INTRODUCTIE: ISRAËL EN DE
BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN IN
BEELD

OPZET
Aan de hand van foto’s, filmfragmenten
en teksten maken de leerlingen kennis
met verschillende facetten van het leven
in de bezette Palestijnse gebieden en met
de kwestie Israël/Palestina.

DOELGROEP
2de graad en 3de graad secundair onderwijs

LESTIJD

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

Afhankelijk van het aantal behandelde
thema’s en de gekozen organisatievorm.

MATERIAAL
Foto’s en tekst fiches van de 9 thema’s
1 Geschiedenis Palestina (p.7)
2 Palestijnse vluchtelingen (p.12)
3 Gazastrook (p.16)
4 Intifada (p.20)
5 Palestijnse producten in de kijker (p.24)
6 Kindgevangenen (p.28)
7 Palestijnse cultuur (p.32)
8 In de bres voor de Palestijnen (p. 37)
9 Jeruzalem (p.40)
De foto's kan je downloaden via
'lesmateriaal'.

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

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Tweede graad – doorstroom finaliteit – dubbele finaliteit
Eindtermen - Historisch bewustzijn
8.6 doorstroom/8.5 dubbele finaliteit- De leerlingen vullen op
beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan vanuit een
historische vraag en aan de hand van historische bronnen
Eindtermen - Burgerschap
7.6 - De leerlingen illustreren met historische en actuele voorbeelden
vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.
Tweede graad – arbeidsmarkt finaliteit
Eindtermen - Historisch bewustzijn
8.1 - De leerlingen situeren historische elementen uit hun leefwereld en
aangereikte kenmerkende historische fenomenen in de historische
periodes van het courante westerse referentiekader.
8.3 - De leerlingen illustreren beeldvorming van historische elementen uit
hun leefwereld en van historische fenomenen.
8.4 - De leerlingen illustreren gelijkenissen, verschillen en verbanden tussen
heden en verleden voor elementen uit hun leefwereld en voor historische
fenomenen.
Eindtermen - Burgerschap
7.6 - De leerlingen illustreren met historische en actuele
voorbeelden vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie en
racisme.
7.19 - De leerlingen illustreren uitdagingen met betrekking tot
sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid binnen een
welvaartstaat aan de hand van concrete voorbeelden.
Leerplan Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD3 Humaniseren ( kinder- en mensenrechten toepassen)
Derde graad ASO
Eindtermen - Geschiedenis
2 - De leerlingen verruimen een aantal historische begrippen en
probleemstellingen en passen deze beredeneerd in in een
bredere historische context.
6 - De leerlingen analyseren fundamentele conflicten en breuklijnen
waarmee samenlevingen worden geconfronteerd.

Vakoverschrijdende eindtermen - Socioculturele samenleving
1 – De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten,
opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.
4 - De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van
onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en
destructieve rol van conflicten.
Vakoverschrijdende eindtermen - Omgeving en duurzame ontwikkeling
5 - De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het
landschap en het cultureel erfgoed.
Derde graad TSO - KSO
Eindtermen - Geschiedenis
4 - De leerlingen omschrijven fundamentele conflicten en breuklijnen waarmee
samenlevingen worden geconfronteerd.
9 - De leerlingen tonen aan dat ideologieën of mentaliteiten of waardestelsels of
wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op samenlevingen, menselijke
gedragingen.
11 - De leerlingen kunnen doeltreffend informatie selecteren uit gevarieerd
informatiemateriaal omtrent een historische of actuele probleemstelling.

13 - De leerlingen kunnen zelfstandig de nodige gegevens voor het
beantwoorden van een beperkte historische probleemstelling halen uit
het historisch informatiemateriaal zoals beeldmateriaal, schema's,
tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dagboekfragmenten,
reisverslagen, memoires.
18 - De leerlingen kunnen het resultaat van een eigen deelopdracht of
van een groepswerk op een heldere manier weergeven in een
mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch.
Eindtermen - Socioculturele samenleving
1 – De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en
omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere
sociale en culturele groepen.
4 - De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden
van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en
destructieve rol van conflicten.
Eindtermen - Omgeving en duurzame ontwikkeling
5 - De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de
natuur, het landschap en het cultureel erfgoed.

Leerplan - Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD2 Moreel denken ( moreel handelen
onderscheiden van amoreel en immoreel)
Leerplan interlevensbeschouwelijke dialoog
B Mensenrechten, tolerantie en gelijkberechtiging
1 - De leerlingen respecteren en verdedigen
mensenrechten vanuit het eigen
levensbeschouwelijk perspectief in een concrete
maatschappelijke context.
F Mensen- en kinderrechten
3 - De leerlingen erkennen dat respect voor de
rechten van de mens en het kind en sociale
rechtvaardigheid de eerbiediging van gezamenlijke
afspraken en regels impliceert en komen hiervoor
op.

Lesgang
Vooraf
Je kan ofwel alle thema’s behandelen of een keuze maken. Je kan
zowel klassikaal werken als (een selectie van) de thema’s
verdelen over groepjes leerlingen die later hun werk kort
presenteren aan de klasgroep. Per thema zijn er foto’s en een
informatiefiche (met soms filmmateriaal).
Inleiding
Kader kort de volgende les/activiteit.
Situeer Israël/de bezette Palestijnse gebieden op een
aardrijkskundige kaart.
Maak duidelijk het onderscheid tussen het grondgebied Israël
en de bezette Palestijnse gebieden: de Gazastrook, de
Westbank met Oost-Jeruzalem inbegrepen.
Laat de leerlingen verwoorden wat ze weten over de bezette
Palestijnse gebieden en Israël en de Palestijns-Israëlische
kwestie.
Noteer hun inbreng met kernwoorden in een mindmap of
webschema.

