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NESTE ÅR I JERUSALEM

AMERIKANSK JERUSALEM-POLITIKK FRA
TRUMAN TIL TRUMP (1947–2017)
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Amerikansk motvilje mot å flytte sin Israel-ambassade til Jerusalem gir inntrykk av en stabil amerikansk Jerusalem-politikk hvor usa står i opposisjon mot
Israel. Ser man på amerikansk Jerusalem-politikk i et syttiårsperspektiv, blir det
imidlertid klart at Israel gradvis har vunnet mot amerikansk ettergivenhet.
jørgen jensehaugen
da president donald trump i mai 2017 ble
den første sittende amerikanske presidenten til å
besøke klagemuren i Øst-Jerusalem, flyttet han
usas Jerusalem-politikk noen hakk i Israels favør.
Det at han samtidig ga inntrykk av at usas
Jerusalem-politikk stod fast ved ikke å flytte den
amerikanske ambassaden til Jerusalem, gjenspeiler
de lange linjene i usas Jerusalem-politikk. I det
korte løp, er Jerusalem tilsynelatende den siste
skanse hvor usa står imot Israel. I et lengre perspektiv, derimot, har usa gradvis gitt etter for Israels krav. Denne artikkelen vil vise hvordan dette
har skjedd ved å spore amerikansk Jerusalem-politikk fra det at Palestina-spørsmålet ble tatt opp
i fn i 1947, under president Harry S. Truman, til
det første halvåret under president Trump.
Jerusalem har siden opprinnelsen til den arabisk-israelske konflikten vært en av konfliktens
kjernespørsmål grunnet byens enorme religiøse,
så vel som nasjonalistiske, betydning for jøder og
palestinere. Byen har også stor betydning i
regionen, spesielt for stater som Jordan og Saudi8

Arabia. Sammen med flyktningspørsmålet er
Jerusalem det vanskeligste og viktigste politiske
temaet som partene strides om, og både israelerne
og palestinerne ønsker seg byen som sin hovedstad.
I de første tiårene etter at fn involverte seg i
konflikten, i 1947, krevde det internasjonale
samfunnet at byen skulle være samlet under fnkontroll, corpus separatum-løsningen, eller
svakere varianter av dette, som at kun gamlebyen
skulle administreres som en samlet enhet. Etter
krigen i 1967, da Israel okkuperte hele byen, har
det eksistert primært to mulige løsninger: At byen
deles mellom Israel og Jordan eller palestinerne;
eller at byen forblir samlet, med sterk lokal autonomi, og at den fungerer som hovedstad for både
Israel og Palestina. Tidsrammen for artikkelen
deles derfor i to. I den første perioden (1947–1967)
var byen delt, mens i den andre perioden (1967–
2017) var byen samlet under israelsk okkupasjon.
Dette skillet danner det analytiske bakteppet for
utviklingen av amerikansk politikk.

Det amerikanske konsulatet i Jerusalem anno 1857.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De lange linjene i usas Jerusalem-politikk er
ikke tilstrekkelig studert. Det er hovedsakelig to
hull i den eksisterende litteraturen. Det første er
at det er få forskningsarbeider som trekker en lang
sammenhengende tidslinje. Flere gode arbeider
tar for seg usas politikk i Jerusalem-spørsmålet i
et konsentrert tidsrom, da primært i perioden før
1967.1 Av de som trekker lengre linjer stopper
analysen som oftest ved George h.w. Bush, og i
enkelte tilfeller ved Bill Clinton.2 Det finnes ikke
noe fagarbeid som trekker linjene fram til Donald
Trump.
Det andre hullet i den eksisterende litteraturen
er at den generelt fokuserer på spesifikke aspekter,
som ambassadespørsmålet og fredsforhandlinger.3
Ved å bruke en kombinasjon av arkivmateriale,
publiserte kildesamlinger og sekundærlitteratur
bidrar denne artikkelen til den eksisterende forskningen ved å trekke linjene fram til Trump, og ved
å ta for seg en rekke arenaer hvor Jerusalem-spørsmålet har stått sentralt – fn, fredsforhandlinger
og amerikansk innenrikspolitikk. Artikkelen viser

at det er en tydelig tendens innenfor alle disse arenaene. Ved å stå steilt på sin posisjon, og ved å
bruke støttespillere i amerikansk politikk, har Israel gradvis skiftet amerikansk politikk i deres
favør. Skillelinjene i posisjonen fra én president til
den neste er små, men i et syttiårsperspektiv er
dagens amerikanske Jerusalem-politikk ugjenkjennelig fra den president Truman førte i 1947.
Noe av dette kan forklares med okkupasjonen
som startet i 1967, men trenden er den samme
innad i de to tidsperiodene. Utviklingen fra
Truman til Johnson og fra Johnson til Trump viser
det samme: usa har gradvis gitt etter for den israelske posisjonen.
JERUSALEM SOM INTERNASJONAL BY, 1947–1967

