MILIEU IMPACT
ISRAËLISCH/PALESTIJNSE KWESTIE

OPZET
De leerlingen maken kennis met concrete voorbeelden van de
impact van de Israëlische bezetting en het militaire geweld op
het milieu.

DOELGROEP

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

2de en 3de graad secundair onderwijs

LESTIJD
1 a 2 lesuren

MATERIAAL
Voor 5 groepjes telkens foto’s en een tekst
Beamer

Alle foto's kunnen worden gedownload
https://palestinasolidariteit.be/educatief-pakket-palestina-in-de-klas/

V.U.: PALESTINA SOLIDARITEIT, VIERWINDENSTRAAT 60, 1080 BRUSSEL

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Tweede graad – doorstroom finaliteitdubbele finaliteit
Eindtermen - Ruimtelijk bewustzijn
9.5 - De leerlingen analyseren (dubbele
finaliteit)/reflecteren over (doorstroom finaliteit)
ruimtelijke gevolgen van demografische en economische
processen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

Derde graad - ASO

Eindtermen - Aardrijkskunde
7 - De leerlingen kunnen de invloed van menselijke
activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect,
natuurrampen, zure regen, waterbeheersing,
bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden
illustreren.
16 - De leerlingen kunnen aardrijkskundige gegevens
opzoeken, ordenen en op een eenvoudige manier
verwerken, gebruik makend van beschikbare,
hedendaagse informatiebronnen en -technieken.

Derde graad TSO-KSO
Eindtermen - Aardrijkskunde
8 - De leerlingen illustreren dat duurzame
ontwikkeling mede bepaald wordt door gebruik
en ordening van de ruimte.

Derde graad ASO-TSO-KSO Vakoverschrijdende eindtermen - Omgeving en
duurzame ontwikkeling
2 - De leerlingen herkennen in duurzaamheids
vraagstukken de verwevenheid tussen economische,
sociale en ecologische aspecten en herkennen de
invloed van techniek en beleid.
Vakoverschrijdende eindtermen - Socioculturele
samenleving
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel
constructieve en destructieve rol van conflicten.

Lesgang
Inleiding
Kader kort de volgende les/activiteit.
Situeer Israël en de bezette Palestijnse gebieden op een
aardrijkskundige kaart.
Laat de leerlingen verwoorden wat ze weten over Palestina en
Israël en de Palestijns-Israëlische kwestie.
Vertel.
Ongeveer 6,8 miljoen joodse Israëli's en 6,8 miljoen Palestijnen
leven vandaag tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, een
gebied dat Israël en de bezette Palestijnse gebieden omvat. De
bezette Palestijnse gebieden bestaan uit de Westbank (of
Westelijke Jordaanoever), inclusief Oost-Jeruzalem, en de
Gazastrook.
In het grootste deel van dit gebied is Israël de enige regerende
macht, in de Bezette Gebieden oefent Israël militair gezag uit
naast beperkt Palestijns zelfbestuur.
Op het grondgebied waarover Israël gezag uitoefent, hebben
mensen andere rechten, naargelang ze jood of niet-jood
(Palestijn) zijn en voor de Palestijnen ook naargelang de plaats
waar ze wonen.
Decennialang kent de regio spanningen en geweld. Soms
regelrechte oorlogen met disproportioneel Israëlisch militair
geweld en hoofdzakelijk Palestijnse slachtoffers. Naast de
menselijke tol, heeft het geweld in de regio ook zijn weerslag op
de ruimtelijke ordening en het milieu. Dit wordt in deze les verder
onderzocht.

Klasgesprek
Grijp een actuele en door de leerlingen gekende oorlogssituatie aan
om stil te staan bij de impact die een oorlog/conflict kan hebben op
het milieu, de natuur, de omgeving.
Verwoesting van gebouwen geeft veel afval.
Militaire transporten (land, lucht) verhogen uitstoot CO2.
Verwoesting van watervoorzieningen/waterzuiveringsinstallaties
veroorzaakt waterschaarste, besmetting van water waardoor
ziektes ontstaan, …

Verwoesting van elektriciteitscentrales waardoor bevolking geen
energie meer heeft of overschakelt op generatoren op diesel, die
op hun beurt voor een grotere CO2-uitstoot zorgen.
Er blijven dikwijls mijnen in de velden liggen die bij ontploffing,
ernstige letsels kunnen veroorzaken.
Natuur wordt verwoest, dieren vluchten uit natuurlijke habitat.
…

Groepswerk
Opdracht
Stel dat je samen wil nagaan welke de gevolgen zijn van de
Palestijns-Israëlische voor het milieu.
Zes groepjes leerlingen werken elk rond een ander gegeven. Er
zijn voor elk groepje foto’s, een korte tekst en een opdracht.
Leerlingen bekijken de foto, lezen de tekst en zoeken samen naar
gevolgen van de specifieke situatie voor het milieu en noteren
die.
Nabespreking
Elk groepje vertelt aan de hand van de foto’s welke impact het
betreffende aspect van de Palestijns-Israëlische kwestie heeft op
het milieu.
Tracht na elk groepje de discussie verder open te trekken en
samen dieper in te gaan op de negatieve aspecten op het milieu:
bodem, lucht, water, …

Creatieve opdracht: een infographic maken
Laat de leerlingen in groepjes een infographic maken over de impact
van het conflict in de bezette Palestijnse gebieden op het milieu.
Mogelijk stappenplan:
Bepaal het onderwerp/topic aan de hand van het antwoord op de
volgende vragen:
Wat is het doel van mijn infographic?
Wie is mijn doelpubliek? Voor wie maak ik het?
Welke informatie zoekt mijn doelpubliek?
Welke informatie wil ik met mijn infopraphic aan het doelpubliek
geven?

