Israël-Palestina
TIJDLIJN
1838 – heden
1838
1878

De eerste Europese joden emigreren om religieuze
redenen naar Palestina.

Eerste zionistische kolonie in Palestina

1896

1899

Stichting van het ‘zionisme’ door
Theodor Herzl. De zionisten willen
van Palestina een zuiver joodse staat
maken.

Eerste Palestijns verzet tegen de immigratie
van Europese joden.

1908
Ontstaan van het Palestijnse nationalisme rond de
krant Al Karmal.

1916
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
staat het Ottomaanse Rijk aan de kant van
Duitsland en Oostenrijk. Na WO I verdelen
Groot-Brittannië en Frankrijk het MiddenOosten in twee invloedzones. Frankrijk krijgt
Syrië en Libanon; Groot-Brittannië krijgt
Transjordanië (het huidige Jordanië) en
historisch Palestina. De nieuw opgerichte
Volkenbond (voorloper van de Verenigde
Naties) geeft aan Frankrijk en Groot-Brittannië
het ‘mandaat’ om deze gebieden te besturen,
totdat die gebieden klaar zouden zijn om
zelfstandig te worden.

1919
Bijeenkomst van het eerste Palestijnse
Nationaal Congres dat streeft naar een
onafhankelijk Palestina.

1917
De Britten beloven de joden een nationaal tehuis in
Palestina (Balfour-verklaring).
In de Balfour-verklaring stelt de toenmalige Britse
regering dat zij positief staat tegenover de stichting van
een ‘Nationaal Tehuis voor het Joodse Volk’ in Palestina.
Dit project voorziet in de vestiging van joden in Palestijns
grondgebied. De verklaring stelt ook dat de burgerlijke en
religieuze rechten van de aanwezige Palestijnse bevolking
nevens andere niet-joodse groepen niet geschaad mag
worden.

1920
Groot-Brittannië heerst over Palestina (vanaf 1922
via een mandaat van de Volkenbond).

1 mei 1921

1929
Stichting van het Joods Agentschap, het
eerste informele joodse bestuur in
Palestina (met de steun van de Britten).

Begin van het Palestijns verzet, eerste revolte o.a. te
Jaffa.

Augustus 1929
Opstand: het Churchill-memorandum herbevestigt de
politiek van het ‘nationaal tehuis’, en de verbittering
van de Palestijnen uit zich in een nieuwe explosie
van geweld met 220 doden en 520 gewonden tot
gevolg.

1936
Begin van een gewapende opstand tegen
Britten en zionisten die zal duren tot 1939
en waarbij op een bepaald moment het
grootste deel van Palestina onder controle
valt van de Palestijnse Nationalisten. De
zionisten vechten aan de kant van de
Britten en bouwen massaal hun eigen
leger uit.

29 november 1947
Verdelingsplan (= voorstel) voor Palestina van de
Algemene Vergadering van de V.N.: een Joodse staat, en
een Arabische staat, mét een economische unie. En
Jeruzalem als internationaal gebied.
Het joodse gebied zou 54% van de oppervlakte krijgen, de
Arabische staat 45%. Bethlehem en Jeruzalem (1%)
zouden onder internationaal statuut komen. De bevolking
in Palestina werd eind 1947, begin 1948 op 1 912 000
inwoners geschat. Hiervan waren 1 303 887 Palestijn, (of
68,1% van de bevolking) en zij bezaten 93% van de grond.
31,9 % van de bevolking bestond uit joodse zionisten,
hoofdzakelijk immigranten van Europa.

1948
Groot-Brittannië verlaat Palestina: zionisten roepen
eenzijdig de onafhankelijkheid van Israël uit op 14 mei
1948 en Groot-Brittannië vertrekt dan uit Palestina. De
oorlog breekt in alle hevigheid los: duizenden
Palestijnse burgers vluchtten voor de terreuracties van
de zionistische milities; duizenden burgers worden met
geweld verdreven. De vluchtelingen komen terecht in
de overgebleven delen van Palestina, nl. de Westbank
en de Gazastrook, en in de buurlanden van Palestina.
531 Palestijnse dorpen worden vernield en ontvolkt. De
zionistische milities winnen de oorlog en hebben alzo
78% van het historische Palestina onder hun controle.
De nieuwe staat Israël beslaat iets meer dan 3/4 van
Palestina (zonder precieze aanduiding van de
staatsgrenzen). De verlaten gronden worden door de
Israëli’s ingenomen.