I fns delingsplan fra november 1947 skulle Palestina deles i en jødisk stat, en arabisk stat, og
Jerusalem-enklaven, som skulle være en fn-styrt
corpus separatum. En modifisert utgave av dette ble
presentert i Bernadotte-planen, september 1948.4
Mellom disse to løsningsforslagene raste krigen i
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Palestina. Israel sikret seg den vestlige delen av
byen, mens Jordan tok den østlige delen, inklusive
gamlebyen. Delingen ble befestet ved våpenstillstandsavtalen mellom Israel og Jordan, signert 3.
april 1949.5
I denne perioden var usas posisjon at
Jerusalem skulle være en internasjonal by.6 I juni
1948 mente eksempelvis usas utenriksminister
George C. Marshall at Israel ikke hadde rett til å
tale på vegne av Jerusalems jøder, siden byen ikke
tilhørte Israel.7 Men amerikanerne tonet gradvis
ned konseptet om Jerusalem som internasjonal by,
siden de ikke var villige til å støtte en internasjonal
militær tilstedeværelse for å sikre internasjonaliseringen.8 Spesielt etter våpenstillstandsavtalen ble usas standpunkt at internasjonalisering primært burde gjelde for de hellige
stedene.9 I praksis var dette nærmere den israelske
posisjonen, men prinsipielt hadde usa og Israel
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De amerikanske diplomatene begynte å
reise fra Tel Aviv til Jerusalem når de
skulle møte den israelske regjeringen.
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motsatte posisjoner. usa insisterte på at Jerusalem
skulle internasjonaliseres, med lokal autonomi,
mens Vest-Jerusalem ble integrert i Israel. Bak
denne prinsipielle uenigheten, som kom til uttrykk i en rekke offentlige disputter, pekte interne
diskusjoner på at usa kunne akseptere delingen
av byen så lenge dette var del av en fredsavtale
mellom partene.10
I mellomtiden endret Israel og Jordan fakta på
bakken, og piggtrådgjerder ble reist mellom de to
delene av byen. I februar 1949 holdt Knesset sin
første samling i Jerusalem, og i 1949–1950 flyttet
Israel regjeringskontorene og flesteparten av
departementene sine fra Tel Aviv til Jerusalem. I
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1950 ble Jerusalem proklamert som landets hovedstad.11 usa reagerte med å forby sine diplomater
å utføre oppgaver i Jerusalem, og president
Truman nektet usas ambassadør å delta på åpningen av Knesset i 1949. Washington ville ikke
signalisere at man aksepterte Israels kontroll over
byen, mens Israel motsatte seg usas politikk ved
å insistere på at alle møter måtte foregå i
Jerusalem. Denne isfronten kunne ikke vare siden
det i praksis umuliggjorde de amerikanske diplomatenes arbeid. I februar 1951 ga usa seg, og de
amerikanske diplomatene begynte å reise fra Tel
Aviv til Jerusalem når de skulle møte den israelske
regjeringen.12 Dette var det første store signalet
om at usa gradvis kom til å gi etter for Israels
posisjon.
Prinsipielt var de to landene uenige. Da Israel
i 1953 utfordret verdenssamfunnets posisjon på
Jerusalem ved å flytte utenriksdepartementet til
byen, gjeninførte usa sin politikk om ikke å møte
den israelske regjeringen i Jerusalem.13 Formelt
stod usa hardt på posisjonen sin i denne perioden.
En av forklaringene er at president Dwight D.
Eisenhower ønsket å føre en balansert Midtøstenpolitikk og igangsette en fredsprosess. Ettergivenhet overfor Israel i Jerusalem-spørsmålet ville
vært svært skadelig i et slikt henseende. Israel ble
overasket over hvor hardnakket usa stod på sin
politikk.14 usa stod nemlig i fremste rekke i å opprettholde denne posisjonen i det internasjonale
samfunnet ved å jobbe mot at andre land skulle
flytte ambassadene sine til Jerusalem. Dette lyktes
de i stor grad med.15
Israel satte hardt mot hardt, og vant flere gradvise politiske seire mot usa. Da Israel krevde at
nye ambassadører måtte presentere kreditivene
sine i Jerusalem protesterte usa, men ga seg da de
byttet ambassadør i november 1954.16 Innen 1959
hadde Israel sikret seg at ingen stater insisterte på
at møter måtte foregå i Tel Aviv. Det samme året
lovet usa, i en hemmelig avtale, at landet ikke
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lenger skulle motarbeide at andre stater flyttet
ambassadene sine.17
I 1962 var israelerne tilstrekkelig sikre på at de
hadde knekt boikotten mot å møte dem i
Jerusalem og stengte derfor utenriksdepartementets møtekontor i Tel Aviv. Washington protesterte, men aksepterte situasjonen.18 Eisenhower,
og hans ønske om å føre en «balansert» Midtøsten-politikk, ble i 1961 erstattet av John F.
Kennedy og det han kalte et «special relationship»
med Israel.19 Forholdet mellom usa og Israel ble
tettere, og da President Lyndon B. Johnson tok
over etter drapet på Kennedy i 1963, informerte
han Israel: «You have lost a great friend, but you
have found a better one.»20
Merkverdig nok medførte ikke denne pro-israelske vendingen i usa at standpunktet til
Jerusalem ble endret umiddelbart. Da Israel åpnet
det nye Knesset i Jerusalem i 1966, var ingen amerikanske diplomater til stede, som i 1949. Det var
derimot flere medlemmer av den amerikanske
Kongressen.21 Dette viste en av de store og
vedvarende spenningene i amerikansk Jerusalempolitikk: Som utenrikspolitisk tema kan usa stå
mot Israels posisjon, men innenrikspolitisk har
usa støttet Israels posisjon. Det er denne
mekanismen som gjør at Jerusalem ofte ser helt
annerledes ut i amerikansk valgkamp enn den gjør
i Det hvite hus. Dette er en av de meste sentrale
spenningen for å forstå utviklingen av amerikansk
Jerusalem-politikk. Denne spenningen blir stadig
mer sentral jo nærmere vi kommer samtiden.
usas reaksjon på åpningen av Knesset i 1966
utgjorde unntaket i en utvikling i perioden før
krigen i 1967. Det eneste som i realiteten stod fast
på amerikansk side i perioden 1947–1967 var at
man ikke anerkjente at Israel hadde suverenitet i
Jerusalem. Samtidig befestet Israel og Jordan sin
kontroll over byen, og det ble stadig vanskeligere
å reversere situasjonen. I faglitteraturen er det to
komplementerende forklaringer på dette. Elad