De leerlingen gebruiken de antwoorden op deze vragen als
richtinggevend bij de uitwerking.
Een sterke infographic vertelt een sterk verhaal. Houd steeds het
grotere geheel in het achterhoofd en kies een thema of metafoor
die dat geheel kan dragen.
Wat is je verhaal? Je metafoor?
Zorg voor een logische structuur voor je infographic. Zo’n
structuur zou er als volgt kunnen uitzien:
-Titel
-Introductie van je onderwerp/topic
-Voorbeelden, feiten, figuren en statistieken die logisch op elkaar
volgen en je punt/argument ondersteunen
-Een conclusie en/of een oproep tot actie/engagement
-Bronnen

Je hebt in grote lijnen de inhoud . Verzamel nu visuele ideeën
voor (de layout van) je infographic. Stel jezelf de volgende
vragen:
-Hoe vertellen anderen een gelijkaardig verhaal?
-Welke stijl spreekt het meeste aan?
-Welke infographics bekijkt mijn doelpubliek het liefst?
-Welke grafieken, figuren en kaarten wil ik gebruiken?
-Welk kleurenschema past het best bij het onderwerp?
-Welke gegevens moeten prominent in beeld komen?
-Wat is mijn intro en conclusie?

Gebruik die ideeën nu om de structuur van je infographic alvast in
een ruwe visuele “schets” te gieten.
Je hebt een interessant onderwerp uitgekozen voor je
doelpubliek, je hebt boeiende gegevens, je hebt die alvast in een
structuur gegoten en je hebt visuele ideeën verzameld om creatief
aan de slag te gaan… Tijd om je infographic te maken! Er zijn tal
van gratis tools met tientallen vooropgemaakte templates
waarmee je steengoede infographics kunt maken.
Laat de verschillende groepjes hun infographic voorstellen aan de
klasgenoten en hang deze werken nadien op in
gemeenschappelijke ruimtes in de school.
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Afvalwater in de Gazastrook
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/afvalwater-zuiveren-alsoplossing-voor-de-watercrisis-gaza/
Energie crisis is milieucrisis in de Gazastrook
https://palestinasolidariteit.be/2021/12/07/het-leven-in-gaza-bijkaarslicht/
Interview milieucrisis in de Gazastrook
https://palestinasolidariteit.be/2021/03/21/interview-moustafa-elbaba/
Rapport impact milieu Gazaoorlog in 2014
https://ps.boell.org/sites/default/files/uploads/2015/12/wareia_repo
rt_final.pdf
Visual (Eng) bezetting en milieu
https://www.visualizingpalestine.org/visuals/between-rising-tideand-apartheid
Milieu en oorlog wereldwijd
https://www.lenntech.nl/milieueffecten-oorlog.htm#ixzz7HewJzQL7
Militarisering bereiding voor klimaat (en milieu)
https://vrede.be/nl/nieuws/waarom-we-als-klimaatbeweging-moetenopkomen-voor-de-vrede
Gevolgen ven de Irak oorlog op mens en milieu
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/5916/oorlog-metirak-verwoestende-effecten-voor-mens-en-milieu/

Opdrachten

Groep 1: Uitbreiding van de illegale Israëlische
kolonies in de Palestijnse Westbank

Israëlische kolonie
Palestijns dorp

Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:

Er worden in een recordtempo kolonies bijgebouwd, bestaande
worden uitgebreid.

Inwoners van de kolonies dumpen hun afvalwater op lager
gelegen Palestijnse landbouwgronden.

Water is schaars in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.
Waterputten op Palestijns land zijn door de muur afgesneden van
de Palestijnse landbouwgronden.

Inwoners van de kolonies slorpen gigantische hoeveelheden
water op voor het onderhoud van gazons, het vullen van
zwembaden, ...

Groep 2: verwoesting van landbouwgrond in de
Gazastrook

Landbouwgrond in Gazastrook met pesticiden besproeid door
Israëlisch leger.

©Foto: B'Tselem
Witte fosforaanval op VN-school in Beit Lahiya, 17 jan. '09
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Israëlisch leger besproeid landbouwgrond met gif in de Gazastrook.
https://www.btselem.org/video/20170109_crops_sprayed_with_herbicide

Israëlisch leger vernield landbouwgrond in Gazastrook met bulldozers.
https://www.btselem.org/video/20201112_israel_destroys_palestinian_farmland_in_gaza_again

Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:

In 2009 gebruikte het Israëlische leger fosfor in clusterbommen
in de Gazastrook.
Fosfor geeft een sterke vlam en er komt
giftig gas vrij. Volgens wetenschappers kunnen deze chemische
bommen de grond ernstig verontreinigen. Bomen en planten
kunnen deze giftige chemicaliën absorberen. Bodemmonsters
tonen aan dat er na de bombardementen een cocktail van zware
metalen in het milieu van de Gazastrook werd gevonden.

