ANIMATIEFILM ISRAËL EN
PALESTINA
EEN INTRODUCTIE

OPZET
Aan de hand van een animatiefilm gemaakt door een grote
joodse organisatie in de Verenigde Staten (Jewish Voice for
Peace) komen de leerlingen meer te weten over het ontstaan
van de Israëlisch/Palestijnse kwestie. Leerlingen zullen zich
een beeld kunnen vormen over het leven voor de Palestijnen in
de bezette Palestijnse gebieden.

DOELGROEP

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

Eerste graad secundair onderwijs

LESTIJD
1 lesuur, 2 lesuren met debat

MATERIAAL
Beamer, scherm, laptop met internetverbinding
Video van 6.27 minuten
https://www.youtube.com/watch?v=IXBH0Qsl_UU
Printscreens,p.10 - 13
Afbeeldingen van de vlag van Palestina en van Israël
5 reeksen van telkens kaartjes met termen/begrippen,
p.14 - 19

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

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN

EERSTE GRAAD A-EN B-STROOM
EINDTERMEN - BURGERSCHAP
7.6 - DE LEERLINGEN ONDERSCHEIDEN ZOWEL
ONVERDRAAGZAAMHEID ALS DISCRIMINATIE IN
DE SAMENLEVING.
7.17 - DE LEERLINGEN LICHTEN HET BELANG VAN
MENSEN- EN KINDERRECHTEN TOE.
EINDTERMEN - RUIMTELIJK BEWUSTZIJN
9.1 - A-STROOM: DE LEERLINGEN SITUEREN
PERSONEN, PLAATSEN EN PATRONEN OP
RELEVANTE RUIMTELIJKE SCHAALNIVEAUS.
9.1 - B-STROOM: DE LEERLINGEN LOKALISEREN
PERSONEN EN PLAATSEN OP EEN GLOBE EN OP
RELEVANTE KAARTEN.

Eindtermen - Historisch bewustzijn
8.6 - A-stroom: De leerlingen vullen aan de
hand van historische bronnen en vanuit
een historische vraag op beargumenteerde
wijze historische beeldvorming aan.
8.1 - B-stroom: De leerlingen situeren
historische elementen uit hun leefwereld en
kenmerkende historische fenomenen in tijd
en ruimte op een gegeven tijdlijn en op een
relevante kaart.
Leerplan Niet-confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD3 Humaniseren ( eigen vooroordelen
onderzoeken - kinder-, mensenrechten
herkennen)

Lesgang
Inleiding
Situeer Israël/Palestina op een aardrijkskundige kaart.
Vertel aan de leerlingen dat ze een filmpje gaan zien waardoor ze meer
te weten komen over het ontstaan van het conflict tussen Palestina en
Israël en over het leven voor de Palestijnen in de bezette Palestijnse
gebieden. Het filmpje is gemaakt door een grote joodse organisatie in
de Verenigde Staten, namelijk Jewish Voice for Peace. Joodse
organisaties brengen nieuws en verhalen meestal eenzijdig vanuit het
standpunt van de bezettende macht Israël die zorgt voor de veiligheid
van haar burgers. Dit filmpje van de joodse organisatie vertelt de
geschiedenis vanuit historische feiten.

Bekijken van de animatiefilm
Bekijk de animatiefilm in zijn totaliteit.
Licht vooraf het kleurgebruik in de film toe aan de hand van de vlaggen
van beide landen: alles wat te maken heeft met Israël is in de film in
het blauw weergegeven, alles van de Palestijnen in het groen.
Bespreek:
Wat heeft je getroffen?
Heb je alles begrepen?

