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Egyptisk-israelsk samarbejde 
under “den kolde fred”
Hanne Kirstine Adriansen

Den 17. september 1978 underskrev Den Egyptiske Republik og Staten 
Israel de såkaldte Camp David-aftaler. Dette førte til den efterfølgende 
Fredsaftale, som blev underskrevet et halvt år senere, den 26. marts 1979. 
Freden mellem de to lande var hermed en realitet, og samarbejde blev en 
mulighed. Gennem de efterfølgende år har Israel og Egypten forsøgt at skabe 
gensidige relationer og samarbejde inden for en lang række områder, men 
det meste er blot løbet ud i sandet. 

Dette kapitel vil analysere, hvorfor Egypten og Israel på trods af 26 års fred 
stadig ikke har et normalt forhold. Analysen tager udgangspunkt i Camp 
David-aftalerne og Fredsaftalen, da disse giver nogle forskellige betingelser 
for fred. De første er rammeaftaler for fred i hele Mellemøsten, mens Freds-
aftalen kun berører Israel og Egypten. Ved at analysere samarbejdet mel-
lem Egypten og Israel i lyset af den arabisk-israelske fredsproces, og ikke 
blot som et egyptisk-israelsk projekt, kan man se, at Egyptens villighed 
til at samarbejde har svinget i takt med fremskridt i den arabisk-israelske 
fredsproces. En undtagelse er dog landbrugssamarbejde om opdyrkning af 
den egyptiske ørken. Det er det eneste område, hvor uafbrudte relationer 
har eksisteret. Det viser, at kontinuerligt samarbejde mellem de to lande er 
muligt, og landbrugssamarbejdet er da også blevet kaldt en fredsskabende 
aktivitet. Kapitlets andet formål er således at undersøge denne undtagelse i 
de begrænsede egyptisk-israelske relationer for at få indblik i hvad, der har 
skabt grobund for landbrugssamarbejdet.

Kapitlet indledes med en analyse af Camp David-aftalerne og Fredsaftalen og 
de to landes fortolkning af dem. Det efterfølgende afsnit ser på Egypten og 
Israels modsatrettede ønsker dels til at opbygge gensidige relationer og dels 
til at skabe samarbejde mellem de to lande, og samarbejdet analyseres i lyset 
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af den arabisk-israelske fredsproces. Herefter præsenteres landbrugssamar-
bejdet, dets begyndelse, projekter og involverede personer. Det diskuteres, 
hvorfor samarbejdet fungerer inden for netop landbrugssektoren, og om 
det er fredsskabende. Til slut analyseres fredens fremtidige muligheder.

En væsentlig del af kapitlet er baseret på interviews med personer med 
kendskab til eller direkte involvering i samarbejdsprojekter mellem Egyp-
ten og Israel samt på upublicerede projektdokumenter fra disse projekter. 
Da samarbejdspolitikken er et prekært emne især i Egypten, forudsatte flere 
anonymitet for at lade sig interviewe.

Freden og dens fortolkninger

Freden mellem Israel og Egypten var skelsættende i den forstand, at det var 
første gang, et arabisk land anerkendte Staten Israel. Endvidere kom aner-
kendelsen ikke fra et hvilket som helst arabisk land, men fra Egypten der som 
det politisk dominerende og folkerigeste arabiske land var gået forrest i kam- 
pen mod Israel. Freden kom i stand efter 12 dages hemmelige forhand-
linger på den amerikanske præsidents landsted Camp David i september 
1978. Her spillede præsident Jimmy Carter en ledende rolle, og da billedet 
af ham sammen med Egyptens præsident Anwar al-Sadat og Israels premier- 
minister Menachim Begin gik verden rundt, håbede mange, at dette var 
begyndelsen til enden på den arabisk-israelske konflikt. Men historien blev 
en anden. 

Med freden blev gensidige relationer og samarbejde en mulighed. Men 
Egypten og Israel havde fra begyndelsen modsatrettede ønsker til samar-
bejdspolitikken. Der var især uenighed om omfanget og karakteren af rela-
tioner samt om hastigheden, hvormed disse relationer skulle skabes. Mens 
Israel hele tiden har ønsket at have et omfattende samarbejde og mange gen-
sidige relationer, har den egyptiske holdning svinget. Generelt har Egypten 
foretrukket, at samarbejdet var minimalt, indtil der var fundet en løsning 
på den palæstinensisk-israelske konflikt. 

Fra Israels synspunkt er diplomatiske relationer og fri bevægelighed af  
personer, varer, kapital og tjenesteydelser det konkrete indhold af fred og  
et bevis for et normalt forhold mellem to lande i fred. Uden disse strømme 
af varer og tjenesteydelser, uden samarbejde vil freden være tom og  
skrøbelig, og dermed være let at bryde. Ifølge Fredsaftalen skulle Israel over-
lade den besatte Sinai-halvø til Egypten, hvorved Israel mistede et område 
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af såvel økonomisk som strategisk betydning. Israel argumenterer derfor, at  
når landet returnerede Sinai for at opnå fred, så burde freden blive reel ved at  
skabe gensidige relationer og omfattende samarbejde mellem de to lande. 