Ben-Dror og Asaf Ziedler viser hvordan Israel og
Jordan hadde felles interesse i å hindre internasjonalisering.22 Dette betydde at usa ikke hadde
en part på bakken som støttet amerikansk politikk. Den andre forklaringen er at usa gradvis
brydde seg mindre om Jerusalem, som historiker
Peter L. Hahn kommenterte: «By remaining passive, us officials allowed the question of Jerusalem
to recede from view as Israel wished.»23
1967 – ISRAEL EROBRER ØST-JERUSALEM

Da Israel erobret Øst-Jerusalem den 7. juni 1967,
uttalte forsvarsminister Moshe Dayan at byen var
«gjenforent» og at Israel aldri kom til å forlate
den.24 Israel visste at dette ville vekke reaksjoner
siden det internasjonale samfunnet også da anså
Jerusalem som et av konfliktens mest betente politiske temaer. Da Israel annekterte Øst-Jerusalem
i 1967, kommenterte israelske diplomater i interne
dokumenter: «Dette vil kreve hasbara [propaganda]».25 Et av grepene var å pakke annekteringen inn som en administrativ «fusjon».26
Israels okkupasjon av hele byen endret den politiske situasjonen totalt.
Da usas president Lyndon B. Johnson talte om
konflikten etter seksdagerskrigen var ikke lenger
internasjonalisering av Jerusalem på agendaen.
Det eneste som gjenstod av internasjonaliseringspolitikken var kravet om at de hellige stedene for
de tre religionene måtte beskyttes.27 usas posisjon
havnet dermed et hakk nærmere den israelske ved
at man aksepterte Vest-Jerusalem som israelsk.
Dette innebar en retroaktiv anerkjennelse av det
som hadde skjedd med Jerusalem i 1947–1949krigen, men en motstand mot det som hadde
skjedd i 1967-krigen. Dette gjenspeilet utviklingen i synet på konflikten for øvrig. fns
resolusjon 242, vedtatt 22. november 1967 av fns
sikkerhetsråd, krevde kun at Israel skulle trekke
seg ut av territorier okkupert i den siste krigen.28
Resolusjon 242 nevnte ikke Jerusalem med ett
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ord. De britiske diplomatene som utformet
resolusjonen var mer kritisk til Israels okkupasjon
av Øst-Jerusalem enn amerikanerne, men de aksepterte at en resolusjon som refererte til
Jerusalem ikke ville få støtte.29 Israel brukte de
første månedene etter krigen til å endre fakta på
bakken i Jerusalem. De fjernet hindringene som
delte byen, koblet sammen infrastrukturen mellom byens to deler og fjernet palestinsk bebyggelse fra den jødiske delen av gamlebyen. Ingen
sikkerhetsrådsresolusjon kritiserte eksplisitt Israel
for dette. Først i mai 1968, og etter nesten et år
med store endringer på bakken, fordømte fns
sikkerhetsråd Israels okkupasjon av Jerusalem i
resolusjon 252.30 usa lot resolusjonen gå gjennom
ved å avstå fra å stemme.31
Nixon-administrasjonen, som overtok i 1969,
var i utgangspunktet strengere mot Israel enn
Johnson hadde vært. I juli 1969 stemte usa for
sikkerhetsrådsresolusjon 267 som fordømte Israels
Jerusalem-politikk.32 I sin tale til fn gjorde usas
fn-ambassadør Charles Yost det tydelig at usa
anså Israel som en okkupasjonsmakt i ØstJerusalem.33 Denne posisjonen ble bekreftet da
usa stemte for resolusjon 298 i september 1971.
Resolusjonen fordømte Israels okkupasjonspolitikk i Øst-Jerusalem.34
Fem år senere, under president Gerald Ford, i
mars 1976, nedla amerikanerne veto mot en lignende resolusjon selv om de hadde poengtert at
de stod bak innholdet i den.35 Dynamikken var
åpenbar. I 1969 hadde Nixon-administrasjonen
stemt for en resolusjon som fordømte Israels
Jerusalem-politikk fordi dette var et nødvendig
ledd i lanseringen av Rogers-planen, Nixon-administrasjonens forsøk på en fredsløsning i Midtøsten. Denne feilet, og i 1976 fikk innenrikspolitiske forhold i usa forrang. Da nedla usa
veto fordi det var valgkamp og kritikk av Israel var
upopulært i usa. Etter at Ford tapte valgkampen
mot Jimmy Carter, støttet Ford derimot en uttal12

else fra Sikkerhetsrådet som fordømte Israels
Jerusalem-politikk.36 Som vi skal se har usa
dempet sin kritikk av Israels okkupasjon av ØstJerusalem i fn, delvis som et resultat av usas økende engasjement i diverse fredsprosesser.
JERUSALEM DRUKNER I FREDSPROSESSEN

