rättigheter, något som man ansåg var en moralisk skyldighet.  

Den tyska retoriken ändras sedermera markant under 1990-talet. Tyskland blev på det klara 

med att de var tvingade att ta större ansvar i den internationella politiken. I slutet av 1990-talet 

                                                 
60 Carlsnaes m.fl. (2006) s. 52 
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såg Tyskland också alltmer till sina egna intressen i utrikespolitiken och de betraktade även 

sig själva som en motor i integrationsprocessen tillsammans med Frankrike. En rollkonflikt 

som Tyskland hamnade i under 1990-talet var den mellan Frankrike och USA. Tysklands två 

starkaste allierade var nämligen de båda rivalerna Frankrike och USA. Det vill säga samtidigt 

som de ville stärka EU i enlighet med de franska intressena, ville de också göra det som en 

trogen allierad till USA.61  

Aggestam, ser en begreppsmässig oklarhet i uttalanden från de franska politikerna under 

1990-talet. I rollen som förespråkande av en ny europeisk arkitektur, uttryckte Frankrike en 

idealistisk bild av den Europeiska Unionen. Frankrike såg även sig själva som en stor 

förespråkare av fred och stabilitet. Den dåvarande franske utrikesministern Hubert Vedrine 

har skrivit en bok där han förklarar att Frankrikes utrikespolitik skall kunna vara i ett 

multilateralt samarbete om det är fördelaktigt men hursomhelst så måste man behålla sin 

suveränitet. Nationalstaten skall vara i fokus. Emellertid började även fransmännen att 

förespråka den supranationella idén. Frankrike ville bygga ett ”Europe puissance,”62 det vill 

säga ett starkt EU. Man såg GUSP:en som ett komplement till sin egen utrikespolitik och man 

såg därigenom sin chans att öka sin makt i världen. Med andra ord, i stället för att hävda 

Frankrike som en enskild aktör så förflyttade man sig alltmer till EU nivån och bedrev sin 

utrikespolitik där istället. Man kan säga att det som karaktäriserar den franska utrikespolitiken 

i början av 1990-talet är att man både ville bygga ett starkt Europa i en multipolär värld och 

maximera en fransk påverkan i utrikespolitiska sammanhang. Man ville alltså bygga GUSP i 

enlighet med sina egna nationella intressen.  

Det Aggestam uttydde var att Frankrike sedermera rörde sig alltmer bort ifrån den realistiska 

idén om ett starkt försvar. Synen på EU som en stark makt förändrades också till att man såg 

på EU som en återhållsam och svag aktör. Aggestam menar också att det finns tendenser som 

tyder på att det är Tyskland som påverkat Frankrike att inte endast se EU som en sätt att få 

egen vinning.63  

                                                 
61 Aggestam (2004) s. 231-235, 243 
62 Franska och betyder: Europeiskt herravälde 
63 Aggestam (2004) s. 189-193, 243, 249 
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5 Fallet Mellanösternkonflikten 

För att få en helhetsbild, presenteras inledningsvis de viktigaste händelserna i konflikten, följt 

av en redogörelse för EU:s engagemang och ståndpunkt i frågan. Vidare presenteras sedan 

Tysklands och Frankrikes inställning till parterna i konflikten samt uttalanden som gjorts från 

tyska respektive franska politiker under åren 1998, 2002, och 2007. Respektive del följs av en 

analys där uttalandena kopplas samman med teorin socialkonstruktivismen eller med dess 

motpol rationalismen. 

5.1 Viktiga händelser i konflikten 

1956 Suezkrisen: Israel fick ej använda sig av Suezkanalen. Detta eftersom Egypten stod på 

Palestiniernas sida och vägrade erkänna Israel som stat. När Egypten förstatligade kanalen 

fick både Frankrike och Israel en gemensam fiende. Frankrike hade nämligen tillsammans 

med Storbritannien kontroll över kanalen då den låg, enligt tidigare avtal, under internationell 

bevakning. Israel med sina allierade gick då till angrepp och segrade. Gaza tillföll Israel och 

kanalen kom återigen under fransk och brittisk kontroll.  

1964 Yasser Arafat bildar ”den palestinska befrielserörelsen” Al-Fatah: Al-Fatah bildas och 

rörelsen utvecklas senare, tillsammans med andra militanta befrielserörelser, till PLO. Målet 

med rörelsen var att genom beväpnad kamp etablera en palestinsk stat på området som bland 

annat omfattades av Israel.64 

1967 Sexdagarskriget: Israel blev här angripna av PLO och syrianska styrkor. Även Egypten, 

Jordanien och Irak kom att bli inblandade. Israel gick till motangrepp och vann ytterligare 

mark. Band annat Gazaremsan, Västbanken, och östra Jerusalem blev israeliskt. 

1982 Libanonkriget: PLO stärkte sin ställning i södra Libanon. Israel gick till angrepp.  

1988 Yassir Arafat utropade Palestina som en självständig stat: Palestina blir en egen stat, 

men erkände dock inte Israel som stat och Israel i sin tur ville inte samarbeta med en 

terrororganisation (PLO). 

1991 Madridkonferensen: Efter kalla kriget såg man en öppning för fred i området. På 

initiativ av USA och Sovjetunionen kallades Israel, Palestina, Egypten, Syrien, Jordanien och 

                                                 
64 Cleveland (2006) s. 52 
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Libanon till en konferens. Konferensen hölls i Madrid men fick ingen större 

genomslagskraft.65 

1993 Osloförhandlingarna: Detta år gjordes nästa försök att samla länderna för att förhandla 

om fred. Denna gång var det på initiativ av Sverige och Norge. Förhandlingarna hölls i Oslo 

under stor diskretion och ledde till att Arafat och Yitzhak Rabin, som var Israels dåvarande 

premiärminister, skrev under ett avtal om ett ömsesidigt erkännande. Detta var ett stort 

framsteg. Osloförhandlingarna var tänkt att ske i tre steg. 

• Steg 1: Ömsesidigt erkännande 

• Steg 2: PLO skulle få återvända till Gaza och Västbanken. Detta avtal skrevs 

sedermera under i Kairo av de båda ledarna. Avtalet har även kommit att kallas 

Interimavtalet.  (se bilaga 2)  

• Steg 3: Att komma överens om östra Jerusalem, flyktingfrågan och formerna för ett 

Palestinskt självständigt styre. Detta skulle ske år 1995. Steg tre har dock ej ännu 

skrivits under på grund av de spänningar som uppkom. 

1994 Gazamuren: Det var detta år som Israel inledde byggnationen av det omstridda stängslet 

(muren) runt Gaza. Detta, menade Israel, var för att förhindra terrorist attacker.   

1996-2000 ”Oslo kapituleringen”: Denna period har kommit att kallas för Oslokapituleringen 

eftersom terrordåden från både Palestina och Israel eskalerade. Det hela nådde sin kulmen i 

september år 2000 och resulterade i den andra intifadan66, med andra ord palestinierna 

protesterade mot Israels förtryck. I oktober år 2000 hölls även ett möte i Sharm el-Sheik 

mellan Israel och Palestina för att få stopp dessa oroligheter. 67   

2001 Ariel Sharon väljs till Israels premiärminister: Sharon blir premiärminister och kräver att 

intifadan skall stoppas. Detta sker inte och Arafat isoleras i Gaza. 

2002 Muren på Västbanken: Sharon går fortsatt hårt åt mot palestinierna och sätter upp en 

mur runt Västbanken för att inte terrororganisationer som Hamas skulle ta sig in i Israel. 

2004 Arafat avlider: Arafat avlider efter en tids sjukdom och ersätts av Mahmoud Abbas. 

                                                 
65 Cleveland (2006) s. 76 
66 Arabiska och betyder: Uppror 
67 Dieckhoff (2004) The European Union and the Israeli-Palestinian Conflict, s. 57 
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2005 Israel lämnar bosättningen på Gaza: Israel lämnar Gaza och till viss del även 

Västbanken i enlighet med Interimavtalet. Dock anses områdena fortfarande vara under 

israelisk ockupation då Israel fortfarande har kontrollen över områdena.68 

2006 Sharon hamnar i koma: Sharon hamnar i koma och ersätts av Ehud Olmert. Samma år 

hålls det val i Palestina där Hamas slutligen står som vinnare. Det blev stora internationella 

protester, då Hamas inte erkände Israel som stat.69  

2007 Meckaavtalet: Meckaavtalet skrevs mellan Hamas och Al-fatah, vilket betyder att 

Hamas förbinder sig till de avtal som tidigare skrivits under av PLO och de förbinder sig då 

även till internationell rätt. Partierna är överens om att en Palestinsk stat ska innehålla östra 

Jerusalem, Gazaremsan och Västbanken. Den palestinska regeringens mandat fördelades 

genom att sju ministerposter gick till Hamas och sex till Al-fatah. Övriga mandat gick till 

resterande partier.70 

5.2 EU:s ställningstagande i konflikten   

När samarbetet inom utrikespolitiken började var de nationella ståndpunkterna splittrade i 

frågan om Mellanösternkonflikten.71 Det var inte förrän år 1980 i Venedigdeklarationen som 

EU med EPS72 i spetsen för första gången tydliggjorde ett gemensamt ställningstagande 

angående Mellanösternkonflikten. EU menade då ”att alla stater i regionen skulle ha rätt till 

säkerhet, inklusive Israel och att alla människor i regionen har rättigheter till rättvisa vilket 

också omfattar det palestinska folket”.73 Från och med Maastrichtavtalet och införandet av en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik har EU:s roll i Mellanöstern intensifierats och blivit 

mer tydlig.74 EU deltog bland annat i Osloförhandlingarna, vilka ses som den största 

framgången i konflikten. Efter förhandlingarna ökade även EU:s politiska samarbete med 

