Introductie tot de Israëlisch-Palestijnse kwestie:
correctiesleutel opdracht screenshots
Aan de hand van het animatiefilmpje van Jewish Voice for Peace ‘IsraelPalestine, a very short introduction’ ontdek je de ijkpunten uit de
geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict. Je krijgt een genuanceerd
beeld van het oorspronkelijke conflict tussen twee nationale bewegingen dat
uitmondde in een langdurige bezetting.

Veel Joden ontvluchtten vervolging in het
antisemitische Europa en weken uit naar
historisch Palestina. Na de Holocaust van de
nazi’s nam de migratie toe.

De VN deelden het land in 1947 op. Ze boden
de Joodse bevolking in Palestina het grootste
deel (56,4%) van het land aan voor een
nieuwe staat.

De oprichting van Israël leidde tot de
ontheemding van de Palestijnse bevolking en
daardoor ontwrichting van de Palestijnse
maatschappij.

Na de eerste oorlog in 1948-1949 waren
meer dan 400 Palestijnse dorpen en steden
vernietigd. Tegen het einde van de gevechten
in 1949 controleerde Israël 78% van historisch
Palestina.

De oorlog zorgde ervoor dat 750.000
Palestijnen, driekwart van de bevolking,
vluchtten.
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Toen de gevluchte Palestijnen na de oorlog
wilden terugkeren, werd hun de toegang
permanent afgesneden door de Israëlische
regering. De Palestijnen die in Israël bleven,
werden tweederangsburgers in de nieuwe
staat.

Vandaag loopt het aantal Palestijnse
vluchtelingen en hun nakomelingen op tot
meer dan 5 miljoen. De meesten van hen
bevinden zich in de Gazastrook, de Westoever
en naburige landen Jordanië, Libanon en Syrië.
Ze wonen vaak in vluchtelingenkampen.

De Israëlische regering wil een maximum aan
land en hulpbronnen voor de Israëlische
bevolking. Hiervoor onteigent ze op grote
schaal Palestijns land en waterbronnen.

Vanaf de oorlog van 1967, toen Israël de
Westoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem
bezette, bouwde Israël nederzettingen in bezet
gebied. Dat zijn steden die exclusief voor de
Israëlische bevolking bedoeld zijn, ook al zijn
ze op Palestijns land gebouwd. Deze steden
zijn voorzien van wegen, scholen …

Op die manier leven Israëlische kolonisten en
Palestijnen op hetzelfde land, maar onder twee
totaal gescheiden rechtssystemen. Het
Israëlische leger treedt met harde hand op in
de Palestijnse gebieden.

Israël heeft duizenden Palestijnse woningen en
boomgaarden vernield, Palestijns grondgebied
ingenomen, Oost-Jeruzalem geannexeerd en
de Gazastrook en de Westoever van elkaar
afgesloten.
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In 2002 startte Israël met de bouw van de
Muur of een hek op de Westelijke
Jordaanoever. Dit om zelfmoordaanslagen
tegen te gaan en Israëls veiligheid te
bevorderen. De Muur staat echter grotendeels
in de Palestijnse gebieden, waardoor talloze
Palestijnen en/of hun gronden uit de
Westelijke Jordaanoever zich nu aan de
Israëlische kant van de muur bevinden.
De Palestijnen hebben zich met geweld, maar
ook vreedzaam tegen de bezetting verzet. Ook
al zwoer de Palestijnse bevrijdingsorganisatie
in 1988 terreur af, toch vonden er nog
aanslagen plaats. Vanaf 2000 startten
Palestijnse gewapende groepen met een golf
van zelfmoordaanslagen. Het Israëlische leger
gebruikt ook systematisch geweld tegen de
Palestijnse burgerbevolking.

Het patroon van controle, repressie en geweld
moet doorbroken worden om tot een
vreedzame en veilige oplossing te komen voor
beide volkeren. Het respect voor het
internationaal recht is hierbij cruciaal.

Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden: evolutie
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De impact van de bezetting: opdracht
Formuleer na het lezen van de getuigenissen met jullie groepje een antwoord op
onderstaande vragen.

Welk getuigenis raakt jullie het meest? Waarom?

Op welke aspecten van het dagelijkse leven heeft de Israëlische bezetting in
deze getuigenissen een invloed, zowel voor Palestijnen als voor Israëli’s?
Palestijnen

Israëli’s

Wat valt op wanneer jullie beide kolommen met elkaar vergelijken?

Hoe gaan de mensen die in de getuigenissen aan bod komen om met de
bezetting? Wat drijft hen?
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