President Carter støttet innholdet i de tydelige
fn-resolusjonene som fordømte Israels okkupasjonspolitikk, men han ville ikke stemme for
resolusjoner i fn som tilkjennega denne posisjonen.37 Dette kan forklares med de daværende
fredsforhandlingene. Israels statsminister, Menachem Begin, stod hardnakket på alle Israels krav
på Jerusalem, og han var villig til å kansellere all
diplomatisk fremgang hvis han anså Israels kontroll over Jerusalem som svekket.
Eksempelvis oppstod det en Jerusalem-krise på
den siste dagen av Camp David-forhandlingene i
1978. Begin nektet å akseptere at det i et av
anneksene til avtalen stod at usa anså ØstJerusalem som okkupert. Da Begin truet med å
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tydelige fn-resolusjonene som fordømte
Israels okkupasjonspolitikk.
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forlate Camp David uten en avtale, fjernet Carter
formuleringen og erstattet den med referanser til
tidligere amerikanske uttalelser i fn. Disse uttalelsene hadde karakterisert Øst-Jerusalem som
okkupert. En referanse til slike uttalelser i fn er
langt mindre politisk tungtveiende enn en avtaletekst som eksplisitt hevder at Øst-Jerusalem
er okkupert. Ved å fjerne Jerusalem fra Camp
David ga Carter Israel det de ville ha, selv om han
mente det motsatte.38
Det mest merkverdige eksempelet på Carters
tvetydige posisjon på Jerusalem kom da Sikker-
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hetsrådet vedtok resolusjon 465 i mars 1980.
Resolusjonen fordømte Israels bosettingspolitikk
på de okkuperte områdene, inklusive Jerusalem.39
usa stemte først for resolusjonen, men da Carter
oppdaget at den inneholdt en formulering om
Jerusalem trakk han usas støtte.40 Mot slutten av
presidentperioden ble Carter igjen sterkt utfordret
av Begin, da Knesset vedtok Jerusalem-loven i
1980. Loven erklærte at Jerusalem, i sin helhet, var
Israels hovedstad.41 Dette var en sementering av
politikken Israel hadde ført siden juni 1967. Carter
ble dypt forarget, siden loven torpederte siste rest
av forhandlingsvilje på arabisk side. Likevel, da
fns sikkerhetsråd vedtok resolusjon 478 som fordømte loven, avstod usa fra å stemme.42 Dette
understreket den tydelige tendensen under Carter.
Han insisterte både på at Øst-Jerusalem var
okkupert av Israel og at usa ikke skulle agere mot
Israel i fn.
JERUSALEM I FN ETTER 1967

Carters utenriksminister Cyrus Vance uttalte at
usas Jerusalem-politikk hadde vært den samme
under de fire siste presidentene, det vil si Johnson,
Nixon, Ford og Carter.43 Dette var en sannhet
med modifikasjoner. Tvetydigheten i Carters
Jerusalem-politikk reflekterte den generelle utviklingen i amerikansk Jerusalem-politikk i fn.
Ser vi på oversikten over hvordan usa har stemt
på resolusjoner i fns sikkerhetsråd etter krigen i
1967, som enten fordømmer israelske handlinger
i Jerusalem, eller som eksplisitt hevder at ØstJerusalem er okkupert, oppdager vi tydelige
mønstre (se appendiks). Det første er at Jerusalem
var mest aktivt stemt over i perioden 1977–2001.
Under presidentperiodene til Carter, Reagan,
Bush og Clinton var Jerusalem tema i totalt 36 avstemninger. I perioden 1967–1977 var det tema syv
ganger, og i perioden 2001–2017 var det tema ved
kun seks avstemninger. Den andre trenden er at
med unntak av ett tilfelle under Ford og ett under