Palestina, där fokus kom att ligga på en uppbyggnad av institutioner.75 År 1999 hade 

Tyskland ordförandeposten i EU. Under det europeiska rådets möte i Berlin preciserade man 

sin position ytterligare och detta uttalande har setts som en milstolpe för EU:s gemensamma 

politik mot Mellanöstern, då unionen här gjorde ett tydligare uttalande om sitt 

                                                 
68 ”Human Rights Watch” 
69 Öhberg (2006)  s. 70-104, Cleveland (2006)  s. 52-60, 76-92, ”Franska utrikesdepartementet”   
70 ”Foundation for Middle East Peace” 
71 Dieckhoff (2004) The European Union and the Israeli-Palestinian Conflict, s. 53 
72 Det ”Europeiska Politiska Samarbetet ” bildades 1969 och är GUSP:ens föregångare (Eliassen (1998) s. 4). 
73 “Europeiska kommissionen, externa relationer” 
74 Tocci (2005) The widening gap between Rethoric and Reality(…),s.1  
75  Asseburg mfl (2003) The European Union and the Crisis in the Middle East,  s. 11 
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ställningstagande.76 EU uttryckte då: ”Den Europeiska Unionen är övertygad om att 

uppbyggnaden av en demokratisk, fredlig och suverän palestinsk stat som grundas på 

befintliga avtal som formats genom förhandlingar mellan de båda parter, även är den bästa 

lösningen för Israels säkerhet och acceptans i regionen”. 77 

 

EU:s roll har ytterligare stärkts genom införandet av en så kallad ”hög representant” i och 

med Amsterdamfördraget år 1996 och införandet av ett speciellt sändebud. Sändebudet har 

verkat som EU:s representant i Mellanöstern och personen i fråga har upprätthållit kontakt 

med båda parterna i konflikten och medverkat vid förhandlingar.78 Dessa två personer har 

med andra ord hjälpt EU att få en tydligare profilering i Mellanösternfrågan. Detta märktes 

inte minst av att EU:s ”höga representant” Javier Solana medverkade på EU:s vägnar vid 

toppmötet i Sharm el -Sheik år 2000 där parterna försökte finna en väg ut ur krisen. År 2000 

upprättade även ministerrådet det så kallade ”Common Strategy on the Medeterranean 

Region” för att lättare kunna stödja parterna att upprätta fredsförhandlingar. Strategin ligger 

även till grund för hur man formulerar och implementerar beslut i General Affairs and 

External Relations Council, (GAERC). GAERC innehåller medlemsländernas 

utrikesministrar, kommissionären för externa relationer och den höga representanten. GAERC 

är det organ som sammanfattar och definierar EU:s position i Mellanösterns fredsprocess och 

det är dem som kan utföra ett gemensamt handlande på EU:s vägnar. Även Troikan, det vill 

säga, den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i EU, kommissionen och den höga 

representanten skall kontinuerligt föra en dialog med parterna i Mellanöstern.79  

 

EU var också med och upprättade den så kallade ”Kvartetten” år 2002 tillsammans med USA, 

FN och Ryssland. Kvartetten skall verka för att den så kallade ”road map”, det vill säga att 

gränsdragningen implementeras och att det alltså blir ett accepterande av gränserna från 

1967.80 Samma år var det Spaniens tur att ha ordförandeskapet och de passade då på att belysa 

Mellanösternkonflikten. Man kan här se att EU:s Mellanösterpolitik förtydligades ytterligare. 

I Sevilladeklarationen år 2002 klargjorde således EU hur man skall få en lösning på 

konflikten: ”En uppgörelse kan uppnås endast genom förhandlingar. Målet med dessa skall 

                                                 
76 Dieckhoff (2004) The European Union and the Israeli-Palestinian Conflict,  s. 54 
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78 Dieckhoff (2004) The European Union and the Israeli-Palestinian Conflict, s. 56 
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vara att få ett slut på Israels ockupation och en uppbyggnad av en palestinsk stat som 

grundar sig på 1967 års gränser. (…) Resultatet skulle bli två stater som lever sida vid sida 

med tydliga landgränser och som har en normal relation till sina grannar. I detta 

sammanhang borde en rättvis lösning hittas i komplexiteten angående Jerusalem och i en 

långvarig och hållbar lösning för de palestinska flyktingarna”. 81 

 

5.2.1 EU och konflikten idag 

Vad är det då EU idag konkret gör för den konfliktdrabbade regionen? Benita Ferrero-

Waldner, EU-kommissionär, uttryckte detta i sitt tal i Hamburg i juni 2006. ”In the Middle 

East Peace Process, the EU plays an active role in the international 

Quartet, (…). We are not only an important political interlocutor and mediator, but also the 

most important donor to the Palestinian Authority (…) This two-state solution is the central 

goal of the international “road map” for peace. Beyond our financial assistance, we have 

helped to organize and monitored the free and fair Palestinian elections earlier this year. 

This was a practical contribution to the democratization of the region.“
82
 

 

EU:s engagemang för Mellanöstern verkar bara trappas upp. Exempelvis träffades det 

europeiska rådet den 22 januari i år, för att diskutera Mellanöstern. Man kom fram till att man 

måste få till en nystart i arbetet mot fred i Mellanöstern efter så gott som sex års dödläge. 

”The Council expresses the hope that this meeting will be the first in a series of meetings in 

the framework of a renewed political process (…)”
83
 Javier Solana meddelade också samma 

dag att: “the 27-nation bloc was eager to shift efforts into a higher gear - from crisis 

management to conflict resolution of the Israeli-Palestinian conflict”.
84 

  

I februari i år hölls även ett möte i Bryssel mellan Palestinas president Mahmoud Abbas och 

EU:s höga representant Javier Solana. Under mötet tackade Abbas för EU:s stöd och pekade 

också på att relationen mellan EU och Palestina blivit djupare med åren och att han ser att 

denna trend kommer att fortsätta även i framtiden.  "I would like to express my deepest 

gratitude and thanks to our dear friend Javier Solana (…) to help the cause of peace in his 

capacity in the European Union.  Year after year, we have improved our relations with Mr 

                                                 
81 “Europeiska kommissionen, externa relationer” 
82 Uttalande: Europeiska kommissionen 2006 Ferrero-Waldner, 2 juni 
83 Uttalande: Ministerrådet 2007 “Council conclusions on the Middle East” 22 januari  
84 Uttalande: Ministerrådet 2007 “EU foreign ministers launch fresh push for the peace in Middle East” 22 
januari 
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Solana and it is obvious that his efforts are continuing in the direction of easing and 

alleviating the suffering of the Palestinian people and also to help the Palestinian people to 

achieve their political aspirations.”
85 

 

Idag är alltså EU:s ståndpunkt: 

• Att båda staterna skall acceptera den så kallade ”road map” från år 1967, det vill säga 

att Israel ska lämna de ockuperade områdena på Västbanken och Gaza.  

• Att Palestina skall fortsätta att etablera institutioner som skall ligga till grund för ett 

demokratiskt och självständigt Palestina. 

• De båda parterna måste finna en lösning på Jerusalemfrågan och finna en lösning på 

den palestinska flyktingfrågan.86 

5.3 Tysklands ställningstagande i Mellanösternkonflikten 

Tyskarna etablerade sig i Jerusalem under sent 1800-tal för att sprida sina kulturella och 

religiösa värderingar och även för att bistå befolkningen där ekonomiskt.87  Innan första 

världskriget tog Theodor Herlz, en österrikisk journalist känd för sitt engagemang för judarnas 

rättigheter, kontakt med den tyska regeringen och vädjade om deras stöd för att bilda ett 

judiskt område i Palestina. Detta var den tyske kejsaren Wilhelm den II positiv till. Under 

första världskriget förstärktes kejsarens vilja att etablera det judiska området då flera miljoner 

judiska människor från öst kom att hamna under det tyska styret. Det ledde till en 

massinvandring efter att flera hundra tusen judar stod utan hem på grund av kriget. 

Situationen blev svår och Tyskland lovade att ordna en fristad i Palestina om de kom 

vinnande ur striden. Detta hände dock aldrig. Storbritannien blev den stora vinnaren och 

Tyskland hade därmed ingen talan i den fredskonferens som hölls i Paris år 1919.88(Se bilaga 

1) 

 

Efter andra världskriget såg relationen mellan tyskarna och det judiska folket annorlunda ut. 