I modsætning hertil fastholdt Egypten, at Sinai blot var et besat område, 
som skulle returneres ifølge international lov. Ved at acceptere Freds- 
aftalen anerkendte Egypten for første gang Israel, og dette var i sig selv en  
indrømmelse. Desuden var omkostningerne for fred høje for Egypten, idet 
landet mistede betydning og respekt i den arabiske verden. Efter Camp 
David-aftalerne blev Egypten truet med ekskludering af Den Arabiske  
Liga, hvis landet underskrev Fredsaftalen med Israel. I marts 1979, kort tid  
efter at Fredsaftalen var blevet underskrevet, mødtes Den Arabiske Liga i 
Bagdad, hvor de øvrige lande vedtog en række resolutioner for at afbryde 
de diplomatiske relationer med Egypten og pålagde landet økonomiske  
sanktioner. I årerne efter Egyptens nederlag til Israel i Seksdageskrigen i 1967 
havde de olieproducerende arabiske lande ydet Egypten økonomisk bistand; 
med underskrivelsen af Fredsaftalen mistede Egypten denne bistand på cirka  
en milliard dollar om året. Men økonomisk betød freden også, at Egyp-
ten blev den næststørste modtager af bistand fra USA (næst efter Israel),  
og selvom beløbet i dag er formindsket, drejer det sig stadig om knap to 
milliarder dollar om året. Freden fik også indenrigspolitiske konsekvenser, 
idet der var stor modstand mod fred med Israel i den egyptiske befolkning, 
og Fredsaftalen endte med at koste landets præsident Anwar al-Sadat livet, 
da radikale islamister myrdede ham under en militærparade i oktober 1981. 
Siden da har Egypten været i undtagelsestilstand.

For at legitimere deres respektive holdninger har Egypten og Israel hen-
vist til ordlyden i henholdsvis Camp David-aftalerne og Fredsaftalen.  
Camp David-aftalerne gik forud for Fredsaftalen og består af flere sæt aftal-
er, som skulle udgøre en rammeaftale for fred i Mellemøsten. De første 
aftaler vedrører Vestbredden og Gaza, altså palæstinenserne. Aftalerne  
indebærer, at der skal etableres selvstyre på Gaza og Vestbredden, og at Is-
rael skal trække sine styrker tilbage. Desuden skal der findes en løsning for  
de palæstinensiske flygtninge. De næste aftaler vedrører fred mellem 
Egypten og Israel. Disse aftaler udgør rammen for selve Fredsaftalen, som  
blev underskrevet seks måneder senere i marts 1979, og specificerer til- 
bagetrækning af styrker mv. De sidste aftaler skitserer principper for at  
skabe yderligere arabisk-israelske fredsaftaler. Egypterne henholder sig 
altså til, at Camp David-aftalerne skulle være en ramme for fred i Mellem- 
østen og første skridt på vejen til at løse den israelsk-palæstinensiske kon-
flikt.
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Men Fredsaftalen bragte ingen løsning for palæstinenserne, da den kun  
drejede sig om den egyptisk-israelske fred. Det er denne aftale, som israe- 
lerne lægger vægt på i forholdet til Egypten. I Fredsaftalen står der indled-
ningsvis, at de to lande ønsker at udvikle venskabelige relationer i henhold 
til FN’s aftaler og principperne for international lov, som ligger til grund 
for internationale relationer i fredstider. Artikel I, afsnit 3 specificerer, at 
parterne vil udvikle “normale og venskabelige relationer”. Dette uddybes 
i artikel III, afsnit 3, hvor der står, at normale relationer inkluderer “fuld 
anerkendelse, diplomatiske, økonomiske og kulturelle relationer, afslutning 
af økonomisk boykot og barrierer for fri bevægelighed af personer og varer”. 
Som næste afsnit om samarbejdet vil vise, har egypterne været træge til at 
leve op til disse forpligtelser. 

Siden indgåelsen af Fredsaftalen har den egyptiske regering fastholdt, at 
fremskridt i de egyptisk-israelske relationer skulle være baseret på fremskridt 
i den arabisk-israelske fredsproces. Fredsprocessen med palæstinenserne er 
i særdeleshed blevet central. Således har Egypten ikke være specielt inter-
esseret i “normalisering” og tæt samarbejde med Israel, så længe det palæsti-
nensiske problem ikke var løst. I første omgang var Egyptens ønske om at 
minimere samarbejdet et forsøg på at mindske fjendskabet fra de øvrige 
arabiske lande. Men efter at dette forhold er blevet forbedret, og Egypten 
genindtrådte i Den Arabiske Liga i 1989, har den egyptiske regering lagt 
afstand til Israel for at dæmpe den egyptiske befolknings utilfredshed med 
fredspolitikken. Det egyptiske samarbejde med israelerne har aldrig været 
populært i befolkningen netop på grund af det palæstinensiske problem. 
Under en konference i Washington i 2000 forklarede den daværende egyp-
tiske udenrigsminister Amr Moussa situationen således:

“Den arabiske offentlighed i almindelighed og den egyptiske i særde-
leshed har en lunken holdning over for israelere på grund af Israels 
handlinger i de besatte områder såsom den forsatte bosættelsespolitik, 
konfiskeringen af palæstinensisk land og den israelske arrogance.”