Carter, så stemte ikke usa mot slike resolusjoner
før under president Ronald Reagan. Han stemte
mot hele syv slike resolusjoner. Deretter stemte
Bush mot fire, Clinton mot tre, Bush mot fire og
Obama mot én.
Den tredje trenden er at usa gradvis sluttet å
stemme for slike resolusjoner. Både Johnson og
Nixon, ansett som nære allierte av Israel, stemte
for to slike resolusjoner hver. Carter stemte for én
slik resolusjon, men trakk dette tilbake. Reagan
stemte også for én slik resolusjon. President
George h.w. Bush utmerker seg som unntaket i
det generelle mønsteret. Han stemte for seks slike
resolusjoner. Bill Clinton var tilsynelatende den
siste amerikanske presidenten til å stemme for en
slik resolusjon i Sikkerhetsrådet, men djevelen
ligger i detaljene. Da Sikkerhetsrådet fordømte
Hebron-massakren i 1994, i resolusjon 904,
stemte usa for mesteparten av resolusjonen, men
avstod fra å stemme over det avsnittet som beskrev Øst-Jerusalem som okkupert.44 Dette betyr
at usa ikke har fordømt Israels Jerusalem-politikk
i Sikkerhetsrådet etter desember 1992. Mens
George h.w. Bush var den siste amerikanske
presidenten som stemte for slike resolusjoner, utmerket hans sønn, George W. Bush, seg med sitt
eksklusive bruk av veto for å beskytte Israel mot
kritikk i Sikkerhetsrådet.
Et av argumentene usa har brukt for ikke å
stemme for resolusjoner som omhandler
Jerusalem, er at Jerusalem er tema for fredsforhandlinger, og at fn derfor ikke skal påvirke
Jerusalems status før forhandlingene er avsluttet.45
I praksis betyr dette at palestinernes krav på ØstJerusalem holdes gissel av en stadig mer fastlåst
fredsprosess. Dette er motsatsen til den posisjonen
presidentene Johnson og Nixon tok, nemlig at å
støtte Israel i Jerusalem vil hindre utviklingen av
en fredsprosess.
Denne oversikten gir ikke det fulle bildet. Det
er spesielt tre forbehold som må tas. For det første
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handler mange av resolusjonene om andre ting
enn Jerusalem, men inneholder formuleringen
«inkludert Jerusalem» i de okkuperte områdene.
For det andre inkluderes ikke resolusjoner som
omtaler de okkuperte områdene generelt, men
som ikke spesifiserer Jerusalem. For det tredje
avtar antallet resolusjonsforslag fordi det etter
hvert forventes at usa kommer til å nedlegge veto.
Dette var resultatet av en gradvis utvikling. I 1970
hadde Israels statsminister Golda Meir bedt om
et løfte fra usa om at amerikanerne skulle legge
ned veto mot resolusjoner som fordømte Israel.
Nixon-administrasjonen svarte ikke på henvendelsen.46 Fra og med 1973 ble derimot bruken av
veto for å beskytte Israel i Sikkerhetsrådet en tradisjon.47 Så, i 1991, ble Israel betrygget om at usa
ville nedlegge veto mot resolusjoner som fordømte Israel.48 Fra midten av 1990-årene ble veto
langt sjeldnere brukt i Sikkerhetsrådet fordi avstemninger som forventes å resultere i vetobruk
ikke stemmes over.49
Et tydelig eksempel på hvordan resolusjoner
som forventes å bli nedstemt ikke blir stemt over
skjedde under Carter, da plo og Kuwait
sommeren 1979 samarbeidet om en resolusjon
som skulle erstatte resolusjon 242 og anerkjenne
palestinsk selvbestemmelsesrett. Da det ble klart
at usa kom til å stemme imot uansett hvor mye
plo modererte resolusjonen, ble den ikke
fremmet.50 Antallet «mot»-stemmer har altså
minket ettersom det har blitt tydelig at usa kom
til å stemme mot omtrent alle Israel-kritiske
resolusjoner. fns sikkerhetsråd har derfor blitt en
langt mindre viktig arena for å forstå utviklingen
i usas Jerusalem-politikk.
JERUSALEM I AMERIKANSK VALGKAMP

Fra og med president Ronald Reagan ble spriket
mellom Jerusalem som tema i valgkampen og i
utenrikspolitikken veldig tydelig. Som presidentkandidat, i mars 1980, støttet Reagan Israels krav
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på suverenitet over hele Jerusalem. Da han to år
senere, i september 1982, lanserte sin fredsplan var
Jerusalem noe partene måtte bli enige om, og i februar 1983 uttalte utenriksminister George P.
Shultz at administrasjonen anså Øst-Jerusalem
som okkupert territorium.51
Presidenten og utenriksdepartementet hadde
ikke monopol på Jerusalem-spørsmålet, selv om
det var et utenrikspolitisk spørsmål. En sterk
symbolsak kom til å illustrere dette. Fra tidlig på
1980-tallet begynte en dragkamp mellom Israels
sterkeste støttespillere i Kongressen og Det hvite
hus om beliggenheten til den amerikanske ambassaden i Israel. Mens Kongressen begynte å
støtte at ambassaden burde flyttes til Jerusalem,
har Det hvite hus og utenriksdepartementet stått
på sin posisjon om at ambassaden skal forbli i Tel
Aviv. I 1983 nedstemte Kongressen et forslag om
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flytting av ambassaden, men i 1984 vedtok Kongressen en ikke-bindende resolusjon om at ambassaden burde flyttes snarest mulig.52 Allerede
fra 1984 ble dette del av partiplattformen til
Demokratene, og med unntak av valgkampen i
2012, da formuleringen om Jerusalem som Israels
udelte hovedstad opprinnelig ble fjernet (men så
gjeninnsatt) har det vært lite debatt omkring
Jerusalem-spørsmålet i de to partiene.53
I 1988 vedtok Kongressen «Helms-tillegget»
som åpnet for at usa kunne bygge diplomatiske
fasiliteter i både Tel Aviv og Jerusalem.54 Etter
dette vedtaket signerte president Ronald Reagan
en leiekontrakt på 99 år for en tomt i Jerusalem
tiltenkt ambassaden.55 Ikke bare signaliserte dette
en dreining mot å anerkjenne Jerusalem som Is-
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raels hovedstad, men en gruppe forskere avslørte
at mesteparten av tomten tilhørte en gruppe
palestinske flyktninger.56 Dette sammenfalt i tid
med at Jordan sa fra seg sitt krav på Vestbredden,
noe som betydde at i fremtidige forhandlinger
ville Jerusalem være en sak som primært angikk
Israel og palestinerne.
Siden 1984 har ambassadespørsmålet preget
presidentvalgkampen, og i 1992 ble Bill Clinton
den første amerikanske presidenten som i valgkampen lovet å flytte ambassaden til Jerusalem.57
Han kritiserte sin motkandidat, president George
h.w. Bush, for å ikke anerkjenne israelsk
suverenitet over hele byen.58 Dette var det klassiske eksempelet på forskjellen Jerusalem spiller i
amerikansk valgkamp og i det amerikanske
presidentembetet. Clinton, som Bush før ham,
gjorde ingenting for å endre Jerusalems status da
han entret Det hvite hus. Det som var populær
innenrikspolitikk i valgkampen ble umiddelbart
ansett som noe som kunne torpedere en gryende
fredsprosess.59
Paradokset med dette standpunktet er at
Jerusalem – som er et av de vanskeligste spørsmålene i konflikten – i realiteten sjelden var et
tema i forhandlingene, fordi det regnes som et
sluttstatusspørsmål. Jerusalem har derfor ofte blitt
et utsatt tema i forhandlingene. Vi har allerede
sett hvordan dette foregikk i Camp Davidforhandlingene, men også i Oslo-forhandlingene,
som usa riktignok ikke var del av, klarte Israel å
utsette Jerusalem-spørsmålet.60 Det mønsteret
fortsatte i årene som fulgte. I realiteten var
Jerusalem kun tema i forhandlingene mot slutten
av Bill Clintons presidentperiode, mellom juli
2000 og januar 2001, og sent i Bush-perioden,
2007–2008.61
Samtidig som amerikanske presidenter insisterte på at Jerusalems status kun kan avgjøres ved
forhandlinger mellom partene, har Israels støttespillere i Kongressen jobbet for at usa skal aner-