Västtyskland skrev 1952, med uppbackning från USA, under ett avtal med Israel där man 

lovade kontinuerliga utbetalningar för uppbyggnaden av staten. Avtalet var främst grundat på 

moraliska skyldigheter på grund av det som tyskarna hade förorsakat det judiska folket under 

                                                 
85 Uttalande: Javier Solana, 23 februari 2007 
86 “Europeiska kommissionen, externa relationer” 
87 Deniecke (i Goren) (2003) s. 186 
88  Friedman (i Goren) (2003) s. 61-68 
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andra världskriget. USA uppmanade sedermera Västtyskland att själva stå för kontakten med 

Israel, vilket också blev fallet några år senare.89 Den västtyska förbundskanslern Konrad 

Adenauer och den israeliska premiärministern David Ben-Gurion fördjupade sina kontakter 

1957 genom att bland annat inleda ett militärt samarbete. Samarbetet gick ut på att ha en 

ömsesidig vapenförsäljning. Detta hölls emellertid hemligt för att inte skapa en nationell eller 

internationell opinion.90 Länderna inledde också offentliga samarbetsrelationer under 1960-

talet. Västtyskland såg under kalla kriget Israel som en allierad till väst och det tysk-israeliska 

samarbetet har haft en stor betydelse för Israels alla segrar emot sina arabiska grannar.91  

5.3.1 Tysklands ställningstagande efter 1993 

Den tyska utrikespolitiken har, efter återföreningen 1989 karaktäriserats som mycket blygsam 

och uttalandena om Mellanöstern var inget undantag.92 Tyskland hade inte haft någon 

väldefinierad politik i frågan om Mellanösternkonflikten förrän efter mitten av 1990-talet.93  

Landet har haft svårt att kritisera Israel eftersom det ansågs som känsligt. På inga andra 

områden i tysk utrikespolitik kommer man så nära sitt förflutna som man gör i 

Mellanösternfrågan. Tysklands politik mot Israel började som sagt på 1990-talet att successivt 

förändras. I slutet av 1980-talet och i början av 1990 talet stod Tyskland helt och hållet på 

Israels sida och fördömde PLO då de ansåg att de var en terrororganisation.94 Den största 

förändringen skedde när Tyskland förband sig till Osloförhandlingarna. Det var här som 

Tyskland visade en större vilja till att stödja båda parterna i konflikten, det vill säga både 

Israel och Palestina. I och med detta kan man också konstatera att Tyskland intog en mer pro-

palestinsk ställning än vad de tidigare gjort. 95  Den mer pro-palestinska ställningen visades 

inte minst av att de inledde ett bilateralt samarbete med Palestina. Vidare blev också 

Tyskland, efter Osloförhandlingarna, Palestinas största bidragsgivare både genom bilaterala 

samarbeten direkt med Palestina och genom multilaterala avtal genom EU. 96  

 

Tyskland är en av EU:s medlemsstater som ställer sig mest positiva till den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken. De proklamerar också för att man ska ta ytterligare ett steg 

                                                 
89 CRS report (2007) Germany’s relation to Israel, s. 4 
90 Jelinek (i Goren) (2003) s. 310, 320 
91Shapiro (i Goren) (2003) s. 328 
92Buettner (i Goren) (2003) s. 155 
93 Perthes (2002) s. 11 
94 Steinbach (i Goren) (2003) s. 89 
95 CRS report (2007) Germany’s relation to Israel, s. 11-12 
96Buettner, Perthes (i Goren) (2003) s. 117, 162 
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och införa kvalificerad majoritet på utrikesfrågor.97 Att föra sin utrikespolitik genom EU har 

för Tysklands del varit en genomgående trend sedan införandet av GUSP. Därför är det ingen 

överraskning att man även vill behandla Mellanösternkonflikten helt och hållet genom EU 

och genom kvartetten med FN, USA och Ryssland.98 Tyskland vill även se en lösning på 

konflikten för att slippa känna sig så splittrad i frågan som de idag gör. Splittrad på så vis att 

de numera känner ansvar både för Israel och för Palestina.99   

 

Med detta som avstamp går nu kapitlet över till att studera uttalanden som gjorts av tyska 

framstående politiker efter det att deras politik i området har blivit mer uttalat.  

5.3.2 Tyska uttalanden under 1998 

Parlamentariker Joschka Fischer till “German Society for Foreign Affairs” Berlin, 8 juni 

1998: 

 “What is most important (…) is to face the core of Germany’s great failing in this century 

(…) a policy of self-restraint,(…) It also includes a special relation and particular 

responsibility towards Israel. (…) Partnership and the priority of European integration are 

the lesson that will allow us to continue building the European house. (…) I fully agree with 

the Federal Chancellor, that we will entangle ourselves(…) if the European unification 

process does not go forward (…)The conclusion of the European Union is in our highest 

national, and also European, interest (…) An additional element (…) of particular relevance 

in our foreign policy are the close German-French relations.”
100

  

 

Roman Herzhog, president för den tyska författningsdomstolen då han mottog ”honorary 

doctorate of Ben Gurion vid University Beer-Sheva” 16 november 1998:  

 “We cannot reject the legacy of history. From our memory of the past grows our 

responsibility for the future. (…)There is a new political culture in the Federal Republic. But 

does the fact that Germany is today one of the established Western democracies also imply 

that the relationship between Germany and Israel can be described as normal? Hardly. 

(…)Germany's relations with Israel are closer and more trusting than those with most other 

                                                 
97 Perthes (i Goren) (2003) s. 162 
98 Overhaus m.fl. (2002) German foreign Policy and the Middle East Conflict, 5-7 
99 Overhaus m.fl. (2002) German foreign Policy and the Middle East Conflict, s. 9, 26-27, 31, 34 
100 Uttalande: Tyskland 1998 Joschka Fischer 8 juni 



29 

 

countries outside Europe (…) The security and future of the Middle East cannot be a task for 

the United States alone.
101  

Förbundskansler Gerhard Schröder i Bundestag, 19 november 1998:  

“In the peace process between Israel, the Palestinians and the Arabic States, (…) we as 

Europeans can contribute to this process in order to make the Process of Peace in the Middle 

East irreversible through pointed economic aid, opening of regional markets, and 

participation in the construction of infrastructural measures. Thereby we can do justice for 

our historical responsibilities to Israel and to Peace.”
102 

Man kan övergripande se att Tyskland i de tre uttalandena ovan, har dåligt självförtroende och 

känner sig illa till mods på grund av vad som hände under andra världskriget. Vid upprepade 

tillfällen ursäktar man sitt förflutna och poängterar sina skyldigheter gentemot Israel. Alla tre 

talare är överens om att EU för Tysklands del spelar en viktig roll. Det vill säga, utan EU kan 

inte Tyskland, i utrikespolitiska frågor, stå på egna ben. Att det inte finns några uttalanden 

som konkret behandlar Mellanösternkonflikten och Tysklands eventuella roll i den, är därmed 

inte så överraskande. Enligt socialkonstruktivismen formar språket verkligheten. De tre tyska 

uttalandena speglar sålunda hur Tyskland ser på sig själva och hur dem upplever 

verkligenheten. Med andra ord har gränserna för ett ”vi” och ”dem” inom EU suddas ut från 

tysk synvinkel till förmån för ett ”vi”. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är detta 

fenomen inte något häpnadsväckande då stater inte är egoistiska av naturen, utan är flexibla. 

Denna process påskyndades också av att Tyskland efter kalla krigets slut kämpade för att få 

tillhöra väst och EU. Enligt de teorietiska förklaringarna tenderar rationalismen att ha fel 

eftersom de ovanstående talen inte pekar på att Tyskland i första hand ser till den egna staten. 

Man kan se att den tyska identiteten är svag då uttalandena är kraftlösa vilket också påvisar att 

rationalismen har svårt att förklara Tysklands beteende vid denna tidpunkt.  

5.3.3 Tyska uttalanden under 2002  

Tyskland blev mer ”högljutt” angående Mellanösternkonflikten efter det att USA hade 

misslyckats i sitt försök att få fram en lösning i konflikten mellan parterna i ”Camp David” år 
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2000. Tyskland och EU insåg då att de måste ta ett större ansvar och bli än mer aktiv i 

regionen.103  

Förbundskansler Gerhard Schröder, ställningstagande angående Mellanöstern, 25 april 2002: 

“11 September changed the world. This day also marked for us the end of a stage of German 

post-war history. We had to face our international responsibility in a whole new way. (…) 

current developments in the Middle East fill us with deep concern. (…) The primary goal of 

all current international efforts is to achieve a viable cease-fire, the withdrawal of Israeli 

troops in accordance with United Nations Security Council resolutions 1402 and 1403 as well 

as the re-opening of a political perspective. Together with its European partners, the Federal 

Government lends its wholehearted support to all international peace efforts. (…)”   

 

“Without a (…) creation of a viable Palestinian state there will be no lasting security for 

Israel. (…) A solution also requires that the Palestinians be treated with dignity and respect 

(… ) it is crucial that the United States, the European Union, Russia and the United Nations 

cooperate closely on further peace efforts. (…) President Arafat (…) return to the principle 

agreed in Oslo (…) On the other hand, we call upon the Israeli side to comply with all the 

Security Council resolutions and in particular to now lift the house arrest of President Arafat. 

(…)Our position in Europe and our historical responsibility compel us to push for a solution 

to the conflict (…).”
104

 

 

Utrikesminister Joschka Fischer, ställningstagande angående Mellanöstern, 29 maj 2002: 

“What will the road to such a peace settlement look like? (…) A possible key to the serious 

start of such a process could be the international meeting or conference (…). At the end of 

such a conference a set of principles agreed by both parties could combine the most important 

elements and mark the beginning of a genuine new peace process: - as a goal two states - 

Israel and Palestine - bound in mutual security, (…) Parallel to a fresh start in the peace 

process, we should firmly support those on the Palestinian side who want to build and 

develop these democratic structures.”
105
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Utrikesminister Joschka Fischer: intervju i tidningen ”Flensburger Tageblatt”, 28 augusti  

2002: 

Flensburger Tageblatt: “What particular role can Germany play in the Arab world?” 

Fischer: (…) “there can only be a German foreign policy that is integrated within a 

European foreign and security policy. (…) Germany, for historical reasons, has a special 

relationship with Israel. But just as Israel has a right to exist, the Palestinian people have the 

legitimate right to a democratic state of their own. We are in a position that makes us a 

credible interlocutor for both sides.”
106 

 

Vad man kan uttyda från de tre ovanstående uttalanden är att Tysklands självförtroende har 

återhämtat sig och att de nu har insett att de måste ta ansvar i den internationella politiken. 