Werken met foto’s en teksten volgens jigsawmethodiek
Bepaal welke thema’s je wil behandelen, b.v. je kiest er 4 (of 6 of …), en
deel die keuze mee aan de leerlingen.
Vorm basisgroepjes van 4 (6, …) leerlingen. De leerlingen van elk groepje
bepalen in onderling overleg wie rond welk thema zal werken en deel zal
uitmaken van die bepaalde ‘expertengroep’. Dus elke leerling van het
basisgroepje werkt rond een ander thema in een expertengroepje.
De leerlingen van de basisgroepjes hergroeperen zich tot
‘expertengroepjes’. Van elke basisgroep is er een vertegenwoordiger voor
elke expertengroep.
Maak de leerlingen duidelijk dat zij later verantwoordelijk zijn voor de
kennisoverdracht naar hun medeleerlingen.

Opdracht voor de expertengroepjes
1. Bekijk de foto’s. Wat zie je? Wat herken je?
Waar en eventueel wanneer in Israël/Palestina zijn deze foto’s genomen?
Wat weet je hierover?
Maak hierover een mindmap/webschema. (Ieder lid van de groep maakt
een mindmap/webschema.)
2. Lees de informatiefiche. Bekijk eventueel de filmpjes.
Vul de mindmap/webschema verder aan. (Ieder op de eigen mindmap)
(Mindmap bij extra lesmateriaal terug te vinden)
Bespreek hoe je die informatie, aan de hand van de mindmap/webschema
overbrengt op je basisgroepje.

Opdracht voor basisgroepje
3. De leerlingen keren met hun mindmap/webschema terug naar hun
oorspronkelijk basisgroepje. Ieder lid informeert de groepsleden, aan de hand
van de mindmap/webschema over wat geleerd werd over het thema.

Klassikaal
Bekijk samen met de leerlingen de verschillende mindmaps/webschema’s
en ga na of de info van verschillende groepjes/mindmaps in elkaar gepast
kunnen worden.
Bespreek afrondend
Wat was nieuw voor je?
Waarover ben je na deze les van gedachten veranderd? Waarom?

Extra achtergrondinformatie:
-Oslo akkoorden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden
-Oslo akkoorden: https://www.youtube.com/watch?v=saYz-SSbUew
-Documentaire over checkpoints:
https://www.youtube.com/watch?v=4n2VtDerCyQ
-Korte documentaire over laatste Keffiyeh weverij in de bezette
Palestijnse gebieden (Engelstalig)
https://www.youtube.com/watch?v=Dde9E3CwH_8
-Brochure over Palestijnse kindgevangenen:
https://www.palestinasolidariteit.be/wpcontent/uploads/2020/04/brochure.pdf
-Wat is de impact van gevangenschap op de ontwikkeling van kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=23_moP38uQY

-Ruim aanbod aan brochures en achtergrond informatie:
https://palestinasolidariteit.be/documentatiemateriaal/
-Tijdlijn Israël/Palestina
https://palestinasolidariteit.be/2022/07/05/tijdlijn-israel-palestina/
- Videos over Israël/Palestina:
https://palestinasolidariteit.be/videos/

1. Geschiedenis Palestina

Betar Illit, Illegale Israëlische kolonie op de
Palestijnse bezette Westbank

Israëlische apartheidsmuur in Palestijns gebied

Israëlisch checkpoint in de bezette Palestijnse gebieden

Oslo-akkoord 1993

… tot 1922
De huidige bezette Palestijnse gebieden en Israël waren tot 1922 een
deel van een groot Ottomaans Rijk, een enorm gebied dat delen van
Noord-Afrika, Azië en Europa besloeg.

1922-1947
Door opstanden en oorlogen in het begin van de 20ste eeuw viel het
Ottomaanse Rijk uiteen. In 1922 werd door de Volkenbond het mandaat
over Palestina officieel aan de Britten gegeven.
In 1917 stelt de toenmalige Britse regering in de Balfourverklaring, dat
er een ‘joods nationaal tehuis’ in historisch Palestina moest worden
opgericht, waarbij ook de rechten van de niet-joden zouden worden
gerespecteerd. Deze belofte was in tegenspraak met eerdere beloftes
aan de Palestijnen over de oprichting van een eigen staat. "Het meest
betekenisvolle en onweerlegbare feit is echter dat de Verklaring zelf
juridisch ongeldig was.
Groot-Brittannië had immers geen soevereine rechten op Palestina, het
had geen eigendomsrecht en geen enkele macht om over dat land te
beschikken. De verklaring was enkel een uiteenzetting van de intenties
van de Britse regering en niets meer."
In deze periode emigreerden joden uit de hele wereld naar Palestina.
Deze emigratiegolf werd later versterkt doordat vele joden uit Europa
tijdens WO II het naziregime ontvluchtten.

1947
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt in met een
opdeling van Palestina in een joods en een Arabisch deel (resolutie
181). Bethlehem en Jeruzalem (1%) zouden onder internationaal statuut
komen. De resolutie voorzag ook een economische unie tussen deze
twee staten.
De oorspronkelijke bevolking werd hierover niet geraadpleegd, zonder
het akkoord van de inwoners mocht resolutie 181 niet geïmplementeerd
worden. Bovendien werd deze resolutie 181 nooit uitgevoerd.
Het joodse gebied is goed voor 54% van de oppervlakte, de Arabische
staat voor 45%. De bevolking in Palestina werd eind 1947, begin 1948
op 1 912 000 inwoners geschat. De oorspronkelijke bevolking, 1 303 887
Palestijnen, (of 68,1% van de bevolking) die 93% van de grond bezaten
tegenover 31,9 % joodse zionisten, hoofdzakelijk immigranten van
Europa.