Groepsopdracht: in de film gebruikte termen vulling
geven
Vertel dat er in de film soms moeilijke termen worden gebruikt en
dat het belangrijk is daar een correcte invulling aan te geven. Dat
doen we door de volgende activiteit.
5 groepjes leerlingen krijgen een reeks kaartjes met de
termen/begrippen en een reeks kaarten met de verklaring.
De leerlingen koppelen de termen/begrippen aan de correcte
verklaring en zoeken samen naar mogelijke voorbeelden uit de
animatiefilm.
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Universele Rechten van de Mens

Democratie

Vredesgesprekken

Illegaal

In 1948, na de Tweede Wereldoorlog, hebben heel veel landen vastgelegd
welke rechten mensen overal moeten hebben. Ze beseften dat die
afspraken nodig zijn opdat iedereen veilig zou kunnen leven.Alle
mensenrechten zijn verzameld in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens (UVRM). In die UVRM zijn deze mensenrechten in artikelen
opgeschreven. Ieder artikel bespreekt een mensenrecht. Bijvoorbeeld artikel
1: Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren. Artikel 9: Je mag niet
zomaar worden opgesloten of het land uitgezet. Artikel 26: Je hebt recht op
onderwijs.Universeel wil zeggen dat iedereen rechten heeft die overal en
altijd gelden. Op de websitevan Amnesty International kan je meer leren
over deze rechten.https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universeleverklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-korte-versie

Wanneer iets niet volgens de geldende wetten of regels gebeurt, is dit
illegaal.

Een democratie is een manier waarop een land bestuurd wordt. In een
democratie beslissen de mensen wie er bestuurt en hoe er wordt bestuurd.
Dat wil zeggen dat we op een vrije en eerlijke manier mensen kiezen die ons
vertegenwoordigen. Wie gaat stemmen, bepaalt mee welke politici hem of
haar vertegenwoordigen in het parlement.Het tegenovergestelde van een
democratie is een dictatuur. In een dictatuur hebben de mensen geen recht
om hun mening te geven en om kritiek te uiten. In een dictatuur worden er
geen vrije en eerlijke verkiezingen gehouden. In een dictatuur is het vaak
één persoon of een kleine groep mensen die de macht heeft.

Wanneer landen of groepen mensen oorlog voeren en het niet eens worden,
kunnen invloedrijke landen of politici samen met de oorlogvoerende landen
gesprekken voeren om tot een oplossing en tot vrede te komen. Dat zijn
vredesonderhandelingen of vredesgesprekken.
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Institutionele discriminatie
Vervolgd volk
Uitsluiting
Privilege
Nationale bevrijding
Wanneer je mensen of groepen mensen omwille van hun ras,
geboorteland, politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid,
taal, handicap, leeftijd enz. anders behandelt, dan discrimineer
je.Discriminatie gaat in tegen het grondbeginsel dat zegt dat alle
mensen gelijkwaardig zijn.Eigen aan discriminatie is niet alleen een
afzonderlijke behandeling, maar ook het gebrek aan rechtvaardiging
of reden voor deze aparte behandeling.Een iemand kan een ander
persoon discrimineren. Wanneer de overheid van een land groepen
mensen discrimineert, spreekt men van institutionele discriminatie.
Wanneer een volk systematisch en ingrijpend op basis van ras, religie,
cultuur, … ernstig beperkt wordt in het dagelijks leven, spreken we van
een vervolgd volk.
Wanneer bepaalde (groepen) mensen niet worden opgenomen in een
groep en anders worden behandeld dan de andere mensen, spreekt
men van uitsluiting.
Een privilege is een extra recht of voordeel dat aan een persoon, een
groep personen of een organisatie wordt toegekend. Hierdoor hebben
ze meer of voordeligere rechten dan volgens de geldende afspraken
voor iedereen.
Wanneer alle inwoners van een land worden bevrijd van een
bezetting, probleem of last, spreekt men van een nationale bevrijding.
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Joden

Antisemitisme

Holocaust

Zionisten

Een jood is een aanhanger van het joodse geloof en kan over de hele
wereld wonen.

Wanneer joden omwille van hun godsdienst anders behandeld of
gediscrimineerd worden, spreken we van antisemitisme of
jodenhaat.Joden en het jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls
te maken gehad met weerstand of zelfs haat en geweld van anderen,
dus met antisemitisme.

