MEMORYSPEL ISRAËL/PALESTINA

OPZET
Aan de hand van een memoryspel maken de leerlingen kennis met de
impact van de Israëlische bezetting op het leven van de Palestijnse
bevolking.
Voorafgaand aan deze les moeten de leerlingen kennis hebben van de
Palestijns-Israëlische kwestie. Dit kan door vooraf les 2 (Introductie),
les 5 (Palestine 4 Dummies) of les 6 (Animatiefilm) te geven of door op
basis van de informatie in deze lessen zelf de situatie voor de
leerlingen te schetsen.

DOELGROEP
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

LESTIJD
1 lesuur, 2 lesuren met debat

MATERIAAL
Set memory kaarten per 4 leerlingen.

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

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Tweede graad doorstroom + dubbele finaliteit
Eindtermen - Burgerschap
7.6 - De leerlingen illustreren met historische en actuele
voorbeelden vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie
en racisme.
7.16 - De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten
van de mens en het kind en voor sociale rechtvaardigheid.
(attitudinaal)
7.18 - De leerlingen beschrijven (dubbele finaliteit-finaliteit
arbeidsmarkt)/onderzoeken (finaliteit doorstroom) concrete
situaties met betrekking tot mensenrechten.
7.19 – (finaliteit arbeidsmarkt) De leerlingen illustreren uitdagingen
met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
binnen een welvaartstaat aan de hand van concrete voorbeelden.
7.20 - De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en
onrechtvaardigheid aan de hand van concrete voorbeelden.
Eindtermen - Historisch bewustzijn (enkel finaliteit
doorstroom)
8.6 – (finaliteit doorstroom) De leerlingen vullen op
beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan
vanuit een historische vraag en aan de hand van
historische bronnen.
8.3 – (finaliteit arbeidsmarkt) De leerlingen illustreren
beeldvorming van historische elementen uit hun
leefwereld en van historische fenomenen.
Leerplan Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD3 Humaniseren ( kinder- en mensenrechten
toepassen)

Derde graad ASO
Eindtermen - Geschiedenis
11 - De leerlingen tonen aan dat ideologieën, mentaliteiten,
waardestelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op
samenlevingen, menselijke gedragingen en beeldvorming over het
verleden.
20 - De leerlingen kunnen een redenering opbouwen vanuit de
studie van verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een
maatschappelijk probleem te verdedigen.
Derde graad TSO – KSO
Eindtermen - Geschiedenis
9 - De leerlingen tonen aan dat ideologieën of mentaliteiten of
waardestelsels of wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op
samenlevingen, menselijke gedragingen.
16 - De leerlingen kunnen via een historische redenering hun
standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem nuanceren.

Derde graad ASO-TSO-KSO
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociorelationele ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering,
ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.
Vakoverschrijdende eindtermen - Politiek-juridische samenleving
3 - De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan
van mensen- en kinderrechten.
Vakoverschrijdende eindtermen - Socioculturele samenleving
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.

Derde graad BSO
Sociorelationele ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen,
stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik;
Politiek-juridische samenleving
3 - De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter
aan van mensen- en kinderrechten;
12 - De leerlingen tonen het belang aan van
internationale organisaties en instellingen;
Socio culturele samenleving
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;

Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD2 Moreel denken ( moreel handelen onderscheiden van amoreel en
immoreel)
Leerplan interlevensbeschouwelijke dialoog
A Omgaan met uitsluitingsmechanismen
1 - De leerlingen onderzoeken samen a.d.h.v. historische en actuele
voorbeelden hoe groepsdruk, machtsmisbruik, vooroordelen en stereotypering
in de gevolgde levensbeschouwingen een rol spelen.
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
Inleiding
Kondig aan dat je gaat leren over Israël en de bezette Palestijnse
gebieden.Situeer Israël en de bezette Palestijnse gebieden op een
wereldkaart/wereldbol. Peil naar de voorkennis van de leerlingen over
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 nietjood (Palestijn) zijn en voor de Palestijnen ook naargelang de plaats
waar ze wonen.