Med Fredsaftalen blev Egypten marginaliseret i den arabiske verden, og 
magtbalancen blev dermed tippet til Israels favør. Den egyptiske regering 
forsøgte at undgå tabet af respekt og betydning i den arabiske verden ved 
at understrege Camp David-aftalernes passus om, at den egyptisk-israelske 
fred skulle være første skridt i retning mod at skabe en varig løsning på 
det palæstinensiske problem. Dette har også været svaret, når befolknin-
gen luftede sin utilfredshed med Israels politik over for palæstinenserne og 
dermed sin modstand mod Fredsaftalen og regeringens Israelpolitik. 
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På den anden side har det internationale samfund, specielt bistandsorgani-
sationer, presset den egyptiske regering til at samarbejde med Israel blandt 
andet ved at tilbyde økonomiske belønninger. Den officielle egyptiske poli-
tik gennem de 26 års fred har således været en balancegang mellem på den 
ene side Fredsaftalen, som understreger samarbejde og normale relationer, 
og på den anden side Camp David-aftalerne, som pointerer, at der skal 
findes en løsning på det palæstinensiske problem. Men forholdet mellem de 
to lande er aldrig blevet normalt, og der er ikke kommet en løsning på den 
israelsk-palæstinensiske konflikt. De håndgribelige resultater af freden er få, 
handlen mellem de to lande er meget begrænset, og samarbejdet er på de 
fleste områder gået trægt.

Modsatrettede ønsker om handel og samarbejde

Trods Egypten og Israels modsatrettede ønsker om handel og samarbejde 
er det lykkedes at skabe visse former for økonomisk samarbejde mellem de 
to lande. Men der har ikke været et stabilt samarbejde, tværtimod har der 
været mange op- og nedture. Ifølge et interview med direktøren for Al-Ah-
ram Center for Political and Strategic Studies i Cairo, dr. Said Aly, har sam- 
arbejdets intensitet ændret sig i takt med Israels regionale politiske rolle. 
Det er almindeligt at omtale freden mellem Egypten og Israel som “den 
kolde fred”; men dr. Said Aly mener trods alt, at fredens “temperatur” har 
svinget. 

I de første år efter Fredsaftalen var freden varm. I maj 1980 underskrev de 
to lande en handelsaftale som et første skridt mod at normalisere forholdet 
landene imellem, og året efter fik den egyptiske offentlige sektor lov til at 
importere fra Israel. Fredsaftalen specificerer, at Israel kan købe egyptisk 
olie, og derfor har energisektoren været et område med samhandel men ikke 
egentlig samarbejde. I perioden frem til 1982 blev der indgået mere end 50 
samarbejdsaftaler fortrinsvis inden for landbrugsområdet. Men med Israels 
invasion af Libanon i 1982 blev freden kold, og en yderligere forværring ind- 
trådte i 1987 efter udbruddet af den palæstinensiske opstand, den såkaldte 
første intifada (1987-1993). 

I begyndelsen af 1990’erne ændrede forholdene sig til det bedre; samhandlen 
mangedobledes, kommunikationen forbedredes – for eksempel etableredes 
der daglige flyvninger mellem Cairo og Tel Aviv, og yderligere aftaler om 
landbrugssamarbejde blev indgået. Dette skete i takt med forbedringen af 
forholdet mellem Israel og palæstinenserne efter Oslo-aftalen i 1993, og i 
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midten af 1990’erne var forholdet varmt. De fleste initiativer til samarbejde 
kom dog fra Israel; og på trods af den “varme periode” fik de en blandet 
modtagelse i Egypten. Den relative normalisering af forholdet mellem de to 
lande blev stærkt kritiseret fra dele af den egyptiske befolkning, og normali-
sering er blevet et skældsord. Specielt den tidligere egyptiske landbrugs- 
minister og vicestatsminister dr. Youssef Wali er blevet beskyldt for at gå 
Israels ærinde ved at indgå samarbejdsaftaler, f.eks. om opdyrkning af den 
egyptiske ørken (se boks 11). 