Därmed har de även intagit en tydligare roll angående Mellanösternkonflikten, som den i 

”mitten”. Det vill säga att de inte bara uttalar konflikten och sin egen roll i den utan de 

nämner också vad de båda parterna, inklusive Israel, måste göra för att man ska nå fred. De 

vågar nu även nämna Palestina och dess rättigheter utan att för den sakens skull känna skuld 

till Israel. Eftersom de nu uppmärksammar Palestinas rättigheter, kan ju detta knappast 

innebära att deras långvariga relation till Israel har förbättras. Valet att stödja palestinierna i 

större utsträckning, skulle kunna ses som en rationalistisk handling då man ville förbättra sin 

ställning i Mellanöstern. Att verka som den i ”mitten” kan ju ge de optimala fördelarna i form 

av att man inte behöver stöta sig med någon. Samtidigt, försöker de inte på något sätt att 

hävda den tyska staten, utan dem fortsätter att poängtera arbetet som sker genom EU, vilket i 

sig är en tanke hemmahörande i socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen menar att man inom en institution utvecklas i takt med att strukturerna 

förändras. De förändrade strukturerna i detta fall skulle kunna vara händelsen den 11 

september 2001 eller införandet av Kvartetten år 2002. Det skulle kunna vara så att detta har 

påverkat Tyskland till att bli mer aktiv och utåtriktad. Dessa händelser ledde alltså till att 

Tyskland har fått omdefiniera vem dem är och vad dem vill åstadkomma. Det vill säga, gamla 

intressen har fått ge vika för nya. En strukturförändring som påverkat själva ställningstagandet 

skulle kunna vara införandet av GUSP. Detta eftersom Tyskland sedan GUSP:ens införande 

har varit av den nuvarande åsikten. I GUSP har således kunskaper om Mellanöstern delats 

mellan samarbetande medlemsstater och därmed har Tysklands intressen och ståndpunkt 

                                                 
106 Uttalande: Tyskland 2002 Joschka Fischer 28 augusti  
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förskjutits till att bli mer pro-palestinskt. Detta visar vidare på att intressen inte är något fast 

och förutbestämt utan att det ändras i samband med ändrade strukturer. 

Socialkonstruktivisterna menar att staters utrikespolitik formas av strukturerna som finns på 

den internationella arenan medan, Rationalisterna hävdar att det är individerna inom den 

enskilda staten som påverkar hur utrikespolitiken ter sig. Vilken av förklaringarna som har 

sanningen är i detta fall svårare att avgöra. Det skulle kunna vara så att, i takt med att EU och 

Kvartetten har förtydligat sin politik och ställningstagande har detta påverkat Tysklands 

agerande. Samtidigt skulle det kunna vara det tyska folket som nu tydligare vill få fram en 

åsikt och därför påverkat statens utrikespolitik i den riktningen. Den här riktningen skulle 

kunna yttra sig genom att det tyska folket har påverkat sina politiker att föra en mer pro-

palestinsk politik. Det krävs emellertid mer bevis för att kunna avgöra huruvida det är 

aktörerna eller strukturerna som har påverkat Tysklands förändrade politik.  

5.3.4 Tyska uttalanden under 2007 

Tyskland har just nu, det vill säga våren 2007, ordförandeskapet i EU och antalet 

utrikespolitiska uttalanden har ökat markant.  

Utrikesminister Frank Walter Steinmeier: intervju i tidningen Al-Hayat, 25 januari 2007: 

“What role do you think Germany could play to help move forward the peace process in the 

Middle East?” 

Steinmeier: For Europe, the Middle East is a strategic region. (…) we thus cannot afford to 

remain indifferent vis-à-vis a conflict (…). Germany, as you know, has longstanding and close 

relations with all the countries in the region. And: our history leaves us with a special 

responsibility towards the State of Israel and the Jewish people.(…) the German government 

has been working to re-energize the Quartet process for the last couple of months.”  

 

“Many people in the Middle East do not understand your policy – i.e. the European Union 

policy – regarding Hamas in Palestine?”  

Steinmeier:(…) We are ready to cooperate with the Palestinian government as soon as it 

recognises Israel, accepts the agreements that have been signed in the past, and renounces 

the use of violence (…) We have not, however, stopped our assistance to the Palestinian 
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people – on the contrary: Germany is fully aware of the hardship people suffer (…) That is 

why Europe has not only continued to provide aid, it has increased its aid!”
 107

  

 

Förbundskansler Angela Merkel, 43:e konferensen om säkerhet i München, 12 februari 2007: 

“(…) can we afford to give up? Can we do that to the people in the region who have suffered 

so much? (…) For me the clear answer is no. Both Palestinians and Israelis have a right to 

self-determination in two viable, prosperous states, side by side, in peace, (…). For just this 

reason the results of the Mecca talks on the formation of a Palestinian government of national 

unity are encouraging. I know that many things still need to be done (…) However – and I say 

this both as German Chancellor and as President of the European Council – Mecca did 

produce results.”
108 

 

Utrikesminister Frank Walter Steinmeier: intervju i tidningen ”Tagesspiegel”, 5 april 2007 : 

“One of the main objectives of Germany's EU Council Presidency is to initiate a development 

towards greater stability in the Middle East. What role did Germany play in this new 

dynamism?” 

Steinmeier: “The vital preparatory work took place even before our Presidency began. We 

were aware that movement can only happen if the bodies capable of steering and supporting 

this kind of process are functioning. This is why, at the end of last year, we did what we could 

to ensure that all Quartet partners were prepared to launch a new attempt(…)”
109

 

 

Tysklands positiva inställning till EU speglas här genom att man talar om vad som är bäst för 

Europa, och inte vad som är det bästa för den enskilda tyska staten. Vidare belyses även 

Tysklands stöd till den palestinska befolkningen. De samlade normerna inom en institution 

leder till ett visst agerande menar socialkonstruktivismen. Detta fenomen kan man se i fallet 

Tyskland då de inom institutionen GUSP numera är en av de största bidragsgivarna till 

Palestina. Det här kan således inte ha några rationalistiska inslag. 

 

De samlade kunskaperna och normerna inom GUSP ser ut att ha integrerats ytterligare då 

Tyskland idag intagit en mer definierad position angående Mellanöstern. Detta illustreras 

                                                 
107 Uttalande: Tyskland Frank Walter Steinmeier 25 januari  
108 Uttalande: Tyskland Angela Merkel 12 februari  
109 Uttalande: Tyskland Frank Walter Steinmeier 5 april  
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också av att Tyskland har Mellanösternkonflikten som en av sina huvudpunkter i sitt EU 

ordförandeskap. Det här visar också på att de har ett annat mod än vad de hade för tio år 

sedan. Av uttalandena att döma har nu även Tyskland intagit en så pass aktiv roll i konflikten 

att de nu tar initiativ till en nystart av samarbetet inom kvartetten. De vill genom ett samarbete 

i Kvartetten finna den gemensamma lösningen på ett gemensamt problem, nämligen den om 

fred i Mellanöstern.  

5.3.5 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan man se att den tyska politiken mot Mellanöstern har intensifierats 

och förtydligats. Tyskland hade under tidigt 1990-tal och även så sent som 1998 en blygsam 

utrikespolitik, vilket också avspeglade sig på politiken mot Mellanöstern. Efter 11 september 

2001 kom en vändning. Tyskland insåg då vikten av att bli mer aktiva i utrikespolitiken, vilket 

också märks i uttalandena jag presenterat. Man ser att uttalandena från år 2002 är mer 

preciserade angående konflikten. Tysklands identitet har, som kan urskiljas i uttalandena 

ovan, visat på en förändringsprocess. Från att ha varit en blygsam aktör till att ha blivit mer 

utåtriktad och aktiv. Det här avspeglas i Tysklands roll inom GUSP. För Tysklands del i fallet 

Mellanöstern kan man se vissa tendenser på rationalistiskt tänkande, men dessa är dock inte 

solklara. Den socialkonstruktivistiska förklaringen är emellertid den som dominerar vad gäller 

Tysklands agerande i konflikten.  