Memory spelen
Op de twee bij elkaar horende kaarten staat op kaart 1 een afbeelding
en op kaart 2 een korte informatieve tekst en soms een opdracht of
vraag.
Spelregels
De kaarten worden met de afbeelding naar beneden kriskras door
elkaar gelegd.
Een van de spelers draait twee kaarten naar keuze om en toont de
afbeeldingen aan de medespeler(s).
Als een speler twee verschillende plaatjes omdraait, worden deze op
dezelfde plaats weer met de beeldzijde naar beneden gelegd en is de
volgende speler aan de beurt.
Horen de kaartjes bij elkaar dan worden deze uit het spel gehaald.
De afbeeldingen worden bekeken en de tekst gelezen.
De bedoeling is om zoveel mogelijk paren te verzamelen. Dit doe je
door zo goed mogelijk te onthouden waar welk kaartje verborgen ligt.
Tip
Op bij elkaar horende afbeeldingen staat hetzelfde symbooltje om je te
helpen.
Je kan kiezen om, telkens een paar gevonden is, de bijhorende vraag te
beantwoorden/ bijhorende opdracht uit te voeren of je speelt eerst het
spel uit en bespreekt daarna de verschillende vragen.

Overzicht kaarten met toelichting

De Israëlische regering beperkt de
toegang tot water in de bezette
Palestijnse gebieden:
Palestijnse burgers in de Westbank
hebben toegang tot ongeveer 70
liter water per dag (foto links).
Israëlische burgers hebben toegang
tot ongeveer 300 liter per dag (foto
rechts).

Denk even na over de volgende cijfers:
Een Vlaming gebruikt ongeveer 115 liter
water per dag.
Welke activiteit kies je als je weinig
water hebt?
Een douche = 45 tot 70 liter per douche
Wassen aan de wastafel (tanden
poetsen, gezicht opfrissen) = 3 liter
Een toilet = 10 liter per spoelbeurt
Koken (ontbijt + avondmaal voor 4 p) = 4
liter
Vaatwasmachine = 8 liter
Een kleine poetsbeurt = 4 liter
Een wasmachine = 17 liter
De tuin verzorgen = 4 liter

De Israëlische regering bouwt steeds
nieuwe huizen in illegale kolonies en geeft
haar burgers veel financiële voordelen om
in die kolonies te gaan wonen. Heel vaak
worden Palestijnse gebouwen (huizen,
scholen, …) vernietigd omdat Israël de
Palestijnse bevolking zoveel mogelijk wil
concentreren in enkele steden en de open
ruimtes wil ‘leeg houden’ voor de
uitbreiding van de illegale kolonies.

Wat zou jij doen als je huis, school,
stad, … afgebroken wordt om plaats
te maken voor nieuwe gebouwen
waar jij zelf niet in mag wonen?
Hoe zou je reageren?
Op de foto links zie je hoe Palestijnse
huizen vernietigd worden. Op foto 2
zie je de nieuwe Israëlische
appartementsblokken in een kolonie.

De Israëlische regering maakt het de
Palestijnen erg moeilijk om zich door
hun land te verplaatsen.
Bijvoorbeeld:
Voor Israëlische kolonisten zijn er ‘doorrij’
checkpoints om vanuit de bezette
Palestijnse gebieden naar Jeruzalem te
gaan. Palestijnen uit die gebieden mogen
deze niet gebruiken (foto links). Palestijnse
burgers die in Israël werken moeten steeds
vroeg opstaan om in lange rijen aan te
schuiven om Israël binnen te mogen. Ze
moeten hiervoor een speciale vergunning
hebben en worden elke dag opnieuw
gecontroleerd (foto 2).

Hoe zou je naar school komen
als je opeens niet meer langs de
straat zou mogen komen?
Maakt het jou dat moeilijker?
Hoe zou je je voelen als je elke
dag opnieuw gecontroleerd
moet worden vooraleer je de
school binnen mag?

