
 

 

Norge i FN 1947/2022 – rolle og ansvar 

Innledning av statssekretær Erling Rimestad på konferansen «En palestinsk stat – 75 år med 
brutte løfter. Retten til selvbestemmelse», 9. februar 2023  

Kjære forsamling.  

Det er litt over 75 år siden FNs Generalforsamling vedtok delingsplanen for mandatområdet 

Palestina, og dermed opprettelsen av to stater – Israel og Palestina. Norge stemte for 

delingsplanen. Vi stemte for opprettelsen av Israel, men også for en palestinsk stat og 

tostatsløsningen. Visjonen om en tostatsløsning er med andre ord ikke noen ny idé fra Oslo-

avtalen, men går tilbake mange tiår. 

Siden den tid har Midtøsten gått igjennom mye. Avkolonisering. Krig. Revolusjoner. 

Økonomisk vekst. Oljekriser. Arabisk vår. Regimer har falt – og gjenoppstått. Men 

utfordringene knyttet til den israelske okkupasjonen av Palestina og realiseringen av to-

statsløsningen mellom Israel og Palestina består.  

Norge anerkjenner staten Israel innenfor det territoriet landet kontrollerte frem til 

seksdagerskrigen i 1967. Selv om vi støtter byggingen av en palestinsk stat, har Norge ikke 

anerkjent Palestina som stat. Fra norsk side er vi tydelige på at en fremforhandlet 

tostatsløsning er den løsningen vi mener i størst grad vil sikre rettighetene og sikkerheten til 

både israelere og palestinere. Sluttstatusspørsmålene, herunder spørsmål om grenser, 

sikkerhet, flyktninger og Jerusalems status, må løses gjennom forhandlinger. Det finnes kun 

en politisk løsning på konflikten. 

Til tross for perioder med optimisme etter Oslo-avtalene, har det ikke vært offisielle eller 

reelle fredsforhandlinger mellom israelske og palestinske myndigheter siden 2014. 

Frustrasjonene over den fastlåste situasjonen og den fortsatte okkupasjonen er store, særlig 

på palestinsk side. Bildet i dag preges av vold og maktbruk. Manglende rettigheter og fravær 

av en politisk horisont for fred. Videre er den palestinske ledelsen splittet.  

Sammensetningen og plattformen til den nye israelske regjeringen lover ikke godt for en 

snarlig bedring av palestinernes situasjon. Det er en tragisk og akutt situasjon for mange 

mennesker. Den nye israelske regjeringens plattform inneholder elementer som Norge har 

uttrykt bekymring for. Det er nå viktig å unngå en ytterligere eskalering av situasjonen, som 

kun vil føre til mer vold og lidelse. 

Det er med andre ord et krevende landskap vi befinner oss i.  Folkeretten ligger der. Som 

fastslått av både Sikkerhetsrådet og Den internasjonale domstolen ICJ: Israel kan ikke ensidig 

endre grensene. Sivile må beskyttes. Menneskerettighetene må respekteres.  

Hvilket ansvar har så tredjestater for å stanse brudd på folkeretten? Hvilket handlingsrom har 

så Norge, i en konflikt vi har engasjert oss i så lenge? 

Tredjestater, altså stater som ikke er direkte berørt, har begrenset med rettslige virkemidler 

tilgjengelig, i situasjoner der en annen stat begår folkerettsbrudd. I visse tilfeller kan det være 



 

 

snakk om å iverksette mottiltak. I dag foreligger det ikke tilstrekkelig internasjonal enighet og 

vilje til å fremtvinge etterlevelse på den måten. 

Andre virkemidler kan være kritiske uttalelser og andre former for politiske reaksjoner. Man 

må vurdere nøye hvilken virkning språk har i en konflikt som er så betent. Denne konflikten 

genererer sterke følelser. Det er helt naturlig. Fra norsk side mener vi at alle som engasjerer 

seg i denne konflikten har et ansvar for å uttrykke seg på måte som ikke bidrar til å skape 

større avstand.  

For Norge er det et hovedanliggende å bidra mest mulig konstruktivt for situasjonen på 

bakken. Dette gjøres gjennom aktiv forvaltning av vår rolle og det ansvaret vi har tatt på oss.   