kjenne hele byen som Israels hovedstad. Det
tydeligste eksempelet på dette er «Jerusalem
embassy act» fra 1995, som ble støttet av Israellobbyens hovedorgan, aipac, men motarbeidet av
president Clinton. Loven krevde at presidenten
skal flytte ambassaden til Jerusalem, men den
inneholdt en klausul om at den amerikanske
presidenten kan undertegne en seks måneder lang
utsettelse av flyttingen hvis han anser flyttingen
som en fare for rikets sikkerhet.62 Mønsteret fra
Clintons første valg har gjentatt seg ved at
presidentkandidater har støttet flyttingen, mens
sittende presidenter har motsatt seg det. Eksempler på presidentkandidater som har lovet å
flytte ambassaden inkluderer republikanerne
George W. Bush, John McCain og Mitt Romney,
og demokratene Bill Clinton, Al Gore og Hillary
Clinton.63 Amerikanske presidenter har signert
utsettelsespapirene hver sjette måned siden 1995.
President Trump var den seneste til å gjøre det.64
Enn så lenge har usa avstått fra å utstede en de
jure anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, selv om de de facto anerkjenner VestJerusalem som Israels hovedstad. usas offisielle
posisjon er fortsatt at en de jure anerkjennelse kun
kan komme etter en endelig fredsavtale mellom Israel og palestinerne.65 Selv om en slik løsning er
opp til partene, så regnes de såkalte Clintonparameterne som sentrale. Ifølge disse skal byen
deles slik at de palestinske bydelene tilfaller palestinerne, mens de jødiske bydelene tilfaller Israel.66
Disse parameterne fulgte president Bush inn i Det
hvite hus, men med den andre intifadaen (som
startet i Jerusalem i september 2000), fraværet av
en fungerende fredsprosess før mot slutten, og
ingen Israel-kritiske resolusjoner i Sikkerhetsrådet,
befestet Israel sin kontroll over byen.
BARACK OBAMA

Barack Obama er et unntak i de siste tre tiårenes
amerikanske valgkampshistorie. Han krevde ikke
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at ambassaden skulle flyttes, selv om han beskrev
Jerusalem som «Israels udelte hovedstad».67 Få
forventet derfor at Obama skulle flytte ambassaden. Men ambassadeflyttingen var ikke den
eneste kampen Obama fikk ta mot Israels
sterkeste støttespillere. President Obama stanset
en lovendring som ville medført at amerikanske
barn født i Jerusalem fikk «Israel» som fødested i
passene sine.68 Obama-administrasjonen hevdet
at amerikansk politikk hadde stått fast siden
president Truman: «to recognize no state as having sovereignty over Jerusalem, leaving the issue

!
President Obama var et slående
eksempel på hvordan usa har feilet
i Jerusalem.

"
to be decided by negotiations between the
parties».69 Som vi har sett er dette en sterk overdrivelse. Amerikansk Jerusalem-politikk hadde
endret seg drastisk siden Truman støttet corpus
separatum-løsningen.
I fn avsluttet Obama presidentperioden sin
med å tillate at sikkerhetsrådsresolusjon 2334 gikk
gjennom ved at usa avstod fra å stemme. Resolusjonen inkluderte Øst-Jerusalem som del av de
okkuperte territoriene.70 Det var første gang siden
oktober 2000 at usa hadde avstått fra å stemme
over en slik resolusjon i Sikkerhetsrådet.
Selv om Obama ikke aksepterte Israels krav på
hele Jerusalem, var hans Jerusalem-politikk vag. I
Obamas berømte Kairo-tale i 2009, ble Jerusalem
kun nevnt én gang, og da i svært utopiske
ordelag.71 Obama presset på for en bosettingsstans, inkludert i Øst-Jerusalem, men ga seg da
Israels statsminister insisterte på at en slik midlertidig stans ikke kunne gjelde Øst-Jerusalem.72
Også under forhandlingene ledet av utenriks16