Palestijnse burgers en organisaties
proberen zich te verzetten tegen de
beslissingen van de Israëlische
regering. ‘BDS’ is een vreedzame actie
die strijdt voor gelijke rechten voor
Palestijnen en voor een einde aan de
militaire bezetting.
De letters staan voor ‘Boycot,
Desinvestering, Sancties’
Boycot: als er culturele, sport-, …
activiteiten doorgaan in Israël probeert
men mensen te overtuigen om niet
deel te nemen.
Desinvestering: men vraagt aan
banken, universiteiten, … om geen geld
meer te geven aan projecten in Israël.
Een voorbeeld: Bill Gates trok zijn geld
terug uit G4S omdat het bedrijf winst
maakte uit het opsluiten van politieke
gevangenen inclusief kindgevangenen.
Sancties: men vraagt aan regeringen
van andere landen om sancties op te
leggen aan de de Israëlische regering
bijvoorbeeld door een verbod op
wapenverkoop aan Israël.

Foto 1 – sinaasappel: er zijn sinaasappelen
die door Israëlische bedrijven uitgevoerd
worden naar andere landen. ‘BDS’ vraagt
om deze sinaasappelen niet meer te
kopen.
Foto 2 – Dit mannetje, dat ‘Handala’ heet,
is het symbool van de BDS-campagne.
Handala is een cartoon van een
vluchtelingenkind. Hij werd getekend door
een Palestijnse tekenaar en wordt nu vaak
gebruikt als symbool voor allerlei acties
voor het Palestijnse volk. De cartoonist
Naji Al Ali werd in 1987 in Londen
vermoord omwille van zijn kritische
cartoons.
Zoek op internet een cartoon van Naji Al
Ali die we later kunnen bespreken.

1948 is een belangrijk jaartal voor het
Palestijnse volk. Het is het jaar dat
meer dan 500 dorpen, stadswijken en
steden van de kaart werden geveegd
door Israëlische milities die later het
Israëlische leger vormden.
Gedwongen vertrek maar ook
slachtpartijen zorgden ervoor dat drie
vierde van de Palestijnse inwoners
vluchteling werd. De eerste dorpen
werden vernield in december 1947.

1948 is ook het jaar dat Israël haar
onafhankelijkheid uitriep.
Arabische landen vielen na die
onafhankelijkheidsverklaring Israël
aan. Ongeveer een derde van de
dorpen en steden waren toen
reeds ontvolkt.
Elk jaar wordt deze gebeurtenis
herdacht. Het wordt de ‘Nakba’
genoemd: ‘ramp’ of ‘catastrofe’

De olijfboom is een belangrijk symbool
van de Palestijnen. Een olijfboom kan
wel meer dan 1000 jaar oud worden.
Zo’n lange geschiedenis (en nog veel
langer) hebben ook de Palestijnen met
hun land. De jaarlijkse olijfpluk maakt
een belangrijk deel uit van de
Palestijnse cultuur.
Heel wat Palestijnse boeren hebben
olijfbomen en maken olijfolie om te
verkopen. Olijven en olijfolie behoren
tot het dagelijkse voedsel van de
Palestijnen. Het olijfhout wordt
gebruikt om artisanale voorwerpen te
maken. De olijfboom is daarom ook erg
belangrijk om geld te verdienen en
wordt daarom ook ‘het groene goud’
genoemd.

Een dadel (foto rechts) is de vrucht van
een dadelpalm
(foto 1). Dadels groeien in trossen. In
de dadel zit een harde pit. Dadels
worden vers of gedroogd gegeten.
Palestijnse boeren verdienen geld door
hun dadels te verkopen.
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Heb jij al dadels gegeten?
Was dat in een gerecht?
Welk gerecht?
Was het lekker?