Naast de militaire aanvallen, vernietigde Israël de afgelopen
decennia met bulldozers talloze landbouwgronden beplant met
olijfbomen, vijgen- en citrusbomen.

Israël legt geregeld mijnen om mensen te ontmoedigen om op
bepaalde plaatsen te komen, bijvoorbeeld aan de grens met
Libanon.

Israël heeft geregeld landbouwgronden in de Gazastrook met
herbiciden in gevaarlijk hoge concentraties in de lucht
besproeid, onder meer met 'Roundup', een chemische
verbinding van glyfosaat.

De krapper wordende ruimte voor landbouwontwikkeling,
zowel door Israëlische bombardementen als vernietiging van
landbouwgronden versnelt de bodemdegradatie en
woestijnvorming.

Groep 3: Water in de Gazastrook

Afvalwater dat
door de
regionale
afvalstortplaats
van Rafah
stroomt

©Foto: B'Tselem

Slecht onderhouden en vernielde riolering zorgen bij regen al
snel voor wateroverlast,Gazastrook 2022.

Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:

De infrastructuur voor waterzuivering in de Gazastrook wordt
geregeld door Israëlische bombardementen vernield. Nog
functionerende zuiveringsinstallaties kunnen niet werken door
gebrek aan elektriciteit of materialen voor herstel en
onderhoud.

30% van de huishoudens in de Gazastrook is niet aangesloten op
de riolering. De straten waar kinderen spelen worden dus
regelmatig overspoeld met rioolwater. Honderd miljoen liter
(zo’n 40 olympische zwembaden) per dag aan afvalwater worden
zomaar geloosd in de zee.

Groep 4: Blokkade van de Gazastrook

Dieselgenerator om dagelijkse periodes zonder stroom op te vangen...
Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:
Sinds 2007 zijn de grenzen van de Gazastrook afgesloten. Israël
bepaalt wanneer en welke mensen en goederen in en uit kunnen.
Dit gebeurt zeer beperkt en wordt scherp gecontroleerd.

Dit geldt ook voor brandstof die nodig is voor de opwekking van
elektriciteit. De bevolking van de Gazastrook zit acht tot twaalf
uur per dag zonder stroom. Hoe lossen ze dit op? Wat betekent
dat voor het milieu?

Groep 5 Westbank: muur en infrastructuur voor
Israëlische burgers

Aparte wegen enkel voor Israëlische kolonisten

Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:
Israël bouwt een muur rond en in Palestijns gebied. De muur is
700 km lang en 8 meter hoog..

Voor de Israëlische kolonisten zijn er ‘doorrij’ checkpoints om
vanuit de bezette Palestijnse gebieden naar Jeruzalem te gaan.
Zo moeten ze niet aanschuiven. Palestijnen uit die gebieden
mogen deze niet gebruiken. Er zijn ook wegen, uitsluitend voor
de kolonisten, zodat zij de bestaande wegen door bezet
Palestijns gebied niet moeten gebruiken.

Groep 6: Israëlische afvalverwerking in de Palestijnse
Westbank

Israël brengt een groot deel van zijn industrieel en menselijk afval
over naar de bezette Westbank om daar verwerkt te worden.
Palestijnen worden niet eens op de hoogte gesteld van de
aanwezigheid en activiteiten van de afvalbedrijven. Het gaat
allemaal buiten hen om, maar het is wel hun omgeving en
gezondheid waarmee gespeeld wordt.
Deze afvalbedrijven zijn gevestigd op industrieterreinen die bij de
illegale Israëlische kolonies aangelegd zijn. Ze verwerken gevaarlijk
afval dat serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor de
Palestijnen die in de buurt wonen. Een aantal van die bedrijven
houden zich bezig met de verwerking van risicovol afval zoals
afgewerkte olie en elektronisch, chemisch en medisch afval. Er
bestaat steeds het risico dat er iets mis gaat en dat water of grond
vervuild raakt, dat giftige stoffen of dampen zich verspreiden of
dat er brand uitbreekt. Bovendien heeft elk
afvalverwerkingsproces, hoe veilig ook, altijd vervuilende effecten
op de omgeving.

Terwijl Israël de Palestijnen opscheept met de verwerking van
Israëlisch afval, loopt ongezuiverd rioolwater door de valleien en
dorpen van de Westbank. Palestijnen krijgen vaak geen vergunning
van Israël om eigen waterzuiveringsinstallaties te bouwen.

Extra info!

https://rightsforum.org/nieuws/israel-gebruikt-bezet-palestina-als-afvaldump/

Vul aan met mogelijke gevolgen voor het milieu:

Israël verplaats verwerking van afval naar de Westbank.

Israëlisch ongezuiverd rioolwater loopt door de valleien
en dorpen van de Westbank.

