APARTHEID & RACISME

OPZET
De leerlingen verdiepen zich in de essentie van ‘apartheid’ en
‘racisme’ en gaan na hoe dit van toepassing is in de PalestijnsIsraëlische kwestie.

DOELGROEP
2de en 3de graad secundair onderwijs

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

LESTIJD
2 lesuren

MATERIAAL
Geografische kaart wereld/Midden-Oosten
Interviews discriminatie p.8 - 10
Vlag van Israël en Palestina p.11
Identiteitskaarten: Westbank, Oost-Jeruzalem,
Israël, land naar keuze. (optioneel, zelf te maken)
Definities van racisme, rassendiscriminatie,
apartheid
Brochure met voorbeelden apartheid, p. 13 - 24
(over wonen, werken, relaties, vrijetijd,…)
Visual identiteitskaarten Israël & Palestina, p.12
(Engelstalig)

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

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Tweede graad doorstroom - dubbele finaliteit arbeidsfinaliteit
Eindtermen - Burgerschap
7.6 - De leerlingen illustreren met historische en
actuele voorbeelden vormen van
onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.
7.18 - De leerlingen beschrijven (dubbele finaliteitarbeidsfinaliteit)/onderzoeken (finaliteit
doorstroom) concrete situaties met betrekking tot
mensenrechten.
7.20 - De leerlingen illustreren sociale
rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de
hand van concrete voorbeelden.
Leerplan - Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD3 Humaniseren ( kinder- en mensenrechten
toepassen)
Derde graad ASO-TSO – KSO - BSO
Vakoverschrijdende eindtermen Sociorelationele ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen,
stereotypering, ongepaste beïnvloeding en
machtsmisbruik.
Vakoverschrijdende eindtermen