1948
In december 1947 beginnen zionistische terreurgroepen met de
etnische zuivering van Palestijnse dorpen, steden en stadswijken. Met
gewelddadige acties en het vernielen van huizen trachten de
terreurgroepen zoveel mogelijk Palestijnen te verdrijven en zichzelf
zoveel mogelijk land toe te eigenen.
De zionisten roepen op 14 mei 1948 eenzijdig de onafhankelijkheid
uit. Op dat ogenblik hadden ze 13% van het historische Palestina
onder controle. De Arabisch-Israëlische Oorlog breekt uit. De zionisten
winnen en breiden hun grondgebied uit tot 78% van het historische
Palestina. De staat Israël wordt erkend in mei 1949 en opgenomen in
de Verenigde Naties.

1967
Het Israëlische leger verovert in zes dagen de Syrische Golanvlakte, de
Egyptische Sinaïwoestijn, de Gazastrook en de Westbank, inclusief
Oost-Jeruzalem. Vanaf dat moment bezet Israël de Palestijnse
gebieden (tot vandaag).

1993
In 1991 zijn er op wereldvlak gesprekken om de Israëlisch-Palestijnse
kwestie op te lossen. De onderhandelingen resulteren in 1993 in de
Oslo-akkoorden die stellen dat Israël zich terugtrekt uit de bezette
gebieden en dat de Palestijnen zelfbestuur krijgen, De Oslo-akkoorden
waren akkoorden 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.

2002 – nu
Israël begint met de bouw van een muur rond en ook op Palestijns
gebied. Het is een bijna 700 km lange en 8 meter hoge muur met
torens en controleposten, wegen, prikkeldraad en greppels.
Deze muur is gebouwd op de door Israël bezette Westbank,
grotendeels op Palestijns grondgebied. Israël noemt het een
veiligheidshek, de Palestijnen een apartheidsmuur.

Sinds 1967 bouwt Israël ‘nederzettingen’ of kolonies op de bezette
Westbank, op Palestijnse grond. Meestal 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 meestal 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 OostJeruzalem.

Info over deze
kolonies (Eng)

https://www.btselem.org/topic/settlements

Alternatief:
Kijk naar een filmpje van NOS van 11 minuten waarin de geschiedenis van
Israël/Palestina wordt verteld naar aanleiding van uithuiszetting van
Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem:
https://www.youtube.com/watch?v=h0qDBaoQe8A

2. Palestijnse vluchtelingen

Aida vluchtelingenkampin Palestina, ingang met
sleutel als symbool van de Nakba

Kaart Palestijnse diaspora sinds 1958
Meer info en interactieve kaart:
http://passia.org/maps/view/19

Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon

Elk jaar op 15 mei herdenken de Palestijnen de Nakba. Nakba
betekent catastrofe. Op de vooravond van die dag werd in 1948 de
Israëlische onafhankelijkheid uitgeroepen door de zionisten.
Tijdens de terreuraanvallen en oorlog tussen december 1947 en
begin 1949 werden meer dan 750 000 Palestijnen uit hun huizen en
dorpen verdreven. Zo’n 531 Palestijnse dorpen en 11
steden/stadswijken werden door zionistische groeperingen (het
latere Israëlisch leger) verwoest. De vluchtende en verdreven
Palestijnen kregen onderdak in vluchtelingenkampen in Libanon, in
Syrië en Jordanië, maar ook op de Westbank en in de Gazastrook.
Anderen verspreidden zich over de hele wereld. Elk jaar herdenken
de Palestijnen deze gebeurtenis als de ‘Nakba’, de grote catastrofe
Jarenlang hielden veel gevluchte Palestijnen hun huissleutel bij, in
de hoop dat ze weer terug zouden kunnen naar hun woning. Maar
de tijdelijke toevluchtsoorden werden voor velen een permanente
woonplek. En de sleutel werd het symbool voor de Nakba.

Wereldwijd zijn er op dit moment ongeveer 7 miljoen Palestijnse
vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen woont nog steeds in
vluchtelingenkampen in de Westbank, in de Gazastrook, in Jordanië,
in Syrië en in Libanon. In de Gazastrook zijn 83% van de inwoners
vluchteling en op de Westbank gaat het om 60 % van de bevolking.
Dheishe is een Palestijns vluchtelingenkamp op de Westbank waar
17 000 mensen op minder dan een vierkante kilometer wonen. De
watertoevoer is beperkt en soms sputtert de elektriciteit. De
werkgelegenheid is beperkt en de inkomens zijn navenant. Voor het
onderwijs en de medische zorg zijn de bewoners grotendeels
afhankelijk van de hulp van de Verenigde Naties. In de Gazastrook
kunnen de vluchtelingen niet zonder voedselhulp.
Palestijnen wonen steeds meer in enkele steden en grote dorpen, de
open ruimtes worden sterk gecontroleerd door Israël. Ook nu nog
worden Palestijnse inwoners in die dunbevolkte zones van de
Westbank door de Israëlische autoriteiten uit hun huizen verdreven.
Dit om nieuwe huizen en kolonies te bouwen voor joodse kolonisten.
De Palestijnse vluchtelingen vormen de grootste en langstlopende
vluchtelingenkwestie ter wereld. Een VN.-resolutie van 1949 stelt
dat Palestijnse vluchtelingen het recht hebben om naar hun huizen
en eigendommen terug te keren. Sinds 1948 is er nog steeds geen
rechtvaardige oplossing voor hen gevonden.