minister John Kerry ble Jerusalem kun vagt
adressert.73 Illustrerende for hvordan Obama ga
etter for Israels posisjon på Jerusalem er spesialutsending George Mitchell sitt svar da palestinernes sjefsforhandler Saeb Erekat ba om
amerikansk hjelp til bosettingsstans i Jerusalem:
«there is no way, even if we engage with the
Israelis till doomsday».74
President Obama var et slående eksempel på
hvordan usa har feilet i Jerusalem. Siden Israel
okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har 210 000
bosettere flyttet inn i den okkuperte delen av
byen.75 Selv om slike bosettinger er noen av de
mest problematiske av alle bosettinger så har amerikanske administrasjoner, spesielt siden Clinton,
vært mindre kritiske mot disse utbyggingene.76
Israel har styrket sin kontroll over Øst-Jerusalem
for hvert år, mens usas kritikk har minket.
Istedenfor å kritisere Israel i fn eller koble bistand
til bosettingene, slik George h.w. Bush gjorde før
Madrid-konferansen,77 stod usa igjen med
symbolsaker som motstand mot ambassadeflyttingen og formaliteter i passene som en siste
skanse.
FRA DAG EN TIL SEKS MÅNEDERS UTSETTELSE

Debatten om ambassadeflytting fikk nytt liv
under valgkampen til Donald Trump og perioden
etterpå. Ikke bare lovet han å flytte ambassaden i
de vanlige arenaene, slik som på aipac-møter,
men det ble også frontet som en sak med høy
prioritet.78 Donald Trump er en uvanlig president,
og mange fryktet at den vanlige regelen om at ambassadeflyttingen kun var et valgkampslagord ikke
kom til å gjelde. En grunn til en slik bekymring
var at Trump-teamet frontet ambassadeflyttingen
aktivt, men unnlot å diskutere temaet med det
amerikanske utenriksdepartementet.79 Utenriksdepartementet er blant de grenene i den amerikanske administrasjonen som sterkest har
motsatt seg ambassadeflyttingen.80
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APPENDIKS
Oversikt over hvordan USA har stemt i FNs sikkerhetsråd til resolusjonsforslag som enten fordømmer israelske
handlinger i Jerusalem eller eksplisitt betegner Jerusalem som okkupert territorium, 1967–2017.

Lyndon B. Johnson 1967–1969
1 avsto, 2 for.

George H.W. Bush 1989–1993
4 mot, 2 avsto, 6 for.

Resolusjon 250, 27. april 1968: USA for.

S/20463, 17. februar 1989: USA mot

Resolusjon 251, 2. mai 1968: USA for.

S/20677, 8. juni 1989: USA mot

Resolusjon 252, 21. mai 1968: USA avsto.

Resolusjon 636, 6. juli 1989: USA avsto.
Resolusjon 641, 30. august 1989: USA avsto.

Richard Nixon 1969–1974

S/20945/Rev. 1, 6. november 1989: USA mot.

1 avsto, 2 for.

S/21326, 30. mai 1990: USA mot.

Resolusjon 267, 3. juli 1969: USA for.

Resolusjon 672, 12. oktober 1990: USA for.

Resolusjon 271, 15. september 1969: USA avsto.

Resolusjon 673, 24. oktober 1990: USA for.

Resolusjon 298, 25. september 1971: USA for.

Resolusjon 681, 20. desember 1990: USA for.
Resolusjon 694, 24. mai 1991: USA for.

Gerald Ford 1974–1977
1 mot.

Resolusjon 726, 6. januar 1992: USA for.
Resolusjon 799, 18. desember 1992: USA for.

S/12022, 24. mars 1976: USA mot.
Bill Clinton 1993–2001
Jimmy Carter 1977–1981

3 mot, 2 avsto, 1 avsto delvis.

1 mot, 5 avsto, 1 for endret til avsto.

Resolusjon 904, 18. mars 1994: USA avsto delvis.

Resolusjon 446, 22. mars 1979: USA avsto.

S/1995/394, 17. mai 1995: USA mot.

Resolusjon 452, 20. juli 1979: USA avsto.

Resolusjon 1073, 28. september 1996: USA avsto.

Resolusjon 465, 1. mars 1980: USA for (Carter trakk

S/1997/199, 7. mars 1997: USA mot.

senere støtten til resolusjonen).

S/1997/241, 21. mars 1997: USA mot.

S/13911, 28. april 1980: USA mot.

Resolusjon 1322, 7. oktober 2000: USA avsto.

Resolusjon 471, 5. juni 1980: USA avsto.
Resolusjon 476, 30. juni 1980: USA avsto.
Resolusjon 478, 20. august 1980: USA avsto.

George W. Bush 2001–2009
4 mot.
S/2001/1270, 26. mars 2001: USA mot.

Ronald Reagan 1981–1989

S/2001/1199, 14. desember 2001: USA mot.

7 mot, 3 avsto, 1 for.

S/2004/240, 24. mars 2004: USA mot.

S/14943, 1. april 1982: USA mot.

S/2006/878, 10. november 2006: USA mot.

S/14985, 20. april 1982: USA mot.
S/15895, 1. august 1983: USA mot.

Barack Obama 2009–2017

S/17459, 12. september 1985: USA mot

1 mot, 1 avsto.

S/17769, 29. januar 1986: USA mot

S/2011/124, 18. februar 2011: USA mot.

Resolusjon 592, 8. desember 1986: USA avsto.