5.4 Frankrikes ställningstagande i Mellanösternkonflikten 

Frankrike har under en lång tidsperiod haft en närvaro i Mellanöstern, med den mest 

inflytelserika tiden innan första världskriget. Fransmännen hade emellertid innan första 

världskriget problem med den konkurrens de kände ifrån det judiska folket. För att förstärka 

sin roll, befäste man därför sina band med de palestinska araberna.110 En kongressledamot i 

Paris uttalade sig redan 1913 emot dem som ville göra Palestina till ett område för det judiska 

folket. ”l’ideal est: la Palestine aux palistiniens”111
- (”det ideala är ett Palestina åt 

palestinierna”). Frankrike var alltså det land som hade störst inflytande i Palestina innan 

Storbritannien övertog området i enlighet med Pariskonferensen 1919. Efter första 

världskriget stod fransmännen helt och hållet på palestiniernas sida gällandes Balfour (se 

bilaga 1). Med andra ord förstod Frankrike palestiniernas motsättning mot att göra Palestina 

till en stat för det judiska folket, vilket också var något som uppmärksammades av den 

                                                 
110 Trimbur (i Abitbol) (2002) s. 83 
111 Kaufman (i Abitbol) (2004) s. 195 
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franska regeringen. I regeringen kunde man inte förstå varför palestinierna skulle behöva ge 

upp sitt hemland till förmån för andra.112 Storbritannien såg Frankrike som sin största 

motståndare angående Palestina och så snart de tagit över området meddelade man att de inte 

vill ha Frankrike närvarande i området. Även efter uppdelningen, i enlighet med Sykes-

Picotavtalet (se bilaga 1), såg Frankrike, Palestina som ett ”sydligt Syrien” som de helst av 

allt ville kontrollera.113 Frankrike gick sedermera med på avtalet, trots att de inte var helt 

nöjda med uppgörelsen, egentligen ville de både ha Palestina och det oljerika Irak. 114 

 

Efter andra världskriget började Frankrikes politik i området att förändras genom att man blev 

mer Israelvänliga. I början av 1950-talet i samband med Suezkrisen fick, som nämnts tidigare, 

Frankrike och Israel en gemensam fiende. Frankrike och Israel samarbetade eftersom 

Frankrike behövde Israels strategiska läge och hjälp. I gengäld bistod Frankrike Israel med 

militärt materiel, vilket ledde till att relationen mellan Frankrikes och arabländerna 

försämrades. Charles De Gaulle som vid den tiden var vid makten i Frankrike gjorde år 1967 

en politisk helomvändning. De Gaulle ändrade sin politik mot Israel och satte upp ett 

vapenembargo mot Israel då han återigen ville förbättra sina relationer med arabländerna. Det 

var här som USA tog över rollen som Israels viktigaste allierade. Frankrikes utrikespolitik har 

bland annat karaktäriseras av dess nära relation med arabvärlden.115 Sedan 1967 har Frankrike 

setts som den stat i väst som varit mest pro-palestinsk.116 Och inte helt oväntat var Frankrike 

det land som var först med att uppmärksamma Palestinas rätt till en egen stat. 117 

5.4.1 Frankrikes ställningstagande efter 1993 

Frankrike har sedan Osloförhandlingarna arbetat hårt med att uppmärksamma Palestinas 

rättigheter och har därför också varit en av de mest aktiva medlemsstaterna inom EU.118  

Jacques Chirac kom till makten år 1995 och han fortsatte på samma bana i 

Mellanösternfrågan som sina företrädare.  Arafat och Chiracs vänskap och nära samarbete är 

inget som går att ta miste på. Frankrike har bjudit in Arafat vid otaliga tillfällen till Paris och 

                                                 
112 Trimbur (i Abitbol) (2004) s. 83 
113 Trimbur (i Abitbol), (2004) s. 63 
114 Gerner & Schwender (2004) s. 54-64 
115 CRS Report (2006) France: Factors Shaping Foreign Policy 
116 Uttalande: 2005 Intervju med Freddy Eytan 
117 “Franska ambassaden I USA” 
118 “Franska ambassaden I USA” 
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när Arafat blev sjuk var Frankrike det första landet att erbjuda honom sjukvård. 119 Med andra 

ord inspirerade även de Gaulles politik Chirac .120 Chirac liksom Mitterrand var positiv till EU 

och han menar att EU borde gå fortare fram med integrationen så att EU får en starkare roll i 

världen.121    

Frankrike har på grund av sin pro-palestinska inställning fått utstå en mängd kritik, då de vid 

upprepade tillfällen har anklagats för att vara antisemitisk. 122 Det stora antalet muslimska 

invånare i Frankrike sägs ligga till grund för den pro-palestinska politik dem utövar.123  

5.4.2 Franska uttalanden under 1998 

Premiärminister Lionel Jospin möte med Syriens president Hafez el Assad angående 

situationen i Mellanöstern 17 juli 1998 

”Madridkonferensen som inte fick sin verkliga genomslagskraft förutom på deltagandet 

(…)Den franska regeringen är övertygad att handlingskraften måste återfinnas. Det är i 

denna anda som den franske presidenten Jacques Chirac och Egyptens president Hosni 

Moubarak nyligen har lanserat ett förslag för fred i Mellanöstern och ett förslag om ett möte 

för dem som vill rädda freden. Det är inte för att konkurrera med de ansträngningar som 

redan görs utan för att bringa dem vårt bidrag och för att återupprepa principerna till vilka 

de måste hålla sig(…)” 
124  

 

Samtal i FN med utrikesminister Hubert Vedrine 25 september 1998 

Fråga: ”Ni träffade igår Israels premiärminister Netanyahou. Fick du känslan av att (…) 

detta skulle kunna leda till en öppning för förhandlingar i Mellanöstern?”  

 

Svar av Vedrine: ”Netanyahou (…)berättade att han själv är väldigt engagerad i att finna en 

lösning. Jag sa till honom att ur en fransk synvinkel kan man inte se vilka försök som gjorts. 

Man förstår heller inte vilken lösning han vill få till. I Frankrike har vi mottagit Osloavtalen 

med stora förhoppningar och man har nu en stark känsla av att allt detta är raserat, för att 

tala milt. (…) Jag har tyvärr inte känslan av att vi är i ett skede av ett förverkligande av ett 

                                                 
119 Uttalande: 2005 Intervju med Freddy Eytan  
120 Birambaux (2007) France and the Middle East crises 
121 CRS report (2006) France: ”Factors shaping Foreign Policy”, s. 5 
122 “Yale Center for the Study of Globalization” 
123 Birambaux (2007) France and the Middle East crises 
124Uttalande: Frankrike 1998 Lionel Jospin 17 juli  
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avtal. Men jag hoppas verkligen jag har fel. Jag skulle vara extremt glad om ett avtal blev 

verklighet, trots allt. Ty detta är vårt mål.”
125

  

 

Utrikespolitiks talesman om situationen i Mellanöstern, 15 december 1998  

”Clintons besök i Israel och Palestina är mycket viktigt för den fortsatta processen för 

fred(…) Frankrike välkomnar detta initiativ. (…) Symboliskt har detta möte varit mycket 

viktigt. Det är trots allt det första besöket för en amerikansk president i de palestinska 

områdena. (…) För Frankrikes del vet vi alla sedan länge att vi har stöttat palestinierna till 

en självständighet som kan leda till en egen stat. De franska myndigheterna har betonat detta 

vid ett flertal tillfällen och nyligen vid Arafats besök i Paris. Premiärministern har till 

exempel bekräftat officiellt att Frankrike hjälper palestinierna att styra en politisk enhet och 

livsduglig ekonomi som man så småningom måste kalla vid namn, stat.”
126

 

 

Vad man också ser är att Frankrike i samarbetet med Egypten tar egna initiativ utanför 

GUSP:ens ramar genom att påkalla ett nytt möte. Det faktum att de agerar på egen hand 

strider emot socialkonstruktivismens syn på att stater skapar gemensamma institutioner för att 

få gemensamma lösningar på problem. Det Frankrike här har gjort är inte att finna en lösning 

inom den gemensamma institutionen GUSP utan man har föredragit att vända sig till sin 

tidigare partner Egypten. Man kan här konstatera att GUSP, vid denna tidpunkt, inte verkat 

som en normsamlare och påverkat hur staterna agerar. Här får socialkonstruktivismen ge vika 

för sin konkurrent rationalismen eftersom jag anser att gå sin egen väg inte är att se till ”vi:et” 

inom GUSP. Detta är en mer egoistisk handling från Frankrikes sida. Vedrine visar också på 

att man från franskt håll inte riktigt tror på ett engagemang från Israels sida. Han framhåller 

”Frankrike” och den ”franska synvinkeln” för att sedan avsluta med att säga att Osloavtalen är 

”vårt mål”. Detta visar ytterligare en gång på att Frankrike ser på sig själva som en 

självständig aktör. Uttalandena redogör inte en enda gång vart EU står i frågan, utan bara var 

Frankrike som enskild stat står. Det här förklarar Socialkonstruktivismen med att det språk 

man använder formar den sociala verklighet vi lever i. Till skillnad från Tyskland ligger 

betoningen på Frankrikes språkbruk på den egna staten och dess ståndpunkt. Därmed är 

fransmännens syn på verkligheten något annan an den tyska. Det där med att stater är 

beroende av varandra och av strukturerna kan hända stämmer till viss del, men det är inget 

                                                 
125Uttalande: Frankrike 1998 Hubert Vedrine 25 september  
126Uttalande: Frankrike 1998 Utrikespolitisk talesman 15 december  
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som framkommer nämnvärt för Frankrikes del. Av de tre ovanstående uttalandena att döma 

tycks de klara sig alldeles utmärkt på egen hand. 

5.4.3 Franska uttalanden under 2002 

Utrikesminister Hubert Vedrine intervju i radiokanalen ”Europe 1” med den franske 

journalisten Guillaume Durand, 8 april 2002 

Durand: ”Vad är det som Sharon, i grund och botten, söker (…) har han en politisk eller 

diplomatisk intention?” 

 

Vedrine: ”Han har i varje fall uttalat att återupprätta en militär kontroll i områdena för att 

hejda terrorismen. (…) Han är helt och hållet emot ett politiskt uttalande från palestinierna. 

Han har varit emot Osloavtalet redan från början. Han kämpar emot ett Palestinskt område 

liksom emot ett styre. Allt detta är personligen emot Arafat (…)”Just nu är européerna, 

amerikanerna och övriga världen överens (…) palestinierna finner sin lösning endast i en 

palestinsk stat.”
127

  

 

Nytillträdde utrikesministern Dominique de Villepin i det franska parlamentet 2 juli 2002 
efter sitt besök i Mellanöstern 
 
”Angående Israel finns det en väldigt stark ångest för attentat som djupt oroar det sociala 

livet. Sedan början av året har 180 personer dödats i terroristattacker i Israel. (…) För 

palestiniernas del är situationen dramatisk, ockupationspolitiken är väldigt hård, 

kolonialiseringen har inte upphört (…) detta gör det vardagliga livet nästan ohållbart.”  