Deze resolutie 181 is nooit uitgevoerd. D.w.z. de
overdracht van het mandaat Palestina door GrootBrittannië aan de VN is nooit gebeurd, alsook niet de
overdracht van de VN aan de joods en de Palestijnse staat.

11 december 1948
V.N.-resolutie 194 van de Algemene Vergadering: Recht
op terugkeer van de Palestijnen naar hun land van
oorsprong, Palestina (wat nu Israël wordt genoemd).

1949
De staat Israël wordt in mei 1949 erkend en
opgenomen in de Verenigde Naties met de belofte
res. 181 en 194 uit te voeren.

1950
Israëlische Wet op Terugkeer voor alle joden, van waar
ook ter wereld.

1964
Ontstaan van de PLO na het Palestine National
Congress dat in mei in Jeruzalem plaatsvond.
Doel: de Palestijnse bevolking mobiliseren voor
de bevrijding van Palestina.

1965
Al Fatah (Harakat lil Tahrir al Filastin, Beweging
voor de Bevrijding van Palestina) wordt opgericht.

1967
Israël bezet de rest van Palestina: de Gazastrook, de
Westbank met de historische stad Jeruzalem, en de
Golan (Syrië) en de Sinaï (Egypte).
Die gebieden worden de Bezette Gebieden
genoemd. De gronden die door het oorspronkelijke
verdelingsplan aan de Palestijnen toegewezen waren
en in 1948 door Israël veroverd werden, worden niet
bij de Bezette Gebieden gerekend. Israël begint in
de bezette gebieden kolonies te bouwen, tegen het
internationaal recht in. Er zijn ook meer dan 1200
Israëlische militaire wetten die het leven van de
Palestijnen erg moeilijk maken. Deze bezetting
duurt vandaag nog voort.

Juni 1968
Al Fatah formuleert het project van een
democratische lekenstaat waarin joden, moslims
en christenen kunnen samenleven.

1968 - 1973
Nieuwe strijdvorm van de PLO: het internationaal
terrorisme.
Grootscheepse Israëlische terreuracties, o.m. invasies
in Zuid-Libanon.
september 1970: ‘Zwarte September’: militaire
confrontatie met koning Hoessein. De PLO wordt uit
Jordanië verdreven. Het aantal Palestijnse
vluchtelingen in Libanon groeit aan tot 300.000.

22 november 1967
Veiligheidsraad-resolutie 242 bepaalt de terugtrekking uit
(de) bezette gebieden door Israël en het recht op terugkeer
van de Palestijnse bevolking.

Juli 1968
De Verzetsorganisaties o.l.v. Yasser Arafat nemen de PLO
over die vanaf dan niet langer een organisme is dat
gecontroleerd wordt door de Arabische regimes, maar een
koepelorganisatie waarin alle segmenten van het Palestijnse
volk zijn vertegenwoordigd.

1972

1973

Een Palestijns commando onder de naam Zwarte
September, valt de Israëlische afvaardiging op de
Olympische Spelen in München aan.

Yom Kippoer-/Ramadan-oorlog. Als gevolg
hiervan ontruimt Israël de Sinaï en geeft die aan
Egypte terug.
Arabische olieboycot door de OAPEC: (organisatie
van Arabische olie-producerende landen).

22 oktober 1973

1974
De Palestijnse Nationale Raad (het Parlement van
de PLO) stelt een ‘mini-staat’ voor, een
Palestijnse staat naast Israël binnen de grenzen
van het verdeelplan van de V.N.

Veiligheidsraad-resolutie 338 wordt goedgekeurd.
Ze eist een onmiddellijk staakt-het-vuren en de
toepassing van resolutie 242. (zie boven bij het jaar
1967)

November 1974
Arafat spreekt de Algemene Vergadering van de V.N. toe.

21 november 1974
V.N.-resolutie 3236 waarin de V.N. de
onvervreemdbare rechten herbevestigen van het
Palestijnse volk in Palestina.

1975
De EG-landen sluiten een vrijhandelsakkoord af
met Israël.

25 november 1975

10 november 1975
V.N.-resolutie 3379: besluit dat zionisme een vorm van
racisme is en van discriminatie op grond van ras.

Maart 1976
Massaal protest door de Palestijnse staatsburgers van
Israël tegen de grootschalige grondonteigeningen
(inbeslagnemingen van Palestijnse gronden) in
Galilea. Dit gebeuren wordt nu elk jaar op 30 maart
herdacht als ‘Dag van de Aarde’.

De PLO krijgt de toestemming om in Brussel
een Informatie- en Verbindingskantoor te
openen. Het kantoor krijgt evenwel het statuut
van diplomatieke missie niet.