Resolusjon 2334, 23. desember 2016: USA avsto.

Resolusjon 605, 22. desember 1987: USA avsto.
Resolusjon 607, 5. januar 1988: USA for.

Per president: mot – avsto – for

Resolusjon 608, 14. januar 1988: USA avsto.

Johnson: 0-1-2 (2 år – 3 avstemninger)

S/19466, 29. januar 1988: USA mot.

Nixon: 0-1-2 (5 år – 3 avstemninger)

S/19780, 14. april 1988: USA mot.

Ford: 1-0-0 (3 år – 1 avstemning)
Carter: 1-5(6)-1(0) (4 år – 7 avstemninger)
Reagan: 7-3-1 (8 år – 11 avstemninger)
Bush: 4-2-6 (4 år – 12 avstemninger)
Clinton: 3-2(3)-1(0) (8 år – 6 avstemninger)
Bush: 4-0-0 (8 år – 4 avstemninger)
Obama: 1-1-0 (8 år – 2 avstemninger)
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Frykten for at Trump mente alvor ble tydelig
illustrert av de forskjellige truslene som kom fra
palestinsk hold. Sjefsforhandler Saeb Erekat erklærte at hvis ambassaden ble flyttet så ville det
bety fredsprosessens død, at kaos ville bryte ut i
regionen, at sikkerhetssamarbeidet med Israel
ville brytes og at palestinerne ville oppfordre
andre arabiske land til å utvise sine amerikanske
ambassadører.81 Selv om den formelle grunnen til
å ikke flytte ambassaden er at en anerkjennelse av
Israels kontroll over hele byen vil være nådestøtet
for fredsprosessen, så er den regionale koblingen
særdeles viktig, og forklarer i stor grad hvorfor
amerikanerne ikke flytter ambassaden. Spesielt for
Jordan og Saudi-Arabia, som er usas allierte, er
Jerusalem ekstremt viktig, og en ambassadeflytting vil skade usas forhold til de arabiske
landene. Jerusalem er ikke en sak som bare angår
Israel og palestinerne, men det er en sak som er
langt større enn seg selv.
Siden Obama signerte den siste seksmånedersutsettelsen rett før han gikk av, hadde Trump et
halvt år på å bestemme seg for hva han ville gjøre.
Det var uklart hva Trump ville gjøre før utenriksminister Rex Tillerson, den 14. mai 2017, uttalte
at spørsmålet måtte ses i sammenheng med fredsprosessen.82 I det diplomatiske kodespråket betydde dette at de ikke ville flytte ambassaden.
Trump flyttet likevel grensen i usas Jerusalempolitikk da han ble den første sittende amerikanske presidenten til å besøke klagemuren i
Øst-Jerusalem.83 Samtidig uttalte utenriksminister Rex Tillerson og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster at klagemuren
ligger i Jerusalem, altså ikke i Israel.84
KONKLUSJON

Obama og Trump står sammen som talende eksempler på hvordan usas posisjon til Jerusalem
gradvis har blitt utvannet og nærmet seg den israelske posisjonen. Under Obama var ikke ambas18

sadeflyttingen noe stort tema og han bekjempet
at Jerusalem skulle regnes som Israel i amerikanske pass. Han mente også at bosettinger i
Jerusalem var «hindre» for fred, men gjorde lite
for å stanse utbyggingen av disse.85 Formelt sett
er Trump sin posisjon den samme, men ambassadeflyttingen har blitt et stort tema og han har
gitt symbolsk (men ikke formell) støtte til at
klagemuren er del av Israel. Han har også nedtonet kritikken av bosettinger fra «hindre» til
«ikke-hjelpsomme».86 Begge disse begrepene er
sterke nedtoninger av det tidligere presidenter har
brukt. George h.w. Bush betegnet bosettingene
som «ulovlige».87
Det er to elementer som forklarer denne sytti
år lange utviklingen hvor usa gradvis har gitt etter
for Israel. Det første er at Jerusalem er et langt
viktigere spørsmål for Israel enn det er for usa.
Dette betyr at Israel har kunnet jobbe systematisk
og målrettet for å endre byens status, mens usa
har vært opptatt med en lang rekke andre utenrikspolitiske spørsmål. Den andre forklaringsfaktoren er at det eksisterer en intern amerikansk
spenning mellom Jerusalem som utenrikspolitisk
tema og Jerusalem som innenrikspolitisk tema. I
den innenrikspolitiske debatten har Israel sterke
støttespillere, som aipac. Kombinasjonen av disse
to elementene svekker usas posisjon og styrker Israels, siden Israel kan presse usa på to fronter.
Dette er noe Israel har dratt sterk nytte av over
tid. Dette kan illustreres med at samtidig som det
er milevis mellom Truman og Trump sin
Jerusalem-politikk, er det lite som skiller Truman
og Eisenhower, eller Obama og Trump, i deres
politikk overfor byen. Denne endringen i den
amerikanske posisjonen er resultatet av en lang
rekke israelske seiere og gradvis amerikansk
ettergivenhet. År for år er det lite endring å spore,
men etter sytti år er endringene bemerkelsesverdige. Endringen kan ikke alene forklares med
at Jerusalems status ble endret da Israel okkuperte

neste år i jerusalem
hele byen i 1967. Tendensen i utviklingen er den
samme enten man behandler de to periodene hver
for seg eller ser på dem som en kontinuitet.
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