De Israëlische regering heeft een muur
gebouwd rond en op de bezette
Palestijnse gebieden (foto rechts).
Zo wordt nog meer land ontoegankelijk
voor Palestijnen. De Palestijnen voelen
zich nu gevangen in hun eigen land.
Ze kunnen niet zomaar naar de andere
kant van de muur. Mensen die vroeger
buren waren, moeten nu vaak ver
omrijden om elkaar te kunnen bezoeken.
Maar hetzelfde geldt voor een kinderen
die naar school moeten of voor een
consultatie bij de dokter.

De Palestijnse kant van de muur is op
heel wat plaatsen beschilderd met
allerlei tekeningen en boodschappen
(foto 1). ‘Make hummus, not walls’ wil
zeggen’ Maak hummus, geen muren’.
Hummus is een typisch gerecht uit
Palestina, gemaakt van kikkererwten.
Zoek een slogan waarin je laat
merken dat jij zo’n muur niet leuk
vindt. Neem een blad en maak een
graffiti-tekst.

Er lopen heel wat Israëlische soldaten
rond in de bezette Palestijnse
gebieden. De Palestijnen vinden dit
niet leuk en laten dit ook merken door
protest. Ook kinderen doen mee.
Betogingen zijn verboden en ook
kinderen worden vaak opgepakt en
naar de gevangenis gestuurd. Soms
omdat ze stenen gooiden of omdat
ze gewoon aanwezig zijn op het
protest.

Op foto 2 lees je een tekst van het
kinderrechtenverdrag. De Israëlische
regering schendt deze rechten.
Wat denk jij dat een verblijf in de
gevangenis met kinderen doet?
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Op deze foto’s zie je hoe het land
enorm veranderd is. Vóór 1948
woonden er vooral Palestijnen in
Palestina. Sinds de oorlog in 1948
heeft de Israëlische regering heel wat
land afgenomen van de Palestijnen.
Op foto 2 merk je dat er aan de
linkerkant nog een klein stukje is
voor de Palestijnen. Dit gebied noemt
de Gazastrook. Het Palestijnse
gebied aan de rechterkant noemt de
Westbank.

Het Palestijnse volk blijft protesteren
tegen de discriminerende beslissingen
van de Israëlische regering. Het
Palestijnse volk wil dat de bezetting
beëindigd wordt, dat vluchtelingen
kunnen terugkeren en dat er geen
discriminatie meer is.
Soms protesteert men in vreedzame
betogingen (foto links). Zelfs
vreedzame betogingen zijn niet
toegelaten. Dan worden er
traangasgranaten afgeschoten (foto 2)
maar vaak ook rubberkogels of wordt
er geschoten met scherp.

Neem 5 krantenpagina’s en ga er met
je groep op staan. Heb je nog veel
plaats? Hoe voelt dat?
Laat nu nog maar 1 krantenpagina
liggen en ga opnieuw met je groep
erop staan. Heb je nog veel plaats?
Hoe voelt dat? Dit gebeurde ook met
het land van de Palestijnse bevolking.

Op welke manier zou jij protesteren
en waarom?
Welke manier denk jij dat het meeste
effect zal hebben?

Uitbreiding: Wat zegt dat over de mensenrechten?
Zet samen met de leerlingen op een rijtje wat ze leerden over Israël en de bezette Palestijnse
gebieden en over het leven daar.
Lijst de voornaamste zaken op en probeer te rubriceren:
beperkingen voor Palestijnen door de bezetting
impact van de bouw van de muur
Palestijnse landbouwproducten
…

Refereer naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een
besluit van de Verenigde Naties van 1948.
Ga na wat de leerlingen hierover weten.
Lees/toon achtereenvolgens een of enkele stellingen en confronteer de inhoud ervan met
wat ze leerden over de Palestijns-Israëlische kwestie.
Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van
broederschap te gedragen.
Artikel 2 - Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom,
geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale
status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk,
trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de
soevereiniteit bestaat.
Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 12 - Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van
zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op
bescherming door de wet.
Artikel 13 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de
grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 19 - Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de
vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht
grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Trek samen met de leerlingen enkele conclusies.