In de loop van de geschiedenis waren er overheden die joden
discrimineerden. De meest gekende is de Holocaust, een
systematische vervolging van joden door Hitler en zijn bondgenoten
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.Tijdens de Holocaust
werden er ongeveer 6 miljoen Europese joden vermoord in
vernietigingskampen.

Als reactie op de haat tegen de joden of het antisemitisme, ontstond
rond 1890 onder de joden het zionisme.De zionisten streefden naar
een eigen land waar ze veilig zouden kunnen leven, ver weg van
overheden die hen haatten. Ze droomden van een land met een
eigen bestuur. In de tijd dat vele Europese landen kolonies hadden,
ging de voorkeur van de zionisten uit naar Palestina, omdat ze de
oorsprong van de joodse religie konden verbinden met hun politiek
streven.Een deel van de joden die verspreid over de hele wereld
woonden en achter het zionisme stonden, trok in het begin van de
20ste eeuw naar Palestina.Niet alle joden zijn echter zionist en
stonden achter deze keuze.
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Brits Mandaat

Immigratie

VN

Moreel dilemma

In 1918, na de eerste wereldoorlog, worden de Turken, de toenmalige
heersers over Palestina verslagen door de Britten en de Fransen. Na
de oorlog kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina. Daarna
vestigden de Britten er hun gezag en werd Palestina bezet door de
Britten.

Wanneer mensen van een bepaald land of gebied naar een ander land
of gebied verhuizen, spreekt men van migratie. Wanneer mensen uit
een ander land zich willen vestigen in bijvoorbeeld België, dan zijn dat
immigranten. Een immigrant is dus een inkomend landverhuizer. In
tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger wenst een
immigrant zich voor langere tijd te vestigen in het land waarnaar hij
verhuist.

In 1945 richtten 51 landen een internationale organisatie op, de
Verenigde Naties (VN). In de VN werken landen samen op het gebied
van het internationale recht, wereldwijde veiligheid, behoud van
mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie enz.

Wanneer je moeilijk kan kiezen tussen twee dingen, heb je een
dilemma. Een moreel dilemma is een keuze over hoe het wel of niet
hoort te zijn volgens jouw geweten.
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Militaire bezetting
Civiele populatie
Raids
Repressie
Desinvesteren
Boycotten
Wanneer het grondgebied van een land geheel of deels wordt bestuurd
door een ander land, spreekt men van een bezetting. Bij een militaire
bezetting heeft het leger van de bezetter het voor het zeggen.
Een andere term voor ‘burgers van een land’.
Een militaire tactiek, een aanval waarbij men gebruik maakt van het
verrassingselement.
Onderdrukking van een volk of bevolkingsgroep door iemand die macht
heeft.
Niet langer investeren, niet langer geld besteden aan of geld weghalen
uit een bedrijf of project.Bijvoorbeeld banken of steden die verbieden
dat hun geld gebruikt wordt door bedrijven waar kinderarbeid nog
steeds voorkomt, of aan bedrijven die wapens maken of fossiele
brandstoffen blijven ontginnen.
Verhinderen of verbieden om bijvoorbeeld handel te drijven met een
bepaald land met als doel het land te straffen en te isoleren van de
wereldgemeenschap. Bijvoorbeeld een verbod om wapens te verkopen
aan dat land.

Vorm nieuwe groepjes met één leerling van elke groep. Ze leggen aan elkaar de
betekenis van de termen/begrippen uit en dit met een concreet voorbeeld.
Leg klassikaal de relatie tussen de termen/begrippen en de inhoud van de animatiefilm,
bijvoorbeeld:
-Einde 19de eeuw wilden joden een eigen land. Hoe noemen we hen?
Israël bouwt kolonies op Palestijns grondgebied, tegen de geldende wetten en regels. Hoe
noemt men dat?
Palestijnen worden anders behandeld omdat ze Palestijn zijn en niet-jood. Hoe noemt men
dat?
…
Indien nodig verrichten ze verder opzoekwerk in naslagwerken, op internet, …