Meer weten?
- UNWRA: Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op hulp en
ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten.
https://www.unrwa.org/who-we-are/frequently-asked-questions
- Brochure over het leven van Palestijnse vluchtelingen.
https://www.vredesmuseum.nl/download/palestijnse_vluchtelingen.pdf
- Map over terugkeer vluchtelingen: https://www.visualizingpalestine.org/visuals/return-map
-Zochrot een Israëlische organisatie die educatief werk rond de Nakba doet
https://www.zochrot.org/

3. Gazastrook

In onze les 'Palestina verknipt' krijg je een erg goed beeld van de ligging
en grootte van de Gazastrook.
Klik hier en ga naar deze les.

Vernielingen in de Gazastrook 2022

De Gazastrook ligt aan de Middellandse Zee en grenst aan Egypte
en Israël. Ze is 40 kilometer lang, tussen de 5 en 12 kilometer
breed en telt 2 miljoen inwoners. Het is een van de dichtstbevolkte
gebieden ter wereld.
De Gazastrook is aan drie kanten afgezet met prikkeldraad onder
stroom. De vierde zijde is de kust waar intensief wordt
gepatrouilleerd door de Israëlische marine en waar het verkeer
van goederen en personen streng wordt gecontroleerd. De
Gazastrook wordt ook wel de grootste openluchtgevangenis van de
wereld genoemd.
Israël veroverde de Gazastrook tijdens de Zesdaagse Oorlog in
1967 en bezette het gebied. Van 1949 tot 1967 controleerde Egypte
de regio. Dit land controleert nog steeds de westelijke grens van
de Gazastrook.
De Gazastrook staat sinds 2006 onder controle van de radicaal
islamitische groep Hamas. Toen Hamas na verkiezingen het
bestuur in de Gazastrook overnam, stelde Israël meteen een
economische blokkade in voor de regio, want Israël beschouwt
Hamas als een terreurorganisatie. Doordat de blokkade het vrije
verkeer van goederen en mensen beperkt, raakt het gebied nog
meer geïsoleerd. Ook Egypte blokkeerde intussen de grens met de
Gazastrook.
Tussen Hamas en Israël kwam het geregeld tot incidenten en zelfs
zware bombardementen waardoor er vele Palestijnse
burgerslachtoffers vallen. Ook valt er steeds veel materiële
schade: woningen, infrastructuur en andere voorzieningen worden
met de grond gelijk gemaakt. Israël wil hiermee het verzet tegen
de bezetting breken.
Het verzet vuurt regelmatig zelfgemaakte raketten af. Soms ook
naar bewoonde gebieden. Doordat deze niet goed te richten zijn
en dus potentieel tot meer burgerslachtoffers kunnen leiden
mogen deze in het oorlogsrecht niet gebruikt worden. Hamas heeft
geen gevechtsvliegtuigen. Mensen in de Gazastrook hebben geen
schuilkelders, bij zware bombardementen slapen ze vaak in
scholen van de Verenigde Naties maar zelfs dat is niet altijd veilig.
De bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de Gazastrook is
beperkt. De grensovergang in het westen naar Egypte is meestal
dicht. De grens in het noorden met Israël wordt streng
gecontroleerd door de Israëli’s. Zij beslissen wanneer en welke
goederen (ook levensnoodzakelijke) de Gazastrook binnen mogen.

Door het grote vluchtelingenaantal van 1948-49 en de langdurige
bezetting is de Gazastrook is een arme regio geworden. Meer dan
44% van de bevolking is werkloos, met een erg hoge
jeugdwerkloosheid (meer dan 60%).
Overzicht van Palestijnse en Israëlische slachtoffers sinds 2000,
bron Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem:
https://statistics.btselem.org/en/all-fatalities/by-date-of-incident?
section=overall&tab=overview

Meer weten?
- Jongeren over het leven in de Gazastrook:
https://nos.nl/artikel/2261942-jongeren-vertellen-online-overleven-in-gaza-sommigen-gaan-liever-dood
Arwa bleef 1 jaar als Erasmus vrijwilliger in België en schreef
verschillende verhalen/artikels over Gaza:
City trip Gaza: https://palestinasolidariteit.be/2021/11/04/hebje-ooit-al-gedacht-aan-een-city-trip-naar-gaza-stad/
Elektriciteit: https://palestinasolidariteit.be/2021/12/07/hetleven-in-gaza-bij-kaarslicht/
- 4 oorlogen in 14 jaar een overzicht:
https://www.visualizingpalestine.org/visuals/four-warsold#&gid=1&pid=1
- Gisha een Israëlische NGO die vooral werkt rond de Gazastrook:
https://gisha.org/en/about-gisha/
- De Gazastrook in context:
https://palestinasolidariteit.be/aiovg_videos/gaza-context/

4. Intifada (opstand)

Intifada (letterlijk ‘afschudden’) staat voor de opstanden in de
bezette Palestijnse gebieden tegen de Israëlische bezetting.
De eerste Intifada begon in de Gazastrook (1987-1993) en
breidde later uit naar de Westbank. De directe aanleiding was een
aanrijding van een vrachtwagen van het Israëlische leger met een
Palestijnse personenauto waarbij de vier Palestijnse inzittenden
omkwamen.
Hierop volgde een grotendeels spontane reeks Palestijnse
demonstraties, geweldloze acties zoals massale boycots, burgerlijke
ongehoorzaamheid en Palestijnen die weigerden te werken in Israël
en Israëli’s aanvallen met stenen en molotovcocktails. Het niet
gebruiken van vuurwapens was een bewuste 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 was een echte volksopstand waar burgers massaal deelnamen
aan betogingen en stakingen. De repressie tegen de vaak zeer jonge
activisten en tegen kinderen was enorm.
Ook scholen en universiteiten werden door militaire orders
gesloten. Lessen werden in het geheim toch gegeven.
Er sluimerden bij de Palestijnen al lang frustraties over de 20-jaar
durende onderdrukkende bezetting van Israël, over de armoede, het
gebrek aan perspectief én over het toenemend aantal kolonisten in
de Israëlische kolonies op Palestijnse grond.
De tweede Intifada (2000-2003) kwam na het vastlopen van de
vredesgesprekken tussen de Israëlische premier Barak en PLOvoorzitter Yasser Arafat 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 werden er wel wapens gebruikt. Het was een
zeer bloedige oorlog met Palestijnse zelfmoordaanslagen en
raketaanvallen en grootschalige militaire repressies van het
Israëlische leger.
De Tweede Intifada werd als aanleiding gebruikt om in 2002 de
apartheidsmuur te beginnen bouwen door Israël, zogezegd 'ter
beveiliging van Israëlische steden en dorpen tegen de terroristen'.
Onrechtstreeks leidde de tweede Intifada ook tot de terugtrekking
van de Israëli's uit de Gazastrook in 2005. Hierbij sloopten ze in de
ontruimde kolonies alle gebouwen en werd alles wat niet
meegenomen kon worden vernietigd.