 

”Det som karaktäriserar den israeliska politiken är förkastandet av president Arafats 

personlighet. Sedan han vägrade acceptera Camp David (…) finns det inget mer att vänta sig 

av honom. Den israeliska politiken lämnar lite plats åt att blicka framåt (…) Det är samma 

sak med den palestinska politiken, den är blockerad. Det är president Arafat som fortfarande 

är överhuvud för det palestinska områdena (…) Han säkerhetsapparat har starkt förminskats, 

hans offentliga administration är paralyserad och han gör inget åt saken.”
128  

 

Fransk talesman 3 december 2002 

Fråga: ”USA har degraderat PLOs status i Washington, har ni en kommentar om detta? 

                                                 
127Uttalande: Frankrike 2002 Hubert Vedrine 8 april  
128Uttalande: Frankrike 2002 Dominique de Villepin 2 juli  
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Svar: ”Frankrike anser fortfarande att man måste söka efter en dialog. Vi arbetar inom den 

Europeiska Unionen för att få till en ”road map” tillsammans med kvartetten. Angående 

Frankrike, ställningen för PLOs representation i Paris är oförändrad.(…) Vi anser att det 

väsentliga idag är den humanitära situationen för det palestinska folket i Gaza.(…)”
129

  

 

Misstron mot Israel går inte att ta miste på. Vad man då vidare ser i uttalandena, är att 

Tyskland inte har lyckats påverka sin franske kollega angående hur man ser på Israel. I den 

aspekten är Frankrike och Tyskland fortfarande ett ”vi” och ”dem”. Det fanns med andra ord i 

början av 2002 ingen gemensam kunskap och samlade normer inom GUSP som hade påverkat 

Frankrikes åsikt angående hur man såg på Israel och Mellanösternkonflikten. Den 

rationalistiska förklaringen står sig även denna gång starkare än den socialkonstruktivistiska 

till varför Frankrike uttalar sig som dem gör.  

 

Man ser dock en tendens mot ett socialkonstruktivistiskt tänkande och det är när Vedrine 

uttrycker fransmännen och sig själv som europé. För att åter igen hänvisa till Lisbeth 

Aggestam kan man här notera, från Vedrines sida, en viss förvirring. Han har fram tills 2002 

konsekvent använt sig av att se på Frankrike som en enskild aktör, men ser sig här som 

europé. Detta kan tyda på att man i Frankrike börjar se sin internationella roll med viss 

förvirring. Möjligtvis kan detta vara ett tecken på att Frankrike börjar omdefiniera vilken roll 

dem har. Man utvecklas med andra ord inom en institution. Aggestams forskning visar också 

att Frankrikes syn på sig själva som ledare av ”Europe puissance” började avta i slutet av 

1990-talet och man började inta ett mer tillbakadraget ställningstagande. I det tredje talet 

nämndes också EU:s och Kvartettens arbete mot fred i Mellanöstern. I enlighet med mitt 

resonemang ovan har EU:s arbete även blivit en betydande del för Frankrike. Dock kan man 

inte påstå att socialkonstruktivismen har rätt angående att stater har lätt att förändra sig i ett 

samarbete. I frågan om Mellanösternkonflikten har Frankrike under lång tid gått sin egen väg. 

Det är först på senare år som jag har funnit uttalanden där Frankrike betonar EU:s arbete i 

frågan. Med andra ord har inte Frankrike varit speciellt flexibel och därmed har de inte gett 

upp sin egoism till förmån för den altruism som socialkonstruktivismen pratar om. 

                                                 
129 Uttalande: Frankrike 2002 Utrikespolitisk talesman 3december 
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5.4.4 Franska uttalanden under 2007 

Utrikesminister Philippe Douste-Blazy möte med Abbas, 24 februari 2007 

“I assured President Abbas of France’s full support (…) to bring the Palestinians together in 

a national unity government (…) defined by the Quartet. (…)  with the future government’s 

pledge to honour the agreements concluded by the PLO and international law, this agreement 

triggers a process which will have to lead to the full recognition of Israel by all the 

Palestinian factions – in the first place, Hamas. So we see this agreement as an important 

step towards Hamas’ wholehearted compliance with the Quartet’s three principles (…) I also 

reiterated to Mahmoud Abbas that the formation of this national unity government will 

naturally prompt the international community to be particularly exigent vis-à-vis the 

Palestinian authorities with respect to the need for them to combat the terrorist groups and 

put a stop to all forms of violence against Israel and her citizens.”
130

  

 

Premiärminister Dominique de Villepin: intervju i tidningen Al Hayat, 3 mars 2007  

“What can France do for Mahmoud Abbas? (…) All the European aid to the Palestinians 

hasn't been resumed: why isn't France urging this resumption?”  

Villepin: “France welcomed the agreement concluded in Mecca (…) Israel's concerns 

regarding her recognition and security are wholly legitimate. I share them. But we take the 

view that if a Palestinian unity government is formed and it respects the Mecca commitments, 

then the international community will have to work with it. We support President Abbas' 

action to bring the Palestinians together and work for their reconciliation. What would the 

alternative be? (…) This is the position we are championing and will champion particularly 

with our European partners in the run-up to and at the meeting of the European Council on 8 

and 9 March.”
 131

   

 

Fransk talesperson, “Franco-Israeli  foundations “ 30 mars 2007 

“(...) I am aware of the distance that has been covered since 2002 when the French and 

Israeli governments decided to give new impetus to our bilateral relations. (...)The challenge 

is considerable because French and Israeli societies do not know each other well. (...) In spite 

of this, French and Israelis continue to be victims of stereotypes which have developed over 

the years and which are difficult to dispel. The Foundation’s first objective is to help our two 
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societies know each other (...)The Foundation will also help improve our bilateral political 

relationship. This is a reality which was confirmed again when Prime Minister Olmert visited 

Paris in June 2006.(...) This understanding allows us also to engage in dialogue when our 

interests or analyses diverge (...) The Foundation can help this reality in our bilateral 

relations, and strengthen it as well. (...)the France-Israel Foundation will contribute this way 

to reaffirming the goal of French diplomacy and the wish of the French people: a just and 

lasting peace in the Middle East that allows Israel to exercise its legitimate right to security 

and prosperity side by side with its Arab neighbors.”
132

 

Tsilla Hershco, statsvetare vid Bar-Ilan univeritetet i Israel, är också någon som studerat 

Frankrikes och Israels relation. Frankrikes och Israels relationer har förvärrats sedan år 2000 

då Frankrike ensidigt stöttat Palestina. Detta är dock något som håller på att förändras. 

Relationen till Israel håller på att förbättras, band annat genom bilaterala samarbeten.133 

Frankrike betonar i uttalandena ovan betydelsen av att den nya palestinska regeringen 

accepterar internationell rätt och Israels existens. Även Frankrike har nu med andra ord höjt 

pekfingret emot Palestina och belyser även Israels rättigheter. Kvartettens arbete 

uppmärksammas alltmer och det känns nu som att tonläget har ändrats från Frankrikes sida. 

Frankrikes arbete tillsammans med EU i kvartetten visar på att man i frågan om Mellanöstern 

har givit upp tankarna om ”Europe puissance”. Det här förklarar socialkonstruktivismen 

genom att då strukturer förändras ändras också en stats intressen. En orsak sägs vara att det är 

Tyskland som har påverkat Frankrike i denna riktning.134 Villepin visar även på en förståelse 

för Israels situation och pratar om att Frankrike kommer att ta ställning tillsammans med sina 

europeiska samarbetspartners i det europeiska rådet. Då EU nämns i betydligt större 

utsträckning än tidigare, kan man se att Frankrike inte längre verkar oberoende de andra 

aktörerna på den internationella arenan. Frankrike visar också på att man är medveten om den 

dåliga relationen till Israel genom tiderna men att man nu är villig att arbeta på att förbättra 

den. Det är således den socialkonstruktivistiska förklaringen som dominerar år 2007. 

5.4.5 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan man hävda av ovanstående uttalanden att Frankrike under 1998 ännu 

inte hade ändrat sin politik. Man höll sig vid den tidpunkten till sin idealistiska tro på Europa 

                                                 
132 Uttalande: Frankrike 2007 Utrikespolitisk talesman 30 mars 
133 Hershco (2005) French perception of Middle East, s. 1 
134 Aggestam (2004) s. 243 
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som ett ”Europe puissance” då man vid upprepade tillfällen uttrycker den franska staten och 

dess synvinkel utan att nämna samarbetet med EU:s övriga medlemsstater. På senare tid 

framhåller de emellertid alltmer EU:s roll och arbetet i Kvartetten. Detta visar på ett Frankrike 

i fallet Mellanöstern har blivit mer lyhörd för sina samarbetspartners. Israels rättigheter 

belyses i större utsträckning idag och Frankrike erkänner till och med deras dåliga relation för 

att avsluta med att säga att de nu vill ändra på det. Huruvida detta arbete kommer att vara 

lyckat eller ej återstå att se, men åtminstone har man kommit till den insikten att något måste 

göras.  