Opnieuw bekijken van de video (in delen).
De video wordt in 4 stukken bekeken.
Na elk deel krijgen de leerlingen de printscreens van dat deel en leggen ze die, in onderling
overleg, in de correcte volgorde (mogelijkheid tot parallel groepswerk) en reconstrueren ze
aan de hand van de printscreens de informatie uit dat deel.
Als je merkt dat leerlingen bepaalde zaken niet goed begrepen hebben, zet je dit recht en
verduidelijk je. Hieronder vind je telkens de essentie van de informatie bij de printscreens.
Nodig de leerlingen uit om de link te leggen met de betekenis van de termen/begrippen uit
vorige activiteit en die term/begrip te illustreren met hoe dit past in de informatie over
Palestina/Israël.

Deel 1: filmfragment: 0.00 – 2.05 minuten - printscreens 1-9

In de eerste helft van de
20ste eeuw vluchtten vele
joden voor de vervolgingen
en de Holocaust naar
Palestina.

In Palestina leefden al lang
vele Palestijnse en kleine
joodse gemeenschappen
samen.

De grote toevloed van joden
in Palestina zorgde voor
conflicten; er komt oorlog.

Na de oorlog bezetten de
joodse immigranten 78%
van het grondgebied en er
bleef voor de Palestijnen
alleen nog de Gazastrook en
de Westbank over.

Palestijnen moesten
vluchten of werden
verdreven uit hun dorpen…

en konden niet terugkeren
naar waar ze vroeger
woonden.

Vandaag zijn er nog altijd
miljoenen Palestijnse
vluchtelingen en hun
afstammelingen in de
Gazastrook, de Westbank,
buurlanden Jordanië,
Libanon en Syrië en
verspreid over de hele
wereld.

Zo zorgde de ene
vluchtelingenstroom, de
joodse immigranten die een
thuis kregen in Palestina, …

voor een andere
vluchtelingenstroom, de
Palestijnen die uit hun
dorpen worden verdreven.

Deel 2: filmfragment: 2.05 – 3.09 - printscreens 10 - 14

Israël werd gecreëerd als
een joodse staat.
Sommigen vonden dat
iedereen gelijke rechten
moest hebben.

In de praktijk werd het een
institutionele discriminatie
tegen niet-joden.

Joden hebben vele
privileges die de
Palestijnse burgers niet
hebben.

Israël wil nog steeds het
gebied dat het nu militair
bezet in de Gazastrook en de
Westbank uitbreiden.

De Israëlische regering wou
zoveel mogelijk land en
middelen voor de joden en
niet voor de Palestijnen.

Deel 3: filmfragment: 3.09 – 4.14 - printscreens 15 – 20

Israël bouwt massaal
joodse dorpen of
kolonies in de
Palestijnse Westbank.

Deze joodse kolonies
hebben goede wegen,
ziekenhuizen, elektriciteit,
scholen enz.

Al meer dan 40 jaar
leven de Palestijnen in
de Westbank onder een
militaire bezetting. Israël
bouwt een muur rond de
Westbank.

In de Westbank leven
Palestijnen in hun
dorpen en joden in de
onwettige kolonies
totaal gescheiden van
elkaar. De joodse
kolonisten controleren
watervoorraden en
gronden en worden
gesteund door het
Israëlische leger.

Om de militaire bezetting
in stand te houden en
meer grond te veroveren
sloopt Israël duizenden
Palestijnse huizen en
vernietigt ze hun
boomgaarden.

Israël maakt het de
Palestijnen erg moeilijk
en hoopt dat ze daarom
weggaan of bang
worden om zich te
verzetten.

Deel 4: filmfragment: 4.14 – 6.27 - printscreens 21 - 27

De Palestijnen hebben
gevochten tegen het
onrecht dat hen wordt
aangedaan.

Het resultaat van al dat
geweld is heel veel ellende en
verdriet.

Hoe kan dit doorbroken
worden voor een
vreedzame en veilige
toekomst, ook voor de
Palestijnen?

De door de Verenigde
Staten gesteunde
vredesgesprekken sinds
1991 hebben de situatie
voor de Palestijnen niet
verbeterd.