1977
1979
De Amerikaanse steun wordt enorm verhoogd:
in 1979 ging ongeveer 50 % van de totale
Amerikaanse hulp aan het buitenland naar
Israël.

De Egyptische president Sadat reist naar Jeruzalem en
erkent Israël.

22 maart 1979
Veiligheidsraad-resolutie 446: Veroordeling bouw
Israëlische nederzettingen in bezet gebied.

1 maart 1980
Veiligheidsraad-resolutie 465: bescherming
van burgers in oorlogstijd in bezette gebieden.

1981
Israël annexeert de Golan-hoogte.

1980
De ‘EG-Verklaring van Venetië’ stelt o.m. dat de
Palestijnen hun recht op zelfbeschikking volledig
moeten kunnen uitoefenen en dat de PLO betrokken
moet worden bij de vredesbesprekingen.

26 april 1982
Restitutie van de Sinaï aan Egypte.

6 juni 1982
Israëlische invasie in Libanon (‘Vrede voor
Galilea’) om de PLO zowel politiek als militair
uit te schakelen. Tienduizenden doden en
gewonden. Israël belegert Beiroet gedurende 88
dagen.
De PLO moet Beiroet verlaten en vestigt haar
hoofdkwartier in Tunis.

9 december 1987
De eerste intifada, de Palestijnse opstand tegen Israël, begint in
de Gazastrook en breidt later uit naar de Westbank. De directe
aanleiding is een aanrijding van een vrachtwagen van het
Israëlische leger met een Palestijnse personenauto waarbij de
vier Palestijnse inzittenden omkwamen. Hierop volgt een
grotendeels spontane reeks Palestijnse demonstraties,
geweldloze acties zoals massale boycots, burgerlijke
ongehoorzaamheid en Palestijnen die weigeren te werken in
Israël en die Israëli’s aanvallen met stenen en
molotovcocktails. Het niet gebruiken van vuurwapens is een
actieve keuze van de Palestijnse partijen en organisaties.
Stenen gooiende Palestijnen tegen het goed bewapende
Israëlische leger, met vooral aan Palestijnse kant vele doden en
gewonden. Het is een echte volksopstand waar burgers massaal
deelnamen aan betogingen en stakingen. De repressie tegen de
vaak zeer jonge activisten en tegen kinderen is enorm. De
intifada duurt tot 1993.

1988
Verklaring van Algiers door de Palestijnse Raad:
De PLO aanvaardt Veiligheidsraad-resolutie 242 en
zodoende het principieel bestaansrecht van Israël;
de Palestijnse Staat wordt uitgeroepen. (zie boven
bij het jaar 1967; 1973)

1991
20 januari 1993

Begin van het Vredesproces in Madrid.

Israël legaliseert zijn contacten met de PLO.

5 maart 1993
Statuut van de PLO in België wordt verhoogd van
Informatie- en Verbindingskantoor van de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie tot Palestijnse Algemene
Afvaardiging.

1993
Ondertekening van een Principeverklaring: de Osloakkoorden. De PLO erkent het bestaansrecht van
Israël. Israël erkent een Palestijnse Autoriteit
Oslo-akkoorden: Die stellen dat Israël zich terugtrekt
uit de bezette gebieden en dat de Palestijnen zelfbestuur
krijgen. De Oslo-akkoorden zijn bedoeld om de
overgangsperiode te regelen tot er een definitief
vredesakkoord zou zijn. Tot op vandaag heeft Israël
zich niet teruggetrokken uit de bezette Palestijnse
gebieden.
Sinds de Oslo-akkoorden wordt
opgedeeld in A, B en C gebieden.

de

Westbank

13 mei 1994
Israël hergroepeert zijn troepen rond de joodse kolonies.
Een beperkte Palestijnse autonomie, uitgeoefend door de
PLO, wordt van kracht.

Januari 1996
Eerste Palestijnse verkiezingen.

