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Respons 

Palestina (Gazastripen): Konflikter mellom sivile og 
militante grupper i grenseområdene mot Israel 
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Foregår det konflikter mellom militante grupper som beskyter Israel med raketter fra 
Gaza og sivilbefolkningen i området som frykter israelske represalier mot eget 
nabolag og som derfor protesterer mot rakettbeskytningene?  

• Foreligger det kjente tilfeller av represalier mot enkeltpersoner som har protestert mot 
rakettbeskytning? 

• Hvilke grupperinger har stått bak eventuelle represalier? Har også Hamas vært 
involvert i slike hendelser? 

 

Denne responsen bygger på opplysninger som Landinfo har innhentet fra en palestinsk 
menneskerettighetsorganisasjon i Gaza. 

Sammenstøt mellom palestinske militante grupper og den israelske hæren 
Militære konflikter mellom palestinske militante grupper og den israelske hæren skjer i 
hovedsak langs grensen mellom Gaza og Israel inne på Gazastripens territorium, hvor Israel 
forsøker å håndheve en såkalt sikkerhetssone eller buffersone. Sivilbefolkningen som lever 
nærmere enn én kilometer fra grensen til Israel, er generelt utsatt for fare i forbindelse med 
israelske militære aksjoner inn i ”buffersonen”. Sivilbefolkningen er særlig utsatt i de 
tilfellene hvor israelske militære aksjoner inn i Gaza avstedkommer militær motstand fra 
palestinske grupper med påfølgende væpnede konfrontasjoner. Sivilbefolkningen er også 
utsatt i forbindelse med israelsk artilleribeskytning som vanligvis følger når militante grupper 
har beskutt Israel med raketter. Den israelske beskytningen er relativt upresis, og det opereres 
med små sikkerhetsmarginer, noe som øker faren for at sivile blir truffet. I en rekke tilfeller 
har også palestinske sivile blitt beskutt av israelske styrker som feilaktig har identifisert dem 
som militante. En rekke palestinere i området har omkommet som følge av slike væpnede 
konfrontasjoner. 
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Sivilbefolkningen utsettes også for fare når palestinske raketter og artillerigranater som er 
ment å treffe israelsk territorium, lander på palestinsk side av grensen. Dette har vært et 
økende problem den siste tiden, fordi militante har begynt å operere fra områder lengre unna 
grensen til Israel, for på den måten å unngå israelske gjengjeldelsesaksjoner. 

Konfrontasjoner mellom palestinske militante gruppe r og sivilbefolkningen 
Etter Hamas’ maktovertakelse i Gaza i juni 2007, og frem til og med den israelske 
militæroffensiven mot Gaza i desember og januar 2008/2009 (Operation Cast Lead), fant en 
rekke konfrontasjoner sted i grenseområdene mellom militante grupper og sivilbefolkningen 
som protesterte mot de militante gruppenes aktiviteter. Under Operation Cast Lead var det 
flere tilfeller av at sivile ble utsatt for vold under slike konfrontasjoner. I noen tilfeller ble 
sivile skutt og påført skader som førte til invalidisering eller amputasjon av lemmer. 
Menneskerettighetsorganisasjonen som Landinfo har konsultert, har imidlertid ikke 
dokumentert tilfeller av denne typen konflikter mellom militante og sivile etter Operation 
Cast Lead som ble avsluttet i januar 2009.  

Hamas’ håndhevelse av våpenhvilen 

Etter Operation Cast Lead har Hamas igjen forsøkt å håndheve en våpenhvile. Til tross for 
dette har enkelte palestinske militante grupper beskutt Israel med raketter og granater. Hamas 
har forsøkt å stoppe denne aktiviteten.1  

De palestinske militante gruppene i Gaza, inkludert Hamas’ militære gren, Izz ad-Din al-
Qassambrigadene, har en form for tilstedeværelse langs grensen til Israel, i form av 
observasjonsposter. I tillegg opererer Hamas-myndighetenes sikkerhetstjeneste, National 
Security, i grenseområdene. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen som Landinfo har 
konsultert har denne styrken som oppgave å forhindre at de militante gruppene skyter raketter 
inn i Israel. Styrken ser ut til å være opptatt med å hindre beskytning mot Israel, men bidrar 
ikke aktivt til å beskytte sivilbefolkningen mot de militante gruppene.  

Menneskerettighetsorganisasjonen som Landinfo har konsultert, inkludert feltarbeidere i 
grensetraktene som arbeider for denne organisasjonen, var ikke kjent med tilfeller av at sivile 
hadde henvendt seg til politiet eller sikkerhetsstyrkene i Gaza for å søke hjelp mot militante 
grupper etter Operation Cast Lead i desember og januar 2008/2009. Inntrykket var for øvrig at 
sivilbefolkningen for øyeblikket ikke utfordrer eller konfronterer de militante gruppene. Dette 
skyldes muligens at de ikke føler behov for denne typen konfrontasjoner så lenge Hamas-
myndighetene forsøker å forhindre at raketter skytes mot Israel. En annen årsak kan være at 
sivilbefolkningen ikke våger denne typen konfrontasjoner av frykt for en gjentagelse av 
voldsepisodene som sivile ble utsatt for under Operation Cast Lead.  

 

                                                 
1 I begynnelsen av april 2010 annonserte Hamas, PFLP, DFLP og Islamsk Jihad at de hadde inngått en felles 
avtale om å avstå fra videre rakettbeskytning mot Israel fra Gaza. Enkelte mindre jihadistiske militante grupper 
som opererer i Gaza, og som har skutt raketter mot Israel, skal ikke være en del av avtalen (Haaretz 2010).  
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En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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