Tijdens al die jaren van
onderhandelen werden er
massaal veel illegale joodse
kolonies bijgebouwd op
Palestijns gebied.

Er is een geweldloze
manier om druk uit te
oefenen op Israël om te
stoppen met de kolonies
en de uitbuiting van
Palestijnen. Dit kan door
mensen wereldwijd
bewust te maken van wat
er gebeurt, ze aan te
zetten om geen Israëlische
producten meer te kopen
en geen handel te drijven
met Israël: dit is wat de
BSD-campagne beoogt.

Het is tijd om op te komen
voor de rechten van de
Palestijnen en Israël onder
druk te zetten de bezetting
van de Palestijnse gebieden
stop te zetten en de
discriminatie te beëindigen.

Afronding
Zet samen met de leerlingen op een rijtje wat ze leerden uit voorgaande activiteiten.

lesmateriaal
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Universele Rechten van de Mens

Democratie

Vredesgesprekken

Illegaal

In 1948, na de Tweede Wereldoorlog, hebben heel veel landen vastgelegd
welke rechten mensen overal moeten hebben. Ze beseften dat die
afspraken nodig zijn opdat iedereen veilig zou kunnen leven.Alle
mensenrechten zijn verzameld in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens (UVRM). In die UVRM zijn deze mensenrechten in artikelen
opgeschreven. Ieder artikel bespreekt een mensenrecht. Bijvoorbeeld artikel
1: Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren. Artikel 9: Je mag niet
zomaar worden opgesloten of het land uitgezet. Artikel 26: Je hebt recht op
onderwijs.Universeel wil zeggen dat iedereen rechten heeft die overal en
altijd gelden. Op de websitevan Amnesty International kan je meer leren
over deze rechten.https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universeleverklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-korte-versie

Wanneer iets niet volgens de geldende wetten of regels gebeurt, is dit
illegaal.

Een democratie is een manier waarop een land bestuurd wordt. In een
democratie beslissen de mensen wie er bestuurt en hoe er wordt bestuurd.
Dat wil zeggen dat we op een vrije en eerlijke manier mensen kiezen die ons
vertegenwoordigen. Wie gaat stemmen, bepaalt mee welke politici hem of
haar vertegenwoordigen in het parlement.Het tegenovergestelde van een
democratie is een dictatuur. In een dictatuur hebben de mensen geen recht
om hun mening te geven en om kritiek te uiten. In een dictatuur worden er
geen vrije en eerlijke verkiezingen gehouden. In een dictatuur is het vaak
één persoon of een kleine groep mensen die de macht heeft.

Wanneer landen of groepen mensen oorlog voeren en het niet eens worden,
kunnen invloedrijke landen of politici samen met de oorlogvoerende landen
gesprekken voeren om tot een oplossing en tot vrede te komen. Dat zijn
vredesonderhandelingen of vredesgesprekken.
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Institutionele discriminatie
Vervolgd volk
Uitsluiting
Privilege
Nationale bevrijding
Wanneer je mensen of groepen mensen omwille van hun ras,
geboorteland, politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid,
taal, handicap, leeftijd enz. anders behandelt, dan discrimineer
je.Discriminatie gaat in tegen het grondbeginsel dat zegt dat alle
mensen gelijkwaardig zijn.Eigen aan discriminatie is niet alleen een
afzonderlijke behandeling, maar ook het gebrek aan rechtvaardiging
of reden voor deze aparte behandeling.Een iemand kan een ander
persoon discrimineren. Wanneer de overheid van een land groepen
mensen discrimineert, spreekt men van institutionele discriminatie.
Wanneer een volk systematisch en ingrijpend op basis van ras, religie,
cultuur, … ernstig beperkt wordt in het dagelijks leven, spreken we van
een vervolgd volk.
Wanneer bepaalde (groepen) mensen niet worden opgenomen in een
groep en anders worden behandeld dan de andere mensen, spreekt
men van uitsluiting.
Een privilege is een extra recht of voordeel dat aan een persoon, een
groep personen of een organisatie wordt toegekend. Hierdoor hebben
ze meer of voordeligere rechten dan volgens de geldende afspraken
voor iedereen.
Wanneer alle inwoners van een land worden bevrijd van een
bezetting, probleem of last, spreekt men van een nationale bevrijding.
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Joden

Antisemitisme

Holocaust

Zionisten

Een jood is een aanhanger van het joodse geloof en kan over de hele
wereld wonen.