Tekstilsektoren er et oplagt område for samarbejde, da begge lande har tekstil- 
produktion, men med ret forskellig profil, for eksempel har Egypten bil-
lig arbejdskraft samt en betydelig produktion af bomuld af høj kvalitet, 
mens Israel satser på design. Turisme er meget vigtig for Egyptens økonomi. 
Dette er ikke et område for handelssamarbejde, men turisme hører under 
nabolandes naturlige relationer. I 1996, da turismen mellem de to lande 
toppede, kom der over 300.000 israelske turister til Egypten, mens strøm-
men den anden vej var 30.000, hvilket gjorde Israel til egypternes mest 
populære turistdestination næst efter pilgrimsrejser til Saudi-Arabien. 

Til trods for den “varme periode” i 1990’erne eksisterede der kun reelt og 
vedvarende samarbejde inden for landbrugssektoren. Med begyndelsen på 
den anden palæstinensiske Intifada i september 2000 faldt omfanget af 
sam-arbejde, freden blev kold; og i foråret 2002 blev situationen yderligere 
forværret. Under den såkaldte Operation Defensive Shield genbesatte Israel 
store dele af det palæstinensiske territorium på Vestbredden og Gaza. Dette 
fik den egyptiske regering til officielt at suspendere alle relationer mellem 
de to landes regeringer på nær de diplomatiske kanaler, som arbejdede med 
det palæstinensiske spørgsmål. 

Men et er officielle udmeldinger, noget andet er realpolitik. Rapporter fra 
forskellige landbrugssamarbejdsprojekter viser, at de involverede parter 
fortsatte med at mødes, selvom projekterne officielt var stillet i midlertidigt 
bero. Dette skete, selvom den daværende landbrugsminister dr. Wali ad-
skillige gange sagde, at al samarbejde med Israel var ophørt, og kritiserede 
landet. På et møde med sine kolleger fra den arabiske landbrugsudviklings-
organisation i efteråret 2002 udtalte dr. Wali for eksempel:

“Egypten har stoppet alle former for landbrugsmæssige relationer 
med Israel på grund af den nuværende israelske regerings negative 
holdninger, som står i modsætning til de sande principper for fred 
og underminerer stabiliteten i Mellemøsten.” 
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Efter udbruddet af den anden intifada i 2000 måtte parterne i landbrugs-
projekterne mødes i diskretion og i lande udenfor regionen. Men bortset 
fra disse stort set hemmelige møder var kontakten mellem landene begræn-
set; freden forblev kold. I december 2004 skete der dog en ændring, i og 

Boks 11

Landbrugsminister Walis normaliseringspolitik

Normaliseringspolitikken over for Israel er blevet forbundet med dr. Wali, 
 der indtil sommeren 2004 foruden at være landbrugsminister også var vice- 
statsminister og dermed en indflydelsesrig person i den egyptiske regering. 
Dr. Wali er blevet beskyldt for at gå Israels ærinde ved at lave samarbejds-
aftaler med israelerne inden for landbrugsområdet og især om opdyrkning 
af den egyptiske ørken. Det kom så vidt, at ministeren i 1999 – mens 
freden var varm – måtte tilbagevise anklager om, at han var af jødisk bag-
grund. Dette var i forbindelse med en tre måneder lang kampagne, som 
avisen Al-Shaab kørte mod ministeren og hans samarbejde med Israel. 
Avisen, der er talerør for Egyptens arbejderparti, rettede omfattende 
beskyldninger mod dr. Wali. På det overordnede plan blev han anklaget 
for at normalisere relationerne med Israel, og dermed blev normalisering 
et skældsord. De konkrete anklager var blandt andet, at landbrugsmini-
steren skulle have givet tilladelse til import af rådden såsæd fra Israel, at 
han samarbejdede med den israelske efterretningstjeneste Mossad, at han 
prøvede at fremme bioteknologisk forskning mellem Israel, Jordan og Det 
Palæstinensiske Selvstyre og Egypten, samt at han havde sendt tusinder af 
unge egyptere på kurser i Israel. De to sidstnævnte anklagepunkter er sande, 
og det skete blandt andet for danske penge. Men selv om egyptere var blevet 
sendt på kurser i Israel, var dette jo ikke ulovligt. Ikke desto mindre blev 
dele af befolkningen overbevist om, at landbrugsministeren ikke havde rent 
mel i posen. Højdepunktet i kampagnen kom, da avisen anklagede dr. Wali 
for med sin normaliseringspolitik at have begået landsforræderi. Dette fik 
landsbrugsministeren til at lægge sag an mod avisen. Dr. Wali vandt sagen, 
og journalisten samt chefredaktøren blev idømt to års fængsel.