1995 : Oslo II akkoord
1998 : Wye I akkoord
1999: Wye II akkoord
28 september 2000
Ariël Sharon bezoekt onder zwaar protest het Haram al
Sharif waarop de Al Aqsa-moskee staat. Begin van de
tweede intifada.
De tweede Intifada komt er na het vastlopen van de
vredesgesprekken en het provocerend bezoek van de
Israëlische politicus (later minister) Sharon aan het Al
Aqsa complex, door Israël ook de Tempelberg
genoemd. Tijdens die opstand worden er wel wapens
gebruikt. Het is een een zeer gewelddadige periode met
Palestijnse zelfmoordaanslagen en raketaanvallen en
grootschalige bombardementen van het Israëlische
leger in de Gazastrook, ook op burgers.
Arafat is partijleider (Fatah 1959 - PLO -1969) én
president van de Palestijnse Autoriteit (1996). Hij
geniet enorm veel steun bij een groot deel van de
bevolking, maar de vredesonderhandelingen dwingen
hem ook tot weinig populaire maatregelen. Vanaf de
tweede Intifada verliest Arafat aan invloed.
Tijdens de eerste Intifada ontstaat uit het
Moslimbroederschap Hamas (1987) met de steun van
Israël om de macht van Arafat te breken. Later willen
zij ‘Palestina bevrijden van de Israëlische bezetting’ en
een soevereine Islamitische Palestijnse staat vestigen.

April 2002
Israël begint de systematische vernietiging van de Palestijnse
infrastructuur. Israël bombardeert in vele Palestijnse steden,
vooral de PNA kantoren. Ook de Geboortekerk in Bethlehem
wordt 39 dagen belegerd.

April 2003

De tweede Intifada wordt door Israël als aanleiding gebruikt
om een muur rond en ook op Palestijns gebied te bouwen,
zogezegd 'ter beveiliging van Israëlische steden en dorpen
tegen de terroristen'. De muur is een bijna 700 km lange en 8
meter hoog, met torens en controleposten, prikkeldraad en
greppels. Israël noemt het een veiligheidshek, de Palestijnen
een apartheidsmuur.
Onrechtstreeks leidt de tweede Intifada ook tot de
terugtrekking van de Israëli's uit de Gazastrook in 2005.
Hierbij slopen ze in de ontruimde kolonies alle gebouwen en
wordt alles wat niet meegenomen kon worden vernietigd.

De VS (en het Quartet) lanceren de Road Map (kaart
met route die naar een oplossing moet leiden), als
nieuw ‘vredesproces’.
Arafat moet de macht grotendeels afstaan aan de
nieuwe premier, Mohammad Abbas (Abu Mazen), de
man van de VS en aan Mohammad Dahlan, minister
van Binnenlandse Zaken en man van Israël. Bedoeling
is alle gewapend verzet, niet alleen van Hamas en
Jihad, maar ook van de Al Aqsa-brigades en het
Volksfront te verbieden.

2004
Na de dood van Arafat in 2004 komen er verkiezingen in 2006.
Mahmoud Abbas wordt president. Hamas won de
parlementsverkiezingen met 74 van de 132 zetels. Maar Israël
en de westerse regeringen aanvaarden de legitieme
overwinning van Hamas niet. Er braken confrontaties uit tussen
voorstanders van Hamas en Fatah. Met de goedkeuring en
stilzwijgende steun van de VS pleegde Fatah in juni 2007 een
soort coup die Hamas in de Gazastrook van de macht moest
verdrijven. Hamas won de machtsstrijd en verwierf op 14 juni
2007 de volledige controle over de Gazastrook.
Abbas stelde daarop zijn Fatah-collega Salam Fayyad aan als
premier van de PA. De Palestijnse gebieden geraakten op die
manier administratief verdeeld: de Westbank werd bestuurd
door de PA (Fatah) en de Gazastrook door de Hamas-regering
van Haniyeh. Abbas schortte bovendien de PLC (de Palestijnse
Wetgevende raad) op. De PA zou voortaan per decreet regeren.

2007
In september 2007 bestempelde Israël de Gazastrook
officieel als “vijandig territorium”. Met de steun van
Egypte onder president Husni Moebarak (die de
grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte
afgrendelde), onderwierp Israël het Palestijnse
kustgebied aan een strenge, alomvattende blokkade,
die nog altijd gehandhaafd wordt. Meer dan de helft
van de bevolking in de Gazastrook leeft onder de
armoedegrens.

2008 - 2009
Israël bombardeert de Gazastrook onder de naam Gegoten
Lood. Bij de gevechten en luchtaanvallen vallen onder de
inwoners van de Gazastrook ongeveer 1300 doden, van wie het
grootste deel burgerslachtoffers zijn. Er werden 13 Israëli's
gedood. Ook worden 20 000 gebouwen in de Gazastrook
verwoest of beschadigd. De materiële schade wordt geschat op
€ 1,3 miljard. Het conflict eindigt met het eenzijdig afkondigen
van een bestand door zowel Israël, als (korte tijd later) Hamas.

2011
Het aantal joodse kolonisten in de Palestijnse gebieden
neemt toe met 13 000 toe, van bijna 524 000 naar bijna
537 000.