Wanneer joden omwille van hun godsdienst anders behandeld of
gediscrimineerd worden, spreken we van antisemitisme of
jodenhaat.Joden en het jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls
te maken gehad met weerstand of zelfs haat en geweld van anderen,
dus met antisemitisme.

In de loop van de geschiedenis waren er overheden die joden
discrimineerden. De meest gekende is de Holocaust, een
systematische vervolging van joden door Hitler en zijn bondgenoten
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.Tijdens de Holocaust
werden er ongeveer 6 miljoen Europese joden vermoord in
vernietigingskampen.

Als reactie op de haat tegen de joden of het antisemitisme, ontstond
rond 1890 onder de joden het zionisme.De zionisten streefden naar
een eigen land waar ze veilig zouden kunnen leven, ver weg van
overheden die hen haatten. Ze droomden van een land met een
eigen bestuur. In de tijd dat vele Europese landen kolonies hadden,
ging de voorkeur van de zionisten uit naar Palestina, omdat ze de
oorsprong van de joodse religie konden verbinden met hun politiek
streven.Een deel van de joden die verspreid over de hele wereld
woonden en achter het zionisme stonden, trok in het begin van de
20ste eeuw naar Palestina.Niet alle joden zijn echter zionist en
stonden achter deze keuze.
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Immigratie

VN

Moreel dilemma

In 1918, na de eerste wereldoorlog, worden de Turken, de toenmalige
heersers over Palestina verslagen door de Britten en de Fransen. Na
de oorlog kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina. Daarna
vestigden de Britten er hun gezag en werd Palestina bezet door de
Britten.

Wanneer mensen van een bepaald land of gebied naar een ander land
of gebied verhuizen, spreekt men van migratie. Wanneer mensen uit
een ander land zich willen vestigen in bijvoorbeeld België, dan zijn dat
immigranten. Een immigrant is dus een inkomend landverhuizer. In
tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger wenst een
immigrant zich voor langere tijd te vestigen in het land waarnaar hij
verhuist.

In 1945 richtten 51 landen een internationale organisatie op, de
Verenigde Naties (VN). In de VN werken landen samen op het gebied
van het internationale recht, wereldwijde veiligheid, behoud van
mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie enz.

Wanneer je moeilijk kan kiezen tussen twee dingen, heb je een
dilemma. Een moreel dilemma is een keuze over hoe het wel of niet
hoort te zijn volgens jouw geweten.
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Militaire bezetting
Civiele populatie
Raids
Repressie
Desinvesteren
Boycotten
Wanneer het grondgebied van een land geheel of deels wordt bestuurd
door een ander land, spreekt men van een bezetting. Bij een militaire
bezetting heeft het leger van de bezetter het voor het zeggen.
Een andere term voor ‘burgers van een land’.
Een militaire tactiek, een aanval waarbij men gebruik maakt van het
verrassingselement.
Onderdrukking van een volk of bevolkingsgroep door iemand die macht
heeft.
Niet langer investeren, niet langer geld besteden aan of geld weghalen
uit een bedrijf of project.Bijvoorbeeld banken of steden die verbieden
dat hun geld gebruikt wordt door bedrijven waar kinderarbeid nog
steeds voorkomt, of aan bedrijven die wapens maken of fossiele
brandstoffen blijven ontginnen.
Verhinderen of verbieden om bijvoorbeeld handel te drijven met een
bepaald land met als doel het land te straffen en te isoleren van de
wereldgemeenschap. Bijvoorbeeld een verbod om wapens te verkopen
aan dat land.

Vlag Palestina

Vlag Israël