 

Trots att Frankrike verkar ha blivit mer Israelvänliga på senare tid så kan man ändå inte prata 

om någon konkret förändring ståndpunktsmässigt. De har fortfarande samma ståndpunkt nu 

som då, det vill säga en pro-palestinsk. Frankrikes och Israels relationer har dessutom 

förvärrats under en tid, något som inte går hand i hand med en socialkonstruktivistisk 

förklaring. Vidare ter det sig, i mina ögon, tämligen intressant att EU:s ställningstagande efter 

GUSP:ens införande är densamma som den Frankrike länge påstår sig ha haft. I 

Venedigdeklarationen uttalade EU sitt ställningstagande som neutralt, för att efter GUSP:ens 

införande, vara mer pro-palestinsk. Det skulle möjligtvis kunna vara så att Frankrike i de 

mellanstatliga förhandlingarna inom GUSP, i sin ledarroll, lyckats ”övertala” de andra 

medlemsstaterna att anta samma ställningstagande som Frankrike, nämligen en pro-palestinsk. 

En socialkonstruktivist skulle i detta fall hävda att Frankrike endast rättfärdigade sina 

intressen i förhandlingarna och att de andra staterna antog deras argument. Det här anser jag 

som märkligt då, Frankrike vid denna tidpunkt såg sig själv som en ledare med vilja att föra 

sin egen utrikespolitik genom EU. Då den tyska utrikespolitiken från början var svag kan man 

anta att detta öppnade upp för påverkningar från andra. Tyskland kanske gav vika för de 

starkare länderna i de mellanstatliga förhandlingarna inom GUSP. Med andra ord kan den 

tyska pro-palestinska inställningen vid Osloförhandlingarna vara ett resultat av Frankrikes 

påverkan på Tyskland. Ett övertalande från Frankrikes sida skulle, enligt mig, inte verka helt 

osannolikt. Man skulle således, med Aggestams tidigare forskning i bakhuvudet kunna tro att 

det är Frankrike som har varit motorn i EU:s politik mot Mellanöstern. Vad gäller Frankrikes 

agerande i Mellanösternkonflikten ser jag sålunda övervägande rationalistiska tendenser. 
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6 Slutsats 

Historiskt sett har Tyskland stått på Israels sida och Frankrike har varit det mest pro-

palestinska landet i väst. Idag står båda länderna bakom EU:s politik och ställningstagande 

angående Mellanöstern, det vill säga att ”Road map” från 1967 skall accepteras, att Palestina 

skall etablera en stat, att man måste finna en lösning på den palestinska flyktingfrågan, samt 

Jerusalemfrågan. Tysklands politik mot Mellanöstern är den som förändrats mest efter 

införandet av GUSP. Man gick från att ha varit helt på Israels sida till ett ställningstagande i 

mitten. Med andra ord blev dem mer pro-palestinska efter GUSP:ens införande. Tyskland 

förändrades också på så vis att dem blev mer definierad och engagerad i frågan om 

Mellanösternkonflikten. Frankrike å andra sidan förändrades på så vis att de blev mer lyhörda 

gentemot sina samarbetspartners i EU. Vad gäller deras ståndpunkt till parterna har den 

emellertid inte ändrats, även om de på senare tid börjat se mer till Israels rättigheter. För 

Tysklands del menar jag att socialkonstruktivismen har de flesta förklaringar på dess 

agerande, medan vad gäller Frankrike är det de rationalistiska förklaringarna som dominerar. 

Man ser vissa tendenser som pekar på att Frankrike och Tyskland på senare tid har kommit 

varandra närmare vad gäller synen på parterna i konflikten, då Tyskland blivit mer pro-

palestinska och Frankrike har på senare tid visat vissa tendenser att ha blivit mer 

Israelvänliga. Det är dock tveksamt om detta skett i enlighet med vad socialkonstruktivismen 

hävdar. Det finns således tecken som pekar på att så inte är fallet. Det tydligaste indiciet är 

Frankrikes och Israels försämrade relation efter år 2000. Den andra indikationen är att den 

samlade kunskapen och normerna inom GUSP inte har påverkat länderna samtidigt och lika 

stor utsträckning. Om så skulle ha skett, borde man följaktligen ha mötts, åsiktsmässigt, på 

”halva vägen”. För Tysklands del stämmer det här, men inte för Frankrikes. De gick länge sin 

egen väg, hävdade den franska enskilda staten och visade en misstro till Israel. Att uppnå 

altruism var inget som Frankrike brydde sig om. Det har tagit betydligt längre tid för 

Frankrike att bli mer Israelvänlig än vad det tog för Tyskland att bli mer Palestinavänlig och 

därmed kan inte alla länder ses som flexibla. Man kan med andra ord konstatera att även om 

Frankrike, de senaste åren, intagit en mer Israelvänlig inställning så har detta inte skett på 

grund av samarbetet med Tyskland, såsom socialkonstruktivismen skulle hävda.  Vidare har 

inte Frankrike ändrat sig ståndpunktsmässigt, trots att strukturerna i och med GUSP 

förändrades.   
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En socialkonstruktivistisk förklaring som, av större utsträckning, tycks stämma är den som 

menar att en stats identitet ligger till grund för vilka intressen man har och för hur man 

sedermera agerar. Frankrike såg sig själva som ledare, vilket också illustreras med att dem har 

lyckats föra sin Mellanösterpolitik genom EU. Tyskland däremot hade ett svagt 

självförtroende och därigenom svaga intressen. Detta avspeglades följaktligen på deras tysta 

utrikespolitik. Man kan då anta att det är Frankrike som påverkat Tyskland i hur man skall 

ställa sig till Mellanösternkonflikten. Socialkonstruktivismen har således vissa svårigheter 

med att förklara detta minst sannolika (least likely) fall, men därmed inte sagt att den inte kan 

förklara det mer sannolika fallen. 

Figuren nedan illustrerar mitt resultat.  

Figur 2: Resultat 
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Bilagor 

 Bilaga 1: Bakgrund till Israel/Palestinakonflikten 

Mellan 1600 och 1900-talet regerade det Ottomanska riket (det nuvarande Turkiet) över de 

arabiska länderna i mellanöstern. Det har funnits tider då riket har varit försvagat, men även 

då har de betydelsefulla posterna tillhört Turkiet. Det arabiska folket fick dock inte en 

betydande roll i området förrän tidigt 1900-tal. Under denna tid fanns det många missionärer 

ifrån väst, främst ifrån Frankrike och USA som där utövade sin kultur och sin religion. Det 

var när det Ottomanska riket beslutade sig för att gå med i andra världskriget på Tysklands 

sida som det började bli förändringar i området. En av anledningarna till varför det 

Ottomanska riket valde att gå med i kriget var för att de ville återfå kontroll över det 

engelskkontrollerade Egypten. Bitterna tog detta hot på allvar och gjorde ett avtal med 

araberna genom Husayn 1915. Den dåvarande brittiske koloniala ämbetsmannen i Egypten 

Henry McMahon uppmanade Husayn att göra uppror mot det Ottomanska rikets närvaro i 

området Hejaz som låg längs röda havet. Om så skedde lovade Storbritannien att stötta honom 

ekonomiskt och att det arabiska folket efteråt skulle få bli självständiga. Revolten blev ett 

faktum år 1916 och det arabiska folket lyckades två år senare att besegra det Ottomanska 

rikets närvaro i Palestina och Syrien med hjälp av britterna som närvarade i Egypten. Vilka 

områden som skulle få bli arabiskt självständigt skulle komma att bli omtvistat. Under denna 

tid skrevs även ett annat avtal mellan Storbritannien och Frankrike kallat Sykes-Picotavtalet. 

Detta avtal var en hemlig pakt som innebar att efter första världskrigets slut skulle området 

delas emellan de allierade västmakterna. Frankrike skulle få de norra delarna som innefattade 

Libanon och Syrien medan Storbritannien skulle få Palestina och Irak.  Det har i efterhand 

sagts att Husayn inte visste om det hemliga avtalet och därav kan man förstå hans bitterhet när 

det enda som återstod för det arabiska folket var ett ökentäckt område.135 Det judiska folket 

var en annan folkgrupp som pressade engelsmännen hårt. I slutet av 1917 beslutade 

engelsmännen om Balfour deklarationen som innebar att man ville hjälpa det judiska folket att 

sätta upp ett eget hem i Palestina. Detta skulle dock inte innebära någon skada för det arabiska 

folket som levde i området men avtalet nämnde heller inget om deras rättigheter.136  

 

År 1919 hölls en fredkonferens i Paris och där ventilerades problematiken som rådde, men 

man enades om att hålla sig till Sykes-Picotavtalet och en fortsatt närvaro av Frankrike och 

                                                 
135 Cleveland (2006) s. 29-37 
136 Cleveland (2006) s. 36 
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Storbritannien. Dock stötte länderna på motstånd från det arabiska folket som ville vara 

självständiga. I slutet av 1920-talet började den judiska invandringen att öka och när Tyskland 

togs över av nazisterna ökade det allt mer. I takt med att det judiska folket ökade, ökade också 

det arabiska motståndet. Storbritannien insåg efter en tid vad som höll på att hända och 

begränsade därför invandringen till Palestina. Det judiska folket såg sig lurade av britterna 

medan det arabiska folket inte kunde lita på att de skulle få sin frihet. Efter andra världskrigets 

slut meddelade Storbritannien att de inte längre kunde ha kvar sitt mandat i Palestina och lade 

då över frågan på FN. FN beslutade senare att Palestina skulle delas mellan det judiska och 

det arabiska folket med Jerusalem och Betlehem under internationell bevakning. Ett år senare, 

alltså år 1948 efter att Storbritannien hade lämnat landet utropades Israel som självständigt. 