Men på trods af udfaldet af retssagen betød avisens kampagne, at land-
brugssektoren i dele af den egyptiske befolknings øjne repræsenterer nor-
maliseringspolitikken med Israel, og at landbrugsministeren blev set som  
en kollaboratør. Det var dog en korruptionsskandale, der førte til, at han 
blev fjernet fra sine ministerposter i forbindelse med en regeringsrokade i 
juli 2004.
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med at Egypten underskrev en handelsaftale om tekstilsektoren med USA. 
Aftalen om de såkaldte Qualified Industrial Zones (QIZ) betyder, at Egypten 
kan eksportere tekstilprodukter til USA, uden at produkterne bliver på- 
lagt afgifter, hvis produkterne indeholder et minimum af materiale af isra- 
elsk oprindelse. Aftalen skal dermed give egypterne incitament til at samar- 
bejde med israelerne. Ideen om QIZ blev lanceret af USA allerede i 1999, men  
på det tidspunkt nægtede Egypten at indlede den slags samarbejde med 
Israel. Jordan, der også har indgået en fredsaftale med Israel, var imidlertid 
villig til at underskrive aftaler om QIZ, hvilket har betydet fremgang for 
landets tekstilsektor. At Egypten pludselig var villig til at indlede samar-
bejde om QIZ i slutningen af 2004 skyldes snarere øget konkurrence på 
tekstilmarkedet, som er vigtigt for landets økonomi både i form af arbejds-
pladser og som eksport, end et reelt tøbrud i forholdet til Israel. 

Dr. Said Aly afslutter interviewet og dermed sin analyse af fredens tem-
peratur med at understrege, at freden mellem de to lande trods temperatur-
udsvingene er robust. Den har overlevet tidligere kolde perioder, og trods 
modstanden mod normalisering i den egyptiske offentlighed er der ikke 
et bredt krav om at annullere Fredsaftalen. Landbrugsområdet er dog det 
eneste område med kontinuerligt samarbejde, og dette er fortsat, selv i peri-
oder hvor det politiske klima mellem de to lande har været koldt. 

Landbrugssamarbejde som fredsskabende aktivitet

Dette afsnit undersøger det oplagte spørgsmål, hvorfor landbrugssamar- 
bejdet fungerer, når andre initiativer løber ud i sandet. To forklaringer 
kan opstilles her – for det første, at samarbejdet drejer sig om teknisk assi- 
stance hovedsagelig i relation til ørkenlandbrug, og for det andet, at de  
involverede parter på begge sider har kendt hinanden i mange år og op-
bygget gode, personlige relationer. Efter beskrivelsen af, hvordan landbrugs-
samarbejdet er blevet skabt og analysen af de to forklaringer på dets succes, 
diskuterer dette afsnit, om landbrugssamarbejdet har været en fredsskaben-
de aktivitet.

Landbrug var det første område, hvor et samarbejde blev skabt. Allerede i 
oktober 1979 – syv måneder efter Fredsaftalen – ankom en israelsk delega-
tion til Egypten. Nogle af deltagerne er velkendte, således var delegations-
lederen Israels nuværende premierminister Ariel Sharon, der dengang var 
landbrugsminister. Israelerne mødtes med en egyptisk delegation, og mødet 
blev skelsættende i den forstand, at det blev besluttet at skabe en fælles 
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egyptisk-israelsk komite for landbrugssamarbejde og -forskning (The Joint 
Agricultural Committee, JAC). I foråret 1980, da diplomatiske forbindelser 
var blevet etableret, blev JAC til virkelighed. Komiteen har holdt regelmæs-
sige møder lige siden på trods af det til tider kolde forhold mellem de to 
lande. Under det første møde blev dr. Youssef Wali udnævnt til egyptisk 
koordinator, mens professor Pohoryles – der er nuværende leder af Peres 
Center for Peace i Tel Aviv – blev israelsk koordinator. Disse personer har 
spillet en nøglerolle i forbindelse med at bevare samarbejdsklimaet mellem 
de to lande lige siden.

Teknisk samarbejde om ørkenlandbrug
I første omgang drejede samarbejdet sig om udvikling af kunstvandings-
teknikker. Israelerne havde nogle vandingssystemer, som var ukendte i 
Egypten og eftersom al Egyptens landbrug er baseret på kunstvanding, var 
dette et område af stor betydning. Samarbejdet kom hurtigt til at dreje sig 
om ørkenlandbrug. Da 96 procent af Egyptens areal ligger uudnyttet hen 
som ørken, og Nildalen og -deltaet er meget tæt befolket, har den egyp-
tiske regering siden 1950’erne forsøgt at “indvinde ørkenen”. Israelerne 
har stor erfaring med ørkenlandbrug, og således blev opdyrkningen af den 
egyptiske ørken hurtigt den centrale del af landbrugssamarbejdet. Dette var 
ikke noget, som fik den store opmærksomhed i den egyptiske befolkning i 
første omgang, fordi samarbejdet havde en teknisk karakter. Det drejede sig 
først og fremmest om vandingssystemer, dyrkningsteknikker og udvikling 
af forbedrede afgrøder, men der var også elementer, som drejede sig om 
etablering af landsbyer i ørkenen. 