2014

2015

Op 12 juni worden drie joodse tieners die in kolonies in de
Westbank wonen, ontvoerd en gedood. Uit vergelding werd een
Palestijnse tiener levend verbrand. De spanningen tussen joden
en Palestijnen lopen hierdoor op.
Het Israëlische leger begint operatie Protective Edge. Israël
voert luchtaanvallen uit en valt met grondtroepen de Gazastrook
binnen. Hamas vuurt duizenden raketten af op Israël. Na 7
weken komt er een door Egypte bemiddelde wapenstilstand.
Aan Palestijnse zijde zijn, volgens VN-onderzoekers, 2251
doden gevallen (waarvan 1462 burgers en 526 kinderen), aan
Israëlische kant 73 (67 soldaten en 6 burgers).

Bijna 30 000 joden komen als immigranten Israël
binnen, het hoogste aantal in vijftien jaar.

14 mei 2018
De VS verplaatsen hun ambassade naar Jeruzalem.

Juli 2018
De natiewet wordt gestemd in Israël. Israël is de
natiestaat voor de joden. Niet-joden hebben niet
dezelfde rechten als de joden.

Mei 2021
Operatie ‘Guardians of the wall’ op de Gazastrook. Israël
lanceerd honderden luuchtaanvallen op de Gazastrook. Er
vielen 256 doden aan Palestijnse kant. In Israël vielen 13
slachtoffers. In de Gazastrook verloren 400 000 inwoners
hun toegang tot leidingwater. 58 scholen werden
beschadigd. 1128 huizen en commerciële eenheden
werden ernstig beschadigd.

Extra informatie bij de tijdlijn:
Joden en Palestina
Over de band van het joodse volk met Palestina lezen we in de bijbelverhalen. Jahweh sloot
een verbond met Abraham en verkoos de Israëlieten om hem te vereren en beloofde hun het
land Kanaän. De Israëlieten kwamen in Egypte terecht, leefden er als slaven en onder leiding
van Mozes ging het volk op weg naar het Beloofde Land Kanaän.
Huidige wetenschappers en archeologen zijn tot de vaststelling gekomen dat deze verhalen
berusten op mythes die in de zevende eeuw voor Christus zijn ontstaan. Er is geen
wetenschappelijk bewijs voor deze verhalen, noch archeologische vondsten die ze bevestigen.
In de regio van het huidige Israël/Palestina waren er in de achtste eeuw vòòr Christus de
koninkrijken Israël en Juda die later door de Assyriërs en de Babyloniërs worden veroverd. Ook
de Grieken en de Romeinen zouden de koninkrijken langdurig bezetten. In 70 na Christus
verwoestten de Romeinen de Tweede Tempel van de joden. De Romeinse bezetter gaf de naam
Palestina, afgeleid van de Griekse naam voor het kustgebied waar de Filistijnen in de 12 de
eeuw vòòr Christus woonden.
Met de verwoesting van de Tweede Tempel werden de inwoners van Jeruzalem uit de stad
verdreven en over het grote Romeinse Rijk verspreid. Toen het christendom in de vierde eeuw
tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd uitgeroepen, werden de joden onder meer in
Europa door veel mensen gewantrouwd of niet geaccepteerd. De joden hadden een ander
geloof, taal en cultuur dan de christelijke Europeanen, en wilden zich niet assimileren met de
bevolkingen waartussen ze leefden. Ze hadden altijd minder rechten dan anderen. Ze mochten
bijvoorbeeld geen land bezitten en de meeste beroepen niet uitoefenen. De meeste joden leefden
daarom van de handel en geldzaken, ze trokken veel rond en trouwden alleen met andere joden.
Als er iets mis ging (een epidemie, oorlog of economische problemen) kregen de joden daar
vaak de schuld van. In het middeleeuwse Europa kwamen geregeld jodenvervolgingen voor
(pogroms).
Einde 19de en begin 20ste eeuw vluchtten er veel joden naar Amerika, het ‘land van de vrijheid’.
Maar toen in de jaren 1930 het overal slecht ging met de economie wilde ook de Verenigde
Staten de joden niet meer opvangen.
Als reactie op de jodenvervolgingen ontstond het zionisme
Zionisme is een bepaalde vorm van het joods nationalisme en kolonialisme dat in de 19e eeuw
in Europa ontstond. Het paste in de tijdsgeest. Maar het was ook een reactie op het
antisemitisme. Na enige discussie kozen de zionisten voor het streven naar een “zuiver joodse
staat” in Palestina. Omdat ze daarbij openlijk stellen, dat het joodse volk superieur is aan
anderen en ze aan de Palestijnen de meest elementaire rechten ontzeggen, is het zionisme
objectief een vorm van racisme. De zionistische ideologie was vroeger al een onderdeel van het
Europees kolonialisme (dat alle Europese culturen superieur achtte aan de andere) en is nu een
objectieve bondgenoot van het Westers imperialisme tegen het Arabisch nationalisme.