Da Norge gikk inn i FNs Sikkerhetsråd i 2021, forventet vi ikke at Israel-Palestina-konflikten 

skulle løses innen to år. Men vi arbeidet for at rådet kunne innta en mer konstruktiv rolle. Da 

Biden-administrasjonen overtok i januar 2021, gikk USA tilbake til en mer tradisjonell 

amerikansk tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten. Dette gav muligheter. Og 

Norge ønsket å forvalte setet vårt på en aktiv måte.  

I forbindelse med eskaleringen rundt Gaza i mai 2021 tok Norge, sammen med Tunisia og 

Kina, initiativ til flere hastemøter og arbeidet for at Sikkerhetsrådet gjennom en uttalelse 

oppfordret partene til en våpenhvile. Etter lange og krevende forhandlinger, lyktes vi med å 

oppnå støtte for en uttalelse som samlet Sikkerhetsrådet om viktige fellesposisjoner, 

herunder støtte til to-statsløsningen og at våpenhvilen må overholdes. Våpenhvilen mellom 

Israel og Hamas har som kjent blitt overholdt i svært stor grad siden mai 2021. Situasjonen i 

Gaza er imidlertid fortsatt prekær.  

Sammen med USA og De forente arabiske emirater oppnådde vi i mai 2022 enighet om en 

presseuttalelse om drapet på Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh.  

Når FNs sikkerhetsråd uttaler seg om en konflikt, legger partene merke til det. Og i de 

månedlige rådsmøtene om Israel-Palestina har vi bidratt til å sette tonen om hva det 

internasjonale samfunnet krever: Full respekt for folkeretten som grunnpilaren i 

internasjonalt samkvem. Vi har gjentatt våre tydelige posisjoner, inkludert om at de israelske 

bosetningene er folkerettsstridige. Alle våre innlegg i Sikkerhetsrådet finnes tilgjengelig på 

hjemmesidene til Den norske FN-delegasjonen i New York. 

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at Israel-Palestina forble en krevende situasjon i vår 

sikkerhetsrådsperiode. Vi skulle gjerne ha oppnådd mer. Flere forsøk på å samle rådet til 

felles stillingtagen på ulike kriser endte uten resultat. Selv om rådsmedlemmene var nokså 

samlet i situasjonsforståelsen, gjorde ulike syn og særinteresser det vanskelig å enes om felles 

produkter.  

Å kreve respekt for folkeretten, inkludert menneskerettighetene og internasjonal 

humanitærrett, har også ligget til grunn for Norges engasjement i FN for øvrig. I tillegg til vår 

langvarige støtte til to-statsløsningen. Norge har på den bakgrunn i høst stemt for en rekke 

resolusjoner i FNs generalforsamling om den israelsk-palestinske konflikten som kritiserer den 

fortsatte israelske okkupasjonen og Israels opptreden i de okkuperte områdene.   



 

 

Som mange sikkert er klar over, ble det på palestinsk initiativ kort tid før avstemningen i FN i 

en av resolusjonstekstene denne gangen tatt inn en anmodning til Den internasjonale 

domstolen (ICJ) om å avgi en rådgivende uttalelse om lovligheten av okkupasjonen.  

La meg være helt tydelig: Regjeringen har stor forståelse for palestinernes behov og ønske 

om dette i lys av mange år uten fredsforhandlinger og en stadig forverret situasjon på bakken.  

En anmodning til ICJ om en rådgivende uttalelse er imidlertid et særskilt virkemiddel som 

krever grundige vurderinger. Både når det gjelder hva slags spørsmål som forelegges 

domstolen, og hvilke konsekvenser en rådgivende uttalelse vil ha for den aktuelle saken. 

Dette er et viktig prinsipp som Norge og likesinnede stater vektlegger i alle saker der det er 

aktuelt å be Domstolen uttale seg.  

Her var det snakk om en spørsmålstilling lagt frem av den ene part i konflikten. Uten 

forhandlinger eller mulighet til å kunne vurdere nøye hvilke konsekvenser en slik rådgivende 

uttalelse vil ha for gjenopptakelse av politiske forhandlinger. Eller hvordan det vil slå ut for 

partene på bakken. Det er viktig å vurdere virkemiddelbruken grundig, særlig når det er en 

fare for at det foreslåtte tiltaket kan bidra til å skape enda større avstand mellom partene. 

Norge valgte derfor sammen med 52 andre land å stille seg avstående.  