Meer weten?
- Verhalen van de eerste Intifada (Eng)
https://interactive.aljazeera.com/aje/palestineremix/phone/sto
ries-from-the-intifada.html
-Nieuwsuitzending over de eerste Intifada (1987)
https://www.youtube.com/watch?v=Qd4nawy9mf0
-The Wanted 18 is een geanimeerde documentaire over de
inspanningen van Palestijnen in Beit Sahour om tijdens de
Eerste Intifada een kleine lokale zuivelindustrie te starten
(Engelse ondertiteling)
https://www.youtube.com/watch?v=eXOhoCxJPUE

5. Palestijnse producten in de kijker

Olijfoogst, olijfboom ook symbool voor leven en hoop

Dadeloogst

In Palestina is landbouw van levensbelang. Heel wat mensen leven
van de landbouw. Olijfplantages zijn het belangrijkste
landbouwgewas. Bijna de helft van alle Palestijnse landbouwgrond
is beplant met olijfbomen. De grillige boompjes, soms eeuwenoud,
staan symbool voor de band van de Palestijnen met het land. Waar
watervoorziening en toegang tot grond niet vanzelfsprekend zijn, is
de olijfboom een veiliger keuze dan water- en arbeidsintensieve
fruitbomen of groenten.
Olijfolie is het vijfde belangrijkste exportproduct voor de
Palestijnen. Volgens VN-cijfers zijn tachtig- tot honderdduizend
gezinnen in de bezette Palestijnse gebieden afhankelijk van de
olijfteelt. Bovendien staat het ‘groene goud’ centraal in de
Palestijnse eetcultuur en levensstijl.
De olijfoogst wordt meer en meer verhinderd door de sabotage van
kolonisten uit de illegale Israëlische kolonies in de bezette
Palestijnse gebieden. Bomen worden omgehakt of in brand
gestoken, boeren aangevallen, olijven en landbouwgereedschap
gestolen. De kolonisten worden beschermd door het Israëlische
leger. Palestijnse boeren geraken soms niet tot aan hun
olijfboomgaarden doordat de plantages achter de apartheidsmuur
liggen of wanneer de bomen dichtbij een illegale Israëlische
kolonie liggen en het te onveilig is om erheen te gaan. Ze hebben
dan toestemming nodig van de Israëlische autoriteiten om hun
grond te bewerken. Die toestemming wordt steeds beperkter
verleend.
Door dit optreden van Israëlische kolonisten en de Israëlische
overheid zijn veel Palestijnse boomgaarden met miljoenen
olijfbomen verwoest. Doordat Israël de watertoevoer regelt waarbij
Palestijnen slechts een vijfde van het water krijgen toebedeeld van
wat Israëliërs mogen gebruiken, drogen de Palestijnse
landbouwgronden uit en verzilten ze.
Meer info in deze infographic:
https://www.youtube.com/watch?v=9GvuBsgfEkk

Wie kent ze niet, lekkere dadels als hapje of verwerkt in gebak.
Vooral de Medjouldadels zijn gegeerd. Moslims eten vooral veel
dadels tijdens Ramadan. Dit omdat de Profeet Mohammed zijn
vasten placht te breken met een dadel en een slok melk.
Ook worden dadels traditioneel gegeten bij zonsondergang bij de
Iftar maaltijd.
De overlevering zegt dat de vasten breken met het eten van een
dadel meer beloning oplevert voor goede daden.
Het telen, oogsten en exporteren van dadels wordt voor de
Palestijnen moeilijk. Israël beheert (en beperkt) de watertoevoer
in de regio. Eindeloze wachttijden voor checkpoints zijn niet
optimaal voor de kwaliteit van de dadels, problemen waarmee
Israëlische handelaren niet te maken hebben.
De bezette Palestijnse gebieden hebben geen eigen zeehaven,
geen luchthaven meer en controleren hun eigen landgrenzen niet,
waardoor de Israëlische overheid de volledige controle heeft over
wat er al dan niet wordt uitgevoerd.

6. Kindgevangenen

Arrestatie Palestijnse kinderen, Bron: Defence
Children International Palestine

De voorbije jaren heeft het Israëlische leger duizenden
minderjarige Palestijnen aangehouden en gevangengezet. Dikwijls
ook om de ouders of andere familieleden te breken in hun verzet
tegen de bezetting.