En anden grund til den begrænsede opmærksomhed var også, at samarbejdet 
netop foregik i ørkenen, som størstedelen af den egyptiske befolkning har et 
meget begrænset kendskab til. Lige så væsentlig er det, at mange af beboerne 
i de nye ørkenlandsbyer føler sig som nybyggere og foregangsmænd. Langt 
størsteparten er flyttet dertil af egen fri vilje, i håb om at få et bedre liv. Da 
opdyrkningen af ørkenen er hårdt arbejde, har de brug for den hjælp, de kan 
få – også selvom den kommer fra Israel. På samme vis har landbrugsminis-
teren konkluderet, at han ikke ville afvise teknologi, der kunne fremme den 
egyptiske landbrugsproduktion.

Personlige relationer
Som nævnt har de to lande på trods af den egyptiske ikke-samarbejdspolitik 
afholdt møder i relation til landbrugsprojekterne. De involverede parter fra 
begge lande fremhæver vigtigheden af at bevare kontakten på trods af det 
kolde klima landene imellem. Projektdeltagerne har gode personlige rela-
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tioner, som de gerne vil bevare, da de mener, at det bl.a. er vejen til at 
bygge en mere varig og ægte fred. Både i diverse projektdokumenter og af 
medlemmer af forskellige komiteer og samarbejdsgrupper understreges det, 
at de involverede personer har udviklet gode, personlige relationer, endda 
venskaber. Dette har været afgørende for de fortsatte møder under “den 
kolde fred”.

Flere af de centrale personer på begge sider har været med fra begyndel-
sen. Det drejer sig bl.a. om dr. Wali fra Egypten og israeleren professor 
Pohoryles, der begge er indflydelsesrige personer i deres respektive lande i 
dag. De har haft over 25 år til at opbygge en gensidig forståelse og finde en 
samarbejdsmåde.

Israelere, som har været involveret i samarbejde med egypterne, gav i in-
terviews udtryk for, at den daværende landbrugsminister dr. Wali var det 
eneste medlem af det egyptiske parlament, som var villig til at samarbejde. 
Dette betød, at det var nemmere at få ansøgninger om samarbejde med 
israelere godkendt, hvis de faldt inden for landbrugsministerens område, 
ligesom dette ministerium var mere villig til at udlevere data end andre  
ministerier. Selvom der er mange nytilkomne i samarbejdet, er en stor 
del gennem tiderne blevet rekrutteret gennem landbrugsministeriet. Så 
daværende landbrugsminister Wali og hans ministerium var helt centrale 
for, at samarbejdet kunne fungere. 

Skabelse af fred?
I løbet af 1980’erne begyndte den egyptisk-israelske landbrugskomite, 
JAC, at tale om det dobbelte formål med landbrugssamarbejdet: Det skulle 
udvikle landbrugssektoren samt fremme freden. Og JAC har siden kaldt 
landbrugssamarbejde en vigtig fredsskabende aktivitet. Dette blev de inter-
nationale bistandsdonorer overbevist om, og mange begyndte derfor at lave 
regionale landbrugssamarbejdsprojekter. Blandt andet begyndte Danida – 
som et led i at styrke den regionale sikkerhed – at finansiere et samarbejds- 
program, der betød, at egyptere kom på kurser i ørkenlandbrug i Israel, og 
at israelske landbrugseksperter blev udstationeret i den egyptiske ørken (se 
boks 12).

Under fejringen af den fælles egyptisk-israelske landbrugskomite JAC’s 20 
års jubilæum i 1999 blev den danske bistand nævnt som en vigtig kompo-
nent i det egyptisk-israelske landbrugssamarbejde og opdyrkningen af den 
egyptiske ørken som et symbol på samarbejdets succes.
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For egypterne er det ikke uden problemer at samarbejde med israelerne 
grundet opinionen i landet. Det var således heller ikke uden problemer at få 
de egyptere, som er involveret i samarbejdsprojekterne, i tale. For israeler-
ne derimod er samarbejde med egypterne ikke problematisk, hverken for 
den enkelte israeler eller for regeringen, og embedsmænd taler gerne om 

Boks 12

Dansk bistand til landbrugssamarbejde

Via regionalbistanden til Mellemøsten har Danida været involveret i land-
brugssamarbejdsprojekter. Formålet med den danske regionalbistand er “at 
bidrage til at fremme mellemfolkelig fred og forsoning mellem Israel og 
dets naboer”. Det første program blev underskrevet i 1993 og involverede 
foruden Danmark som donor kun Israel og Egypten. Dette hed The Tri-
lateral Programme, TTP. Formålet med landbrugsprogrammet var, som det 
danske udenrigsministerium selv udtrykker det, “at øge produktiviteten 
i landbruget på grundlag af regionalt samarbejde og erfaringsudveksling. 
Det overordnede sigte er at understøtte den mellemøstlige fredsproces  
gennem styrkelse af mellemfolkelig forståelse i regionen”. Konkret betød 
programmet, at ca. tusinde egyptiske beboere fra ørkenlandsbyer blev 
sendt på kurser i Israel, samt at israelske landbrugseksperter blev ud- 
stationeret i den egyptiske ørken. I 1996 blev programmet geografisk 
udvidet med Jordan og det palæstinensiske selvstyre, og det blev tematisk 
udvidet med komponenter relateret til uddannelse, sundhed og freds- 
dialog. Landbrugssamarbejdet forblev dog det centrale og byggede videre 
på erfaringerne fra TTP, men man ophørte med at sende egyptere på 
kurser i Israel. 