Norsk avståelse innebærer ikke at vi mener at saken er irrelevant for ICJ å vurdere. Og nå som 

anmodningen er vedtatt, ser vi frem til å lese ICJs konklusjoner. I januar i år var Norge med på 

en uttalelse der vi sterkt kritiserte de straffetiltakene den nye israelske regjeringen 

annonserte som tilsvar på resolusjonen i FN. Tiltak med mål om å motarbeide FN-vedtak på 

den måten er uakseptable og må reverseres.  Utenriksminister Huitfeldt har også sterkt 

kritisert de annonserte israelske straffetiltakene og omtalt dem som uakseptable. 

Norge har vært engasjert i denne konflikten lenge. Siden Oslo-avtalene er det palestinske 

statsapparatet blitt bygget opp. Og det må bygges videre. At palestinerne styrer seg selv som 

stat, er det beste forsvar for visjonen om en tostatsløsning. Den beste løsningen for å ivareta 

selvbestemmelse, sikkerhet og menneskerettigheter. Til begge folk.  

Norge har siden Oslo-avtalen ledet giverlandsgruppen for Palestina – AHLC. I løpet av våren 
møtes gruppen i Brussel. I AHLC jobber palestinerne og israelerne, sammen med en rekke 
giverland – inkludert USA og EU – med å bygge de palestinske statsinstitusjonene. Møtene i 
AHLC finner sted to ganger i året - under høynivåuken i New York med FN som vertskap, og 
altså på vårparten i Brussel med EU som vertskap. Det handler om å bedre levekårene til 
palestinerne. Skape vekst i økonomien. Bedre situasjonen på bakken. Gradvis overføre 
autoritet fra den israelske okkupasjonen og til det palestinske selvstyret. Vi skulle gjerne sett 
langt større fremgang på dette området. Og det er vanskelige diskusjoner. Men vi mener det 
er viktig å opprettholde forum for dialog og samarbeid, der partene kan snakke sammen, ikke 
minst i krevende tider som de vi står i nå.  

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke viktigheten av den oppmerksomhet og engasjement 
konflikten vekker i norsk offentlighet. Dette bidrar til å belyse saken, og skape diskusjon. Det 
hjelper oss med å være selvkritiske med hensyn til vår egen rolle. Slik at vi ikke gjennom vår 
rolle bidrar til å opprettholde en fastlåst situasjon. Eller det som verre er: En stadig forverret 
situasjon med mer uro, konflikt og dødsfall.  



 

 

Jeg har stor forståelse for den fortvilelsen den palestinske befolkningen lever med. Følelsen 
av maktesløshet og håpløshet. Selv om tostatsløsningen på mange måter kan virke fjernere 
enn noen gang, mener Norge at det er mulig å komme dit. Derfor er det viktig at også andre 
internasjonale aktører, som USA ved utenriksminister Blinken nylig har gjort, tar til orde for at  
tostatsløsningen er den beste løsningen på Israel-Palestinakonflikten. Sammen må vi 
opprettholde engasjementet og bidra til dialog og internasjonalt samarbeid. 

Regjeringen økte bistanden til palestinerne i 2022, inkludert vår støtte til FNs organisasjon for 
palestinske flyktninger – UNRWA. Vi jobber også aktivt med å sikre mer stabil finansiering av 
organisasjonen, siden de store, årlige underskuddene truer både tjenestetilbudet til de 
palestinske flyktningene og regional stabilitet. Vi viderefører engasjementet vårt i 
giverlandsgruppen. Og vi er tydelige i våre budskap overfor begge parter. Vi har sagt klart ifra 
til den nye israelske regjeringen om de uakseptable straffetiltakene de har annonsert eller 
iverksatt mot palestinerne. Vi vil følge tett med på den israelske regjeringens politikk, og 
fortsette å ta til motmæle der vi er uenige. Og vi sier fra til det palestinske lederskapet at de 
må styrke legitimiteten overfor egen befolkning ved å gjennomføre palestinske valg og 
nødvendige reformer.   

Vi oppfordrer partene til å styrke dialogen, og sammen skape en vei mot fred. Og vi står klare 
til å hjelpe dem. Akkurat nå som situasjonen er så spent og voldsnivået økende, er det 
avgjørende å bidra til å roe ned situasjonen, men også fortsette å arbeide for en politisk 
løsning som ivaretar de fundamentale rettighetene til begge folk. 

 