Een 15-jarige uit Bil'in, een Palestijns dorp ten westen van
Ramallah, zei: “Tijdens de ramadan ging ik om 2.30 uur naar de
winkel om eten te kopen. Plots stopte er een legerjeep. Soldaten
waren naar mijn huis gekomen om me te zoeken. Ik stapte in de
jeep en een soldaat blinddoekte en boeide me. Ze sloegen met
hun geweren op mijn rug en vervloekten me. Ik kwam om vier uur
's ochtends aan op het politiebureau. Ze stopten me alleen in een
kamer tot mijn verhoor om 9.00 uur begon. Ik kon niet slapen. Bij
het verhoor lieten ze me beelden zien van een demonstratie in
het dorp en beschuldigden ze me van het gooien van stenen. Toen
ik ontkende dat ik bij de demonstratie was, sloeg de ondervrager
met zijn handen op de tafel en twee glazen vielen op de grond
kapot. Hij zei dat de foto’s bewezen dat ik er bij was en dat ik een
lange tijd in de gevangenis zou doorbrengen Maar als ik het zou
toegeven, zou de rechtbank kunnen besluiten me vrij te laten. Ik
geloofde hem en bekende. Ze gaven me papieren om te
ondertekenen, in het Hebreeuws. Ik ken die taal niet en ze wilden
me niet vertellen wat dit alles betekende. Ik heb getekend. Ik
werd drie weken later vrijgelaten en mijn ouders betaalden een
borgsom van $ 1500.”
Tarik Shatiwi werd op 13-jarige leeftijd gearresteerd. Zijn vader
zei: “Het verhoor, dat gepaard ging met geweld, heeft hem
aanzienlijk geraakt. De arrestatie van mijn zoon heeft zijn
studies, zijn gedrag en duizend andere dingen beïnvloed. Bedenk
hoe het is voor een kind als mensen in uniform je komen
arresteren, je blinddoeken en je alleen in een kamer stoppen.”
“Ik was 14 jaar. Midden in de nacht stormden drie Israëlische
militairen ons huis binnen. Mijn ouders werden tegen de muur
geduwd. Ik werd geblinddoekt en mijn handen werden aan elkaar
getapet. Vervolgens werd ik in een jeep gesleurd. De soldaten
sloegen me tot we in het Israëlische detentiecentrum op de
Westbank aankwamen. Daar bevalen ze me mijn mond te openen.
Ze stopten er een pistool in en zeiden: ‘Beken of we schieten.’

Ouders weten vaak niet waar hun kind is. Dikwijls worden de
voorarresten zonder proces tot drie maanden verlengd. Jongeren
van 16 worden als volwassenen behandeld, wat volgens het
Internationaal Recht verboden is, zelfs wanneer het kind in
overtreding is.
De kinderen worden systematisch onderworpen aan lichamelijk en
geestelijk geweld. Ze worden geslagen, geblinddoekt, onthouden
van slaap en langdurig geïsoleerd. Op deze manier bekennen de
kinderen daden die ze niet hebben gepleegd en tekenen ze
papieren in het Hebreeuws, een taal die ze niet begrijpen.
De levensomstandigheden in de Israëlische gevangenis zijn
onmenselijk: overvolle, onhygiënische cellen en nauwelijks
medische voorzieningen. Toiletbezoeken en mogelijkheden om zich
te wassen, worden beperkt. De kinderen krijgen slechte voeding en
hebben geen recht op scholing. Israël lapt hiermee de
kinderrechten aan zijn laars.
Ouders moeten toelating aanvragen om hun kind te kunnen
bezoeken, dikwijls duurt de aanvraag langer dan korte
gevangenisstraffen. Advocaten krijgen meestal de kinderen pas te
zien na 3 dagen van ondervraging; het dossier is vaak ook geheim.
Palestijnse kinderen worden bijna nooit onder borg vrijgelaten en
soms duurt een rechtszaak langer dan de eventuele straf als ze
onmiddellijk zouden bekennen.

Meer weten?
-Campagne film Palestina Solidariteit,
‘Gevangenschap is geen kinderspel’
https://www.youtube.com/watch?v=6fo5oijFs7o
-Brochure kindgevangenen:
https://www.palestinasolidariteit.be/wpcontent/uploads/2020/04/brochure.pdf
-Wat is het effect van geweld op de ontwikkeling van kinderen en
jongeren?
https://www.youtube.com/watch?v=23_moP38uQY
-Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenschap, bron
B’Tselem, Israëlische mensenrechten organisatie,
https://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody

-Palestijnse mensenrechten organisatie gespecialiseerd in
detentie van minderjarigen:
https://www.dci-palestine.org/

-Bij Addameer kan je erg veel informatie vinden over
gevangenen, wie ze zijn, en nog veel meer.
https://www.addameer.org/statistics

7. Palestijnse cultuur

Palestijnse Dakke (traditionele dans)

hoeveel

Makloubah

Keffiyeh

Palestijnse Keffiyeh weverij (traditionele sjaal)

Palestijnse vlag

Handala, cartoon

Bij Palestijnen denken veel mensen aan opstand en geweld. Maar
het is ook gewoon een volk met tradities en een eigen cultuur.
Zo is er de traditionele dans ‘Dabke’ (stampen) die wordt
uitgevoerd in Palestina, Libanon, Jordanië, Irak, Syrië en SaudiArabië. Dabke combineert cirkeldans en linedancing en wordt
gedanst op bruiloften en andere feestelijkheden. Kenmerkend is
het gesynchroniseerd springen, stampen en bewegen,
vergelijkbaar met tapdansen.
Hier zie je hoe de dans gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=2jqAtgGNMAM
Volgens een volksverhaal is de dans ontstaan in de Levant waar de
huizen van steen werden gebouwd met een dak van hout, stro en
grond. Het grond van het dak moest worden aangestampt om het
grond hard te maken en om het gelijkmatig te verdelen. De Dabke
helpt om het werk leuk en nuttig te houden.
De Palestijnse keuken is simpel, puur en rijk van smaak. Piment,
komijn, olijfolie, peulvruchten, za’atar (wilde tijm), sumak,
citroen, yoghurt, dille en knoflook kunnen niet ontbreken. De
Palestijnse keuken kent vooral gerechten met rijst, groenten,
stoofschotels, verschillende soorten broden en dips (zoals
hummus en baba ganousch). Vele groenten worden ook gevuld, zo
zijn er gevulde koolbladeren, druivenbladeren, gevulde
courgetten, aubergines en rapen om er maar enkele te noemen.
Een typische schotel is maklouba (de omgekeerde schotel) waar
kip of vlees samen met gefrituurde groenten (bloemkool,
wortelen, aubergines) en rijst wordt gekookt. Op het einde wordt
het geheel omgedraaid op een grote schotel en wordt het
geserveerd met schoteltjes salade en yoghurt.
Extra info en recepten:
https://www.wikiwand.com/en/Palestinian_cuisine

