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VAN HET ISRAËLISCH-
PALESTIJNS CONFLICT 

 

EN  DE  
 

WATERPROBLEMATIEK 



1. Water in Palestina
De Palestijnen hebben drie belangrijke voorraden voor

zoet water:

Al deze watervoorraden worden gedeeld met andere
landen. De Palestijnen delen de Jordaan met 
Libanon, Syrië, Jordanië en Israël.
Ook de twee aquifers hebben ze gemeenschappelijk
met Israël.

1. de rivier de Jordaan

2. grondwater onder de 
Westelijke Jordaanoever 
(‘bergaquifer’)

3. grondwater onder Gaza 
en de kustvlakte
(‘kustaquifer’)



2. Water en bezetting

Om te koken, zich te 
wassen, om de velden te 
besproeien, voor scholen, 
ziekenhuizen en fabrieken
krijgen Palestijnen alles
samen iedere dag  per
persoon maar 95 liter. En 
dat in een zeer heet en 
droog klimaat.
Een joodse kolonist krijgt
10 keer zoveel.

In Vlaanderen gebruiken
we alleen al voor koken, 
wassen en plassen
dagelijks 120 liter water.

Toen Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem
en de Gaza bezette, werden de gemeenschappelijke
watervoorraden in beslag genomen.
Sindsdien kunnen de Palestijnen niet meer bij het water dat
ze nodig hebben om op een menswaardige manier te 
overleven en zich verder te ontwikkelen.



3. Water is politiek
Het Israëlische bezettingsleger vernietigt doelbewust
Palestijnse watervoorzieningen en sluit ‘s zomers de 
waterleiding af van de dorpen en steden.
Israël beweert het Palestijnse water nodig te hebben om de 
woestijn te laten bloeien. Akkers, parken en groene gazons 
moeten zoveel mogelijk joden van over de hele wereld
overhalen om in Israël en de kolonies te komen wonen.

Israëlisch fruit op een
Palestijnse markt.

Palestijnse boeren krijgen
door wegversperringen en 
andere hindernissen nog
maar nauwelijks de kans om 
hun producten te verkopen. 
Dat komt Israël goed uit: 
hoe minder Palestijnse
boeren er overblijven , hoe
meer water voor zichzelf. 

Zionisme is de ideologische reden
waarom de Israëlische appelsienen, 
pomelo’s, avocado’s en tomaten die bij
ons in de winkel liggen, meer water
krijgen dan de Palestijnse kinderen van 
Gaza, Hebron of Bethlehem.
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4. Gevolgen van de bezetting
De bezettingspolitiek heeft een enorme
impact op het dagelijks leven van de 
Palestijnen.
Iedere dag blijven Israëlische soldaten
en kolonisten ongestraft internationale 
rechtsregels overtreden. Kolonies
bouwen in bezet gebied is verboden. De 
natuurlijke grondstoffen afpakken van 
de lokale bevolking is verboden. 
Landerijen, huizen, basisvoorzieningen
vernietigen is verboden. 

Een satellietbeeld van de 
Gazastrook. De gevolgen van de 
Israëlische waterpolitiek zijn
zichtbaar vanuit de ruimte: rechts
van de grens ligt Israël, vol vrucht-
bare velden, links ligt Gaza er dor
en desolaat bij. 

In Gaza is 80% van het drinkwater zo
zwaar vervuild dat het eigenlijk niet meer
geschikt is om te drinken. Het is het enige
water dat ze van de Israëli’s mogen
gebruiken, dus hebben ze geen keus. Met 
alle miserie van dien: miskramen, 
nierproblemen, vergiftiging, ...

Uitbreiding van een joodse nederzetting op de 
landbouwgrond van het dorpje Wadi Fuqin.



5. Behoefte aan water

Volgens de Palestijnse overheid
zal het minstens 3 miljard euro
kosten om ervoor te zorgen dat
alle Palestijnen in de toekomst
voldoende water hebben.

Voor de groeiende bevolking en de 
toekomstige ontwikkeling is er in 
Palestina dringend meer water
nodig.

De gemeenschappelijke
watervoorraden moeten eerlijk
verdeeld worden, zo niet gaat
het hele plan nog meer kosten.

Israël vindt een eerlijke
verdeling niet nodig: als de 
Palestijnen meer water willen, 
moet de internationale 
gemeenschap daar maar voor
zorgen.
Wij mogen dus ook de prijs
betalen van de 
bezettingspolitiek.



6. Water en vrede?
Een oplossing voor het Palestijnse
waterprobleem blijkt aartsmoeilijk.

Tijdens de periode van het Olso-
vredesproces stonden de 
Israëlische onderhandelaars erop
dat een verdeling van de 
gemeenschappelijke water-
voorraden niet ter sprake kwam. In 
latere vredesinitiatieven werd het
hoofdstuk over water steeds blanco
gelaten.

Als het op een
rechtvaardige manier 
wordt verdeeld, is er
genoeg water voor
iedereen in Israël en 
Palestina.

Jammer genoeg wordt
water nog steeds bewust
gebruikt als middel om 
het leven van 3,5 miljoen
mensen te bemoeilijken.

Water in Oslo

In art. 40 van annex 3 
van het Interim-
akkoord van 1995 
kregen de Palestijnen 
het beheer over
slechts 5% van het
water van de 
gemeenschappelijke
bergaquifer.



7. Water en ontwikkeling
Ondanks de dagelijkse problemen, proberen de 
Palestijnen vooruit te kijken. Samen met internationale 
hulporganisaties wordt er gewerkt aan waterzuivering, 
zuinig watergebruik, vermijden van vervuiling en 
bescherming van de voorraden.

Op school leren
kinderen spelender-
wijs hoe belangrijk
water is voor de 
toekomst van hun 
land.

Zam Zam is de 
waterdruppel die
overal opduikt om de 
mensen voor te 
lichten en met tips
verder te helpen.



8. Water en de Muur
Israël bouwt een Muur, dwars door de Palestijnse
gebieden.
Door de Muur verliezen veel Palestijnse boeren hun 
grond. Is het toeval dat juist de vruchtbaarste
landbouwgrond en de beste waterputten en bronnen nu 
achter de Muur komen te liggen, buiten het bereik van de 
Palestijnen?

Door de Muur verliezen de 
Palestijnen een kwart van 
hun water, een derde van 
hun citrusoogst, een
derde van hun olijfolie-
productie, de helft van de 
teelt van serregroenten.

Boven: het dorp Jayyous. Vooraan de 
huizen, aan de overkant de velden en 
serres, en de Muur ertussen. Een boer 
wordt door het leger gecontroleerd aan het
checkpoint.
Rechtsboven: paprikavelden van Jayyous. 
Vorige zomer mochten de boeren hun 
gewassen nauwelijks irrigeren.