Zionisten staan achter het zionistische project. Zij kunnen joden zijn, maar ook christenen of
atheïsten. Zo zijn er minstens 70 miljoen christenen (waaronder vele protestantse en
evangelische kerken) die Israël steunen, die in de VS wonen en in Europa. Zij steunen op alle
vlakken de kolonisatie van Palestina en verdedigen de etnische zuivering van Palestina.

Kaart uit Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het
Palestijns probleem, New York, 1978, p.109

"Een joods thuisland" was een term naar buiten toe. De ingewijden wisten zeer goed wat de
zionisten wilden: het historische Palestina, het zuiden van Libanon, de Golanhoogte en het
vruchtbare gedeelte van Jordanië.

De Balfour verklaring
In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vocht het Ottomaanse Rijk aan de kant van Duitsland
en Oostenrijk, de verliezende kant. Na de Eerste Wereldoorlog hield het Ottomaanse Rijk op te
bestaan.
Frankrijk en Groot-Brittannië verdeelden het hele gebied onderling in twee ‘invloedssferen’.
De nieuw opgerichte Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties) gaf Frankrijk en GrootBrittannië het ‘mandaat’ om hun gebieden te besturen, totdat die gebieden klaar zouden zijn om
zelfstandig te worden.
De Britten hadden de Arabieren beloofd dat ze onafhankelijk mochten worden na die oorlog,
en ze hadden de zionistische joden beloofd dat zij ook een eigen thuisland zouden krijgen in
Palestina.

De Volkenbond gaf Groot-Brittannië in 1922 het mandaat om in Palestina het joodse thuisland
te vestigen. Voorheen waren er ook al duizenden joden naar Palestina getrokken, maar nu werd
het makkelijker, en de zionistische immigranten begonnen er een staat op te bouwen.
Betekenis van mandaat volgens de VN in de realiteit: Het Britse Mandaat voor Palestina (19201948) verplichtte de mandaatsmacht niet alleen tot het vergemakkelijken van Joodse immigratie
en het overhevelen van land, maar ook tot "het plaatsen van het land onder zulke politieke,
bestuurlijke en economische condities als nodig zijn voor het waarborgen van de oprichting van
het Joodse nationale tehuis." Artikel 4 van het Mandaat verleende het Jewish Agency een
aandeel in het bestuur van het land. De vertaling van deze bepalingen in politieke daden
gedurende de bijna dertig jaar van het Britse Mandaat over Palestina zorgde voor de tragische en
unieke verminking die uiteindelijk Palestina veranderde in Israël.
De Joodse immigratie, die werd opgelegd zonder de toestemming van en tegen de wil in van de
oorspronkelijke bewoners, verhoogde de ratio van buitenlandse kolonisten van één op tien in
1918 tot een derde in 1947. 1
1947: 1.302.000 Palestijnen en 608.000 joden

De ‘Palestijnse vluchtelingen’
Tijdens de oorlog van 1948-49 zijn zo’n 750 000 Palestijnse inwoners verdreven uit hun huizen
en dorpen en zijn ze gevlucht. Deze mensen en hun nazaten (kinderen, kleinkinderen, …)
worden Palestijnse vluchtelingen genoemd. Velen van hen kwamen terecht in
vluchtelingenkampen in de Gazastrook, de Westbank maar ook in verschillende Arabische
buurlanden, vooral in Jordanië, Syrië en Libanon.
Elke jood, van welke nationaliteit ook, en waar ook ter wereld gevestigd, krijgt onmiddellijk
het staatsburgerschap wanneer hij naar Israël gaat.

Edward Said, Ibrahim Abu-Lughod, Janet Abu-Lughod, Muhammad Hallaj en Elia Zureik, Een profiel
van het Palestijnse volk, gezamenlijke uitgave van de Arabische Liga en PLO-office Den Haag, 1988
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Maar de (gevluchte en verdreven) Palestijnen,
die er huis of gronden hadden, mogen niet
terug.
à De

kern van het Palestijnse
vluchtelingenprobleem ligt in het feit
dat Israël weigert de vluchtelingen te
laten terugkeren.