Efter udbruddet af den anden intifada i september 2000 løb programmet 
ind i forsinkelser. Siden 2003 har alle parter dog deltaget aktivt i program-
mets implementering, og det danske udenrigsministerium pointerer, at 
landbrugsprogrammet har været et af de meget få fora, hvor israelske, 
egyptiske, jordanske og palæstinensiske eksperter og embedsmænd har 
mødtes og gennemført samarbejde på et tidspunkt, hvor stort set alt offi-
cielt samarbejde mellem parterne var afbrudt. De involverede parter mener 
selv, at udviklingen går i den rigtige retning; i januar 2005 anmodede par-
terne “i lyset af den positive udvikling i regionen” Danmark om støtte til 
en ny fase af det regionale landbrugsprogram. Og i marts 2005 godkendte 
Danida en bevilling på 36,5 mio. kr. – så landbrugssamarbejdet fortsætter 
med dansk støtte.
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projekterne. Det skal dog nævnes, at de interviewede israelere var langt 
mere kritiske overfor samarbejdet, når båndoptageren var slukket, og flere 
ville kun udtale sig anonymt. Størstedelen af den information, der er til 
rådighed om samarbejdet mellem Egypten og Israel, kan findes på det is-
raelske udenrigsministeriums hjemmeside. Relationerne med en arabisk 
nabo bruges til at illustrere Israels samarbejdsvilje. For Israel er det vigtigt 
at vise omverdenen, at man gerne vil samarbejde med Egypten, men det for 
Egypten er vigtigt at vise landets egen befolkning, at man ikke samarbejder 
med Israel.

Boks 13

En tur til Israel

Ali har været på kurser i Israel tre gange i årene 1996-97. Han fortæller:

“Vi havde tre formål [med turen] – at lære, at rejse og at slappe 
af. Deres formål var: At vise hvor overlegne deres teknologi var, 
og det var meget overdrevet, de ønskede at vise, de var overlegne. 
De havde storslået landbrug, men det var overdrevet. Deres 
andet formål var at markedsføre deres produkter; de overdrev 
deres udbytter for at få os til at købe deres gødning, deres såsæd. 
Deres tredje formål var at få penge. Danskerne betalte 2500 
dollar for hver elev, det kostede ikke israelerne 2500 dollar at 
have os til at bo i deres kibbutzer. Hver måned kom der en bus 
med 48 [egyptiske studerende], de viste os rundt og det kostede 
3-400 dollar og resten af pengene beholdt kibbutzen. Så når den 
israelske regering ville skabe en indkomst i en kibbutz, sendte de 
bud efter en busfuld egyptere, og danskerne betalte for det.”

“Ændrede turen dit syn på Israel og på israelere?”

“Du kan placere mig i et slot og lade mig leve som en konge, 
men i det øjeblik jeg læser avisen og ser, at et palæstinensisk 
barn er blevet dræbt af israelerne, hvad tror du så, jeg tænker om 
dem? Vi mødte folk, som var meget glade for at se os, men jeg 
følte, det var en meget overfladisk venlighed. Jeg blev ved med 
at tænke, at den person, som nu giver mig et knus, kunne have 
dræbt en egypter eller en palæstinenser. Det var ikke forskelligt 
fra, hvad jeg havde forventet. De var venlige – det er normalt at 
være venlig overfor ens gæster.”
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Der er således ikke et entydigt svar på, om samarbejdet virkelig har haft en 
fredsskabende effekt. Der er ingen tvivl om, at de involverede forskere og 
embedsmænd fra de to lande har fået et mere positivt indtryk af hinanden 
og er ganske fredsorienterede. Men de udgør så få mennesker, at det vil være 
meningsløst at forestille sig, at deres ændrede holdning kan sprede sig som 
ringe i vandet. Den effekt var snarere, hvad internationale organisationer 
som Danida havde håbet at opnå ved at sende tusinder af unge egyptere 
på kurser i Israel. I alt har over 5.000 egyptiske landmænd været på kurser 
i Israel finansieret af internationale udviklingsorganisationer. Som boks 13 
viser, er det tvivlsomt, hvor stor en effekt disse kurser har haft på deltagernes 
opfattelse af Israel. 