De keffiyeh of Palestijnse sjaal (wit met zwart geruit) werd
vroeger bijna alleen op het platteland gedragen, door zowel
boeren als bedoeïenen. De keffiyeh zorgde dat de drager
herkenbaar was als een man van een lagere status tegenover de
dragers van een fez, een rond hoedje uit het Ottomaanse Rijk.
Daarnaast was het ook praktisch. Dicht om het hoofd geslagen
bleven ze anoniem tegenover de tegenstander en bood de sjaal
bescherming tegen zon, zand, wind en koude.

PLO-leider Yasser Arafat droeg vanaf de jaren zestig van de 20ste
eeuw altijd een keffiyeh. Hij wilde zichzelf zo tonen als de
belichaming van de Palestijnse strijd. Met hem werd de keffiyeh
het symbool van de Palestijns-Israëlische kwestie.
Rond 1980 werd de keffiyeh ineens een mode-item. Modebewuste
meisjes, beroemdheden (onder meer Justin Timberlake, David
Beckham, Sting en Ricky Martin), hipsters en tieners droegen hem
in combinatie met bijvoorbeeld een skinny jeans en een paar All
Stars eronder.
Op de Palestijnse vlag vind je links een rode driehoek. Deze kleur
staat voor het bloed dat vergoten is en voor dapperheid. Verder
zijn er drie even grote horizontale stroken. De bovenste is zwart en
staat voor het donkere verleden en oude Arabische overwinningen.
De middelste strook is wit. Deze kleur staat voor een stralende
toekomst en edelmoedigheid. De onderste strook is groen en dat is
de kleur van de islam.
Handala is een nationaal symbool van het Palestijnse volk.
Het personage is de handtekening van de cartoons van Naji Al-Ali
en is een iconisch symbool van Palestijnse identiteit en verzet. Het
personage als graffiti vind je op vele muren en gebouwen op de
Westbank en de Gazastrook en in vluchtelingenkampen. Naji Al Ali
werd in 1987 in Londen vermoord omwille van zijn scherpe kritiek
op de machthebbers. Hij nam regelmatig Israël en de Verenigde
Staten op de korrel maar evengoed de Arabische landen.
Naji al Ali legde uit dat hijzelf Handala is, 10 jaar oud toen hij zelf
uit Palestina moest vluchten. Handala zal nooit opgroeien zolang
hij niet kan terugkeren. Zijn kleren zijn oud en gescheurd omdat
Handala het altijd zal opnemen voor de armsten. Hij laat zijn
gezicht niet zien want het is te zwaar getekend door woede en
verdriet.
Meer weten?
- Dabke dans: https://www.wikiwand.com/en/Dabke
- Makloubeh maken:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxCU0Gboa6M

8. In de bres voor de Palestijnen

Circusschool

Israëlische soldaten op legerdienst in Palestijns gebied
De dagelijkse realiteit van de Palestijnen dringt met mondjesmaat
door in de media, en dan vooral tijdens oorlogen of gewelddadige
conflicten. De berichtgeving is dikwijls gekleurd. Vooral in Israël
sluit men zich af voor de impact van het Israëlisch beleid op het
leven van de Palestijnen.
Breaking the Silence is een Israëlische organisatie van soldaten die
in het Israëlische leger hebben gediend of dat nog steeds doen. Zij
stellen zich tot doel het Israëlische volk te informeren over de
realiteit van het dagelijks leven in de bezette Palestijnse gebieden.
Als soldaten opereerden ze zelf in de bezette Palestijnse gebieden en
namen ze deel aan militaire acties. Ze zagen met eigen ogen hoe
collega-militairen of zij zelf Palestijnen ruw behandelen en
mishandelden. Ze zagen collega-soldaten Palestijnse eigendommen
vernielen en plunderen of hadden er zelf aan deelgenomen. Deze
praktijken waren ‘gewoon’ en werden officieel omschreven als
‘extreme’ en ‘unieke’ gevallen.
Hoewel deze realiteit goed bekend is bij Israëlische soldaten en
commandanten, blijft de Israëlische samenleving in het algemeen een
oogje dichtknijpen en ontkennen wat er in haar naam wordt gedaan.
Ontslagen soldaten die terugkeren naar het burgerleven ontdekken
de kloof tussen de realiteit die ze in de gebieden aantroffen en de
stilte over deze realiteit die ze thuis aantreffen. Om het burgerleven
te hervatten, moeten soldaten negeren wat ze hebben gezien en
gedaan. De organisatie Breaking The Silence streeft ernaar om de
stemmen van deze soldaten te laten horen.