à Dit ondanks de VN-resolutie 194 van

11/12/1948, die hun het recht op
terugkeer toekent. Maar Israël negeert
de VN-resoluties.
Er waren in 2018 naar schatting meer dan
acht miljoen Palestijnse vluchtelingen, van
wie ongeveer 6 miljoen door de VN
geregistreerde vluchtelingen, meer dan 1,5
miljoen niet geregistreerd, zo’n 350.000
ontheemden binnen Israël en zo’n 950.000
ontheemden ten gevolge van de oorlog van
Foto uit: The ethnic cleansing of Palestine, Ilan
Pappe
1967. Van de 6 miljoen geregistreerde
vluchtelingen leven zo’n 3,5 miljoen buiten
het historische Palestina in de omringende Arabische landen2. Er zijn ook Palestijnse
vluchtelingen in Europa en Amerika. Verder zijn er ook veel vluchtelingen in
vluchtelingenkampen op de Westbank en in de Gazastrook.
De vluchtelingen komen in de zogenaamde "vredesbesprekingen" niet aan bod. Zij kunnen
niet terugkeren en krijgen geen schadevergoeding, hoewel meerdere VN-resoluties hen dat
recht toekennen (Res. 194 van de AV van de VN en een 110-tal reaffirmaties door de VN
totnogtoe).
Hun situatie is vooral in Libanon uiterst moeilijk, bijna ondraaglijk. Zo mogen de Palestijnen
er, uitgezonderd binnen de vluchtelingenkampen, een 60-tal beroepen niet uitoefenen.
Bovendien worden de kampen in het zuiden extra gecontroleerd en staan ze onder zware druk:
de Palestijnen mogen bij voorbeeld hun huizen niet verbouwen of herstellen, enz..
Israël laat de vluchtelingen niet terugkeren, omdat het een joodse meerderheid wil houden.

2

Cijfers van de UNRWA, in PASSIA: Refugees Factsheet, 2019.

Kolonies
Sinds 1967 bouwt Israël illegale ‘nederzettingen’ of kolonies in de bezette Westbank, op
gestolen Palestijnse grond. De Palestijnen krijgen geen vergoeding als hun gronden/plantages
in beslag worden genomen. Dikwijls begint men met het illegaal plaatsen van enkele primitieve
wooncontainers, campers of caravans zonder veel accommodatie. Later worden er permanente
huizen gebouwd en ontstaan echte Israëlische dorpen en steden voor de joodse kolonisten. Vaak
worden ze boven op een heuvel gebouwd omdat vandaar de regio goed in de gaten gehouden
kan worden. De kolonies zijn met elkaar verbonden door snelwegen en tunnels, waar
Palestijnen dikwijls geen toegang toe hebben en waardoor hun dorpen en delen van hun
grondgebied van elkaar worden afgesloten.
Er leven intussen in 2017 volgens Israëlische statistische gegevens ruim 413 000 joodse
kolonisten in de Westbank en 207 000 in Oost-Jeruzalem.
Het leven van de Palestijnen in de Westbank wordt bemoeilijkt door allerlei regels en
beperkingen, opgelegd door het Israëlische leger. Het leger zegt dat deze regels en beperkingen,
zoals de apartheidsmuur en alle controleposten, nodig zijn voor de veiligheid, om terroristische
aanvallen en geweld te voorkomen. De Palestijnen zeggen dat het gedrag van Israël in de
Westbank de bevolking alleen maar stimuleert tot gewapend verzet. Bovendien vinden veel
mensen dat de voortdurende bouw van illegale kolonies op de Westbank een Palestijnse staat
blokkeert en ze zien het ook als diefstal van hun gronden.
Palestijnen uit de Westbank mogen alleen Israël binnen met een speciale toelating… ook als
men ziek is, iemand wil bezoeken in Israël, werk wil gaan zoeken in Israël, op reis wil gaan
naar het buitenland...: dat kan allemaal enkel als Israël ‘ja’ zegt...
Door die bezetting kunnen de Palestijnen zelfs niet eens meer vrij bewegen in hun eigen gebied:
checkpoints en roadblocks (afsluitingen van wegen) verhinderen de doorgang tussen de
verschillende steden. Zo wordt het Palestijns gebied meer en meer opgedeeld en minder en
minder leefbaar.
De Israëli's die in bezet gebied wonen, zijn niet onderworpen aan al die beperkingen. Zij kunnen
altijd en overal door...voor werk, vriendenbezoek, reizen, naar het ziekenhuis...
De muur beperkt de bewegingsvrijheid van de Palestijnen. Die muur is nog steeds in aanbouw.
Hij sluit het gebied hermetisch af...zodat bijna niemand er nog uit kan! Hij sluit ook stukken
grond binnen het Palestijnse gebied af waar Israëli’s illegale kolonies oprichten. Mensen voelen
zich steeds meer ingesloten. Elke verplaatsing wordt moeilijk, sommige zelfs totaal onmogelijk.
A, B en C gebieden.
*In de A-gebieden (10% van de grond) oefent de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA)
autonomie, maar geen soevereiniteit uit. Het zijn hoofdzakelijk Palestijnse steden waaruit het
Israëlische leger zich vanaf 1993 heeft terugtrokken en vervangen door allerlei Palestijnse
Veiligheidsdiensten. De bevoegdheid over grond, water en grenzen blijft in Israëlische handen
en Israël behoudt een vetorecht over de beslissingen van het Palestijns gezag.