Selvom samarbejdet italesættes som et samarbejde mellem to ligeværdige 
partnere, er der blandt dele af den israelske befolkning en opfattelse af, at 
der ikke er tale om jævnbyrdighed. Dette kom frem under interviews med 
israelere, som havde været involveret i samarbejdsprojekterne. Mange is-
raelere mener, at det er Egypten, som lærer af Israel. De deler deres know-
how på landbrugsområdet med Egypten uden at få meget igen. 

Uanset hvad man mener om jævnbyrdigheden på det tekniske område, 
er Israel økonomisk bedre stillet end Egypten og bliver derfor ofte bedt 
om at stille med en større egenfinansiering i forbindelse med bistands- 
projekter. De fleste af de interviewede israelere mente, at samarbejdsprojek-
terne var fredsskabende. Men en bistandsmedarbejder, som tidligere havde 
været med i et samarbejdsprojekt, antydede, at han hellere ville bruge de 
penge til at samarbejde med lande, som var venligtsindede over for Israel, 
end med negativt indstillede arabiske lande som Egypten. Især oplevelsen 
af, at freden ikke er reel, at Egypten er nølende med at indgå samarbejds- 
aftaler og f.eks. trak sin ambassadør hjem i april 2002, havde fået ham til 
at være mindre positivt indstillet over for Egypten. Han mente, at flere  
israelere delte denne holdning, og stillede spørgsmålstegn ved samarbejdets 
fredsskabende virkning. 

Freden og fremtiden

Med Camp David-aftalerne og den efterfølgende Fredsaftale fik Israel fred 
med en af landets største fjender, og dermed med det land, som havde spillet 
en ledende rolle i de arabisk-israelske krige. For Egypten blev freden dyr. 
Camp David skabte betingelserne for Fredsaftalen, og selvom Egyptens 
anerkendelse af Israel her blev kædet tæt sammen med en løsning på det 
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palæstinensiske problem, blev det i den øvrige arabiske verden opfattet, som 
om Egypten havde solgt den palæstinensiske sag. Samtidig med at freden 
kostede Egypten anseelse og respekt i den arabiske verden, vandt landet 
økonomisk på freden. Såvel USA’s direkte tilskud til det egyptiske militær 
og økonomi som de indirekte tilskud i form af udviklingsprojekter fra  
andre lande og fra FN-systemet har været af stor betydning for Egypten. 
I perioden 2002-04 androg den samlede internationale bistand til landet 
10,3 milliarder dollar. Uden disse bidrag havde utilfredsheden i befolknin-
gen sandsynligvis været endnu større, fordi regeringen ville have haft endnu 
sværere ved at levere de basale ydelser, indbyggere forventer af en stat. Men 
befolkningen billiger ikke samarbejdspolitikken med Israel. 

For den egyptiske regering har de seneste 26 år været en balancegang  
mellem at vise utilfredshed med Israels politik og samtidig samarbejde med 
landet. Egypten har til en vis grad genoprettet sin anseelse i den arabiske 
verden, og med Jordans indgåelse af fred med Israel i 1994 og Maureta-
niens i 1999 var Egypten ikke længere det eneste arabiske land, som havde 
anerkendt Israel. Jordan og Egypten er heller ikke USA’s eneste allierede  
i regionen. Såvel Saudi-Arabien som flere af de små Golfstater har for  
eksempel givet tilladelse til udstationering af amerikanske styrker. Mod-
standen mod samarbejdspolitikken kommer i dag hovedsageligt fra den 
egyptiske befolkning. 

Under interviewet med dr. Said Aly kom han med en interessant karakte-
ristik: En fredsproces er som at køre på cykel op ad bakke – man er nødt  
til at træde i pedalerne hele tiden, ellers ryger man tilbage. Set i dette lys er 
den fortsatte kontakt mellem de involverede i landbrugssamarbejdet med 
til at sikre, at fredsprocessen ikke kører baglæns. Det er også, hvad de in-
volverede parter siger: Hellere begrænset kontakt end ingen kontakt. Det 
gør det lettere at få samarbejdet til at fungere, når det politiske klima atter 
tør op. 

Problemet er, at den egyptiske befolkning opfatter det som hykleri, når 
regeringen siger, at den har afbrudt samarbejdet med Israel og samtidig  
billiger møder i JAC og andre landbrugssamarbejdsorganisationer. Det er 
med til at skabe mistillid til regeringen og til samarbejdspolitikken. Hvis 
den egyptiske regering mener, at den begrænsede kontakt er nødvendig 
for, at fredsprocessen mellem de to lande ikke skal køre baglæns, er den 
nødt til at forklare befolkningen dette. De hemmelige møder, som kommer 
til egypternes kendskab – blandt andet fordi israelerne ikke holder dem  
hemmelige – er med til at skabe modstand mod samarbejdspolitikken. Men 
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her er det vigtigt at bemærke, at modstanden drejer sig om at samarbejde. 
Der bliver kun sjældent sat spørgsmålstegn ved freden med Israel. 
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