Breaking The Silence verzamelt en publiceert getuigenissen van
soldaten die op de Westbank, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem
hebben gediend. Alle getuigenissen zijn nauwgezet onderzocht en
alle feiten worden getoetst aan extra ooggetuigen. Ze houden
lezingen en vertellen over hoe het Israëlische leger omgaat met de
Palestijnse bevolking.
https://www.breakingthesilence.org.il/about/organization
Palestijnse kinderen groeien op met geweld en angst. De
psychologische impact van de militaire bezetting op de Palestijnse
jeugd is alarmerend: gevoelens van verlies, vernedering, frustratie
en woede, die in veel gevallen leiden tot agressief of passief gedrag
en een gebrek aan hoop.
Er zijn verschillende lokale initiatieven om de kinderen even weg te
halen uit hun omgeving.
Zo stimuleert de Palestijnse circusschool jongeren van 10 tot 25
jaar om hun fysieke, sociaal-emotionele, artistieke en cognitieve
vaardigheden te ontwikkelen. Wekelijks komen de meisjes en
jongens samen voor een circusles. De circusschool biedt een veilige
haven waar jongeren elkaar ontmoeten in een sfeer van onderlinge
gelijkwaardigheid en waar men gelooft dat samen meer bereikt kan
worden dan alleen.
https://palestinasolidariteit.be/projecten/palestijnse-circusschool/
https://www.friendsofpalcircus.be/nl/de-palestijnse-circusschool/
https://palcircus.ps/en/about-us/

Jeruzalem

Klaagmuur in Jeruzalem en op de achtergrond de gouden
koepel van de rotsmoskee op het Haram Al Sharif complex
waar ook de Al Aqsa moskee staat

Zicht op Jeruzalem vanop de Olijfberg

De gouden koepel van de rotsmoskee op het Haram Al Sharif
complex waar ook de Al Aqsa moskee staat.

Joden die bidden aan de klaagmuur in Jeruzalem

Jeruzalem is voor joden, christenen en moslims een van de
belangrijkste steden op aarde. Ze hebben er ieder hun eigen heilige
plekken. Het is een stad met veel gevoeligheden, op zowel religieus
als politiek terrein.
De bewoning van Jeruzalem en de regio dateert al uit de oudheid,
met deze tijdlijn krijgt u een beeld van de vroegste bewoning (rond
10000 VC) tot vandaag.
U kan hier de tijdlijn downloaden:
https://palestinasolidariteit.be/2022/07/05/tijdlijn-israel-palestina/

Groot-Brittannië dat sinds 1922 historisch Palestina bestuurde,
vroeg de nieuw opgerichte Verenigde Naties om een voorstel te doen
om het Brits mandaat te beëindigen. De VN stelde na een stemming
in 1947 voor om Palestina te verdelen tussen een gebied voor joden
en een gebied voor Palestijnen.

Jeruzalem zou een apart internationaal statuut krijgen: van
niemand en dus van iedereen. In de oorlog die volgde veroverden
de zionisten (groeperingen die in Palestina een joodse staat
wilden oprichten) West-Jeruzalem. Oost-Jeruzalem kwam in
handen van Jordanië.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël ook het
oostelijke stadsdeel van Jeruzalem, samen met de rest van de
Westbank. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1968 en
beschouwt het sindsdien als Israëlisch grondgebied. Volgens het
internationaal recht is die annexatie niet wettelijk en blijft het
deel van het bezet Palestijns gebied, dit wordt door de
internationale gemeenschap ook gevolgd.
West-Jeruzalem is bijna volledig bewoond door joodse Israëliërs.
De oorspronkelijke Palestijnse bewoners werden vluchtelingen in
1948 en mochten nooit terugkeren. Ook in het Palestijnse OostJeruzalem wonen Israëliërs in stadswijken gebouwd na 1967,
omdat zij het stadsdeel als Israëlisch gebied zien. De Palestijnen
en de internationale gemeenschap zien deze mensen als
kolonisten en de nieuwe stadswijken zijn dan ook kolonies.

De Oude Stad omvat vijf gebieden waaronder vier wijken voor
christenen, joden, moslims en Armenen. Het vijfde deel, het
Haram Al Sharif complex, ook wel al Aqsa complex of voor joden
de Tempelberg, heeft een speciale betekenis voor alle religies en
heeft dan ook een speciale status. Officieel staat het al Aqsa
complex onder het bestuur van een Jordaanse stichting, omdat
Oost-Jeruzalem van 1949 tot 1967 onder Jordaanse controle
stond. Deze regeling maakte deel uit van het staakt het vuren
tussen Israël en Jordanië.
Voor joden is de Tempelberg in Jeruzalem belangrijk, omdat hier
de Klaagmuur staat. Dat is een overgebleven muur van de
tweede tempel die ooit op de Tempelberg stond en in het jaar 70
werd vernield door de Romeinen. De Klaagmuur is een plek waar
joden bidden en ‘klagen’ over de verwoesting van de tempel en
het verdrijven van de joden. Gelovigen stoppen ook briefjes met
gebeden en verzoeken in de muur. Overigens bidden mannen en
vrouwen gescheiden van elkaar.
De Klaagmuur is ook een deel van het fundament waarop twee
belangrijke islamitische heiligdommen staan: de Rotskoepel en
de Al Aqsamoskee. Die dateren van rond het jaar 700. Het zijn
na Mekka en Medina de belangrijkste heiligdommen voor
moslims. Hier vandaan zou de profeet Mohammed naar de hemel
zijn opgestegen.

Voor christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus sterft aan het
kruis en waar hij ook weer opstaat uit de dood. Op die plek in de
oude stad staat de Heilige Grafkerk, met midden in de kerk ‘het
Heilig Graf’. Het is een belangrijke pelgrimsplek voor christenen
die hier vaak arriveren over de Via Dolorosa, de route die Jezus
met het kruis op zijn rug zou hebben gelopen, op weg naar zijn
terechtstelling.