Det arabiska folket som inte alls var nöjda med den uppdelning som blev, vägrade erkänna 

Israel som stat. De gick till angrepp och detta var början till den långvariga konflikten om 

rätten till Palestina. Israel lyckade motstå den arabiska attacken och dessutom också vinna 

mer landyta än vad de tidigare hade blivit tilldelade.137 

 

                                                 
137 Gerner & Schwendler (2004) s. 54-64 



53 

 

Bilaga 2: Landgränser Israel /Palestina 

 
(hämtat:  www.1uptravel.com/worldmaps/maps/is_map.jpg )  
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Bilaga 3: Franska uttalanden 1998 och 2002 

Auteur Jospin
n 

  Paris - 17.07.1998 

 

Titre  TOAST PRONONCE PAR LE PREMIER MINISTRE, M. LIONEL 

JOSPIN, A L'OCCASION DU DEJEUNER OFFERT EN L'HONNEUR DU 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, M. HAFEZ EL 

ASSAD 

 

Monsieur le Président de la République,C'est un honneur pour moi de vous 

accueillir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. La visite 

d'Etat que vous accomplissez actuellement en France marque une étape 

capitale dans le développement des relations entre nos deux pays. 

L'histoire qui unit la Syrie à la France se compte en siècles. Les échanges 

entre nos deux peuples n'ont jamais cessé par le passé. Le fait que le 

consulat de France à Alep ait été ouvert dès 1536 est en lui-même un 

symbole, mais il n'est qu'une des multiple illustrations de cette histoire 

qui nous rapproche. 

 

Aujourd'hui, c'est la recherche de la paix au Proche  Orient qui nous 

encourage à travailler ensemble avec détermination. Vous connaissez, 

Monsieur le Président, la persévérance dont la France fait preuve au 

service de cette cause. 

 

La Conférence de Madrid, qui n'a pris sa réelle dimension qu'avec la  

participation active de votre pays, a ainsi ouvert la voie à des 

négociations prometteuses sur l'ensemble des volets du processus de paix, 

et notamment le volet israélo-syrien. 

 

Ces pourparlers sont malheureusement suspendus depuis plus de deux ans, 

alimentant les tensions, les malentendus et les suspicions. Le gouvernement 

français est convaincu que l'élan initial doit être retrouvé. 

 

C'est dans cet esprit que le président de la République française, M. 

Jacques Chirac, et le président de la République arabe d'Egypte, M. Hosni 

Moubarak, ont lancé récemment un appel pour la paix au Proche-Orient et 

proposé une réunion des sauveurs de la paix. Il ne s'agit pas de faire 

concurrence aux efforts existants, mais de leur apporter notre concours et 

de réaffirmer les principes sur lesquels ils doivent s'appuyer  
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Q - Vous avez rencontré hier le Premier ministre israélien, M. Netanyahou. 

Est-ce que vous avez  senti dans son attitude un frémissement qui pourrait 

laisser espérer un déblocage des négociations au Proche-Orient ? 

 

R - M. Netanyahou m'a parlé de façon fort cordiale et qui se voulait très 

convaincante, sur son action, son engagement. Il m'a dit qu'il était lui-

même engagé dans la recherche d'une solution. Je lui ai dit que, du point 

de vue français, on ne comprenait pas très bien quels étaient les efforts 

en question. On ne comprenait pas très bien quelle solution il recherchait. 

En France on avait accueilli les Accords d'Oslo et leur suite avec beaucoup 

d'espoir et on a le sentiment maintenant, très largement, que tout cela est 

en panne, pour parler simplement.  

 

Je n'ai malheureusement pas le sentiment, compte tenu de ce que m'a dit M. 

Netanyahou, compte tenu de ce que je sais par Mme Albright, que l'on soit à 

la veille d'un accord réel. Mais j'espère beaucoup me tromper. Je serais 

extrêmement heureux si l'accord se réalisait malgré tout. Car c'est cela 

notre but. Il faut enrayer cette situation de dégénérescence du processus 

de paix et des espoirs qui l'avaient accompagné. Ilfaut relancer la 

mécanique pour qu'il  

y ait à nouveau un espoir au Proche  Orient, un espoir de solution, même 

si cela doit passer par des négociations difficiles et nous sommes dans un 

moment très périlleux. Donc encore une fois, je souhaite qu'il y ait une 

percée, je souhaite qu'il y ait un accord. 
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(Quelle est votre appréciation de la situation aujourd'hui ?) 

La visite du président Clinton en Israël et dans les territoires 

palestiniens a été très importante pour la poursuite du processus de paix. 

la France salue et a déjà salué d'ailleurs cette initiative.  

 

(Les Palestiniens considèrent que cette visite ouvre la voie, d'une 

certaine  

façon, à la reconnaissance d'un Etat palestinien. Partagez-vous ce 

sentiment?) 

 

Symboliquement, tout le monde reconnaît que cette visite a été très 

importante. C'est quand même la première visite d'un président des Etats-

Unis d'Amérique dans les territoires palestiniens. Lui-même a tenu des 

propos très ouverts par rapport à la question de la création d'une entité 

palestinienne. En ce qui concerne la position de la France, vous la 

connaissez, depuis longtemps, nous avons soutenu l'autodétermination du 

peuple palestinien qui pourrait conduire, bien entendu, à la création d'un 

Etat. Les plus hautes Autorités françaises se sont prononcées à plusieurs 

reprises, à nouveau à l'occasion de la récente visite du président Arafat à 

Paris, sur cette question. Le Premier ministre a, par exemple, affirmé 

publiquement que la France aiderait les Palestiniens à construire une 

entité politiquement et économiquement viable qu'il faudra bien un jour 

désigner de son nom, celui d'un Etat. Tout ceci va dans le même sens, cela 

est évident, et c'est encourageant pour les Palestiniens. 
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Q - Est-ce que vous avez le sentiment, qu'au fond, ce que recherche Sharon 

depuis le début, depuis la fameuse irruption sur l'Esplanade des mosquées, 

c'est l'élimination totale de l'appareil politique et terroriste des 

Palestiniens ? Et est-ce que derrière il a une intention politique ou 

diplomatique ? 

 

R - Il a en tout cas l'objectif proclamé de rétablir une situation de 

contrôle militaire sur les territoires pour juguler le terrorisme. En plus, 

c'est un homme qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Il est tout à 

fait contre une expression politique des Palestiniens. Il a été contre les 

Accords d'Oslo depuis le début. Il combat, en fait, l'Autorité 

palestinienne en tant qu'autorité. Alors tout cela s'est personnalisé sur 

Arafat par une sorte de volonté de le diaboliser par rapport aux Israéliens 

et par rapport à la scène internationale. Mais j'espère que, malgré tout, 

une partie d'entre eux est consciente du fait que ces problèmes n'ont pas 

de solution purement répressive ou purement militaire et qu'il faudra bien 

à un moment ou à un autre reprendre la discussion politique. 

 

Sur ce point, les Européens, les Américains sont d'accord, le monde entier 

est d'accord sur le fait que la revendication nationale palestinienne ne 

trouvera de solution que dans un Etat palestinien où les Palestiniens 

emploieront de façon constructive cette énergie qui aujourd'hui s'exprime 

sous une forme désespérée, destructrice et nihiliste./. 
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Du côté israélien une très forte angoisse des attentats domine et perturbe 

profondément la vie sociale. Depuis le début de l'année, plus de 180 

personnes ont été tuées dans des attaques terroristes en Israël.  

 

(...) 

Du côté palestinien, la situation est dramatique, la politique d'occupation 

est très dure, la colonisation n'a pas cessé et s'accompagne de mesures de 

bouclage rendant la vie quotidienne presque impossible. Il faut une heure 

et demie pour aller de Jérusalem à Ramallah, alors qu'il fallait vingt 

minutes il y a deux ans. Le couvre-feu est permanent. Des tanks israéliens 

marquent l'entrée d'une ville entièrement déserte. Au plan économique, la 

situation des Palestiniens est très difficile, la baisse du revenu réel a 

été estimée à 19 % en 2001, après une perte de 12 % en 2000. 

 

(...)  

 

L'élément unifiant la vie politique israélienne est le rejet de la personne 

du président Arafat. Celui-ci, ayant refusé la main tendue après le 

processus de Camp David et Taba, s'est disqualifié. Il n'y a plus rien à 

attendre de lui. La réflexion politique israélienne laisse peu de place à 

une vision prospective, si ce n'est que la création d'un Etat palestinien 

est inscrite dans le devenir historique. 

 

De même, côté palestinien, le jeu politique est bloqué. Le président Arafat 

est toujours à la tête de l'Autorité palestinienne campant dans une Moqata 

en ruine. Son appareil sécuritaire a été décimé, son administration civile 

est quasiment paralysée et il ne dispose d'aucun moyen. 

 

 

La France comme l'Union européenne soutiennent la volonté de réforme de 

l'Autorité palestinienne, tout en insistant sur la nécessité d'établir un 

processus électoral transparent et de lutter contre la corruption. Le 

ministre des Affaires étrangères s'est interrogé sur l'exigence américaine 

d'un retrait du président Arafat de la scène politique alors que les 

Palestiniens doivent pouvoir choisir librement leur président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Auteur  

PORTE-
PAROLE 

  Paris - 03.12.2002 

 Titre  POINT DE PRESSE - DECLARATIONS DU PORTE-PAROLE - 

 

 

(…) 

(Les Etats-Unis ont dégradé le statut du bureau de l'OLP à Washington, 

avez-vous un commentaire ?) 

 

La France estime toujours qu'il faut rechercher le dialogue. Nous 

travaillons d'ailleurs au sein de l'Union européenne dans la perspective de 

la mise au point d'une feuille de route par le Quartette. Concernant la 

France, le statut de la représentation de l'OLP à Paris ne bouge pas. 

 

 