In de B-gebieden (26,9% van de grond), vooral het platteland waar geen joodse kolonisten
wonen, kan de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) wel de ‘burgerlijke’ zaken regelen, maar
het wordt door Israël militair gecontroleerd.
De C-gebieden (64% van de grond) blijven bezet en staan onder totale Israëlische controle. Het
gaat om de wijde omgeving van en rond de joodse kolonies en grote delen in de Westbank.
Het grondgebied van de Palestijnen is zo klein geworden dat het overbevolkt is, vooral in de
Gazastrook, maar ook de Westbank.

Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden in feiten en cijfers
•

Grondgebied: Gazastrook (365 km²) en de Westbank (ongeveer 5655 km²), inclusief OostJeruzalem. (Bron: OCHA: Humanitarian Atlas Occupied Palestinian Territory 2019)

•

Percentage van de Westbank verboden terrein voor Palestijns gebruik: 61% (Bron: UN
OCHA Area C, 2021)

•

Apartheidsmuur Westbank: Totale geplande lengte: 712 km; 65,3% is voltooid, waarvan
85% binnen de Westbank loopt. (Bron: UN OCHA, Barrier Update 2021)

•

De Palestijnse bevolking in de bezette Palestijnse gebieden: 4,8 miljoen (2 miljoen in de
Gazastrook, 2,9 miljoen in de Westbank). (Bronnen: UN OCHA Humanitarian Atlas
Occupied Palestinian Territory 2019)

•

Palestijnse vluchtelingen geregistreerd bij UNRWA: 5,6 miljoen (1,4 miljoen in Gaza, 858
duizend in de Westbank, 2,2 miljoen in Jordanië, 476 duizend in Libanon en 562 duizend
in Syrië) vanaf december 2019. (Bron: UNRWA in cijfers)

•

Israëlische kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem:
ongeveer 630 duizend in 150 nederzettingen gevestigd op de Westbank sinds 1967 en 128
"buitenposten" - nederzettingen gebouwd zonder officiële Israëlische toestemming.
(Bronnen: "Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the
Economy of the Occupied Palestinian Territory" aug 2020; UN OCHA "Bezet Palestijns gebied
(oPt) Overzicht humanitaire behoeften 2021" dec 2020)

•

Israëlische wegversperringen en checkpoints die de Palestijnse beweging op de Westbank
belemmeren: 593, de meeste van hen waren bedoeld om Israëlische kolonisten te
beschermen. (Bron: UN OCHA "Occupied Palestinian Territory (oPt) Humanitarian Needs
Overview 2021" dec 2020)

•

Conflictgerelateerde sterfgevallen 2011-2021: 3572 Palestijnen, 198 Israëli's; waaronder
806 Palestijnse kinderen en 14 Israëlische kinderen. (Bronnen: UN OCHA Special Focus,
OCHA Online Protection of Civilians Database)

•

Armoedepercentage in bezet Palestijns gebied: 36% op de Westbank, inclusief OostJeruzalem, en 64% in de Gazastrook. (Bron: UN OCHA "Occupied Palestinian Territory
(oPt) Humanitarian Needs Overview 2021" dec 2020)

•

Water: De Palestijnse toegang per hoofd van de bevolking tot het waterverbruik in de
bezette Palestijnse gebieden ligt onder het internationaal aanbevolen niveau van 100 liter
per hoofd van de bevolking. Israël controleert 85% van de Palestijnse waterbronnen.
(Bron: "Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the
Economy of the Occupied Palestinian Territory" aug 2020)

•

Voedselzekerheid: 2 miljoen Palestijnen worden als voedselonzeker beschouwd,
waaronder 0,6 miljoen op de Westbank en 1,4 miljoen in de Gazastrook. (Bron: Voedselen Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2021)

In feiten en cijfers - Palestijnse kwestie (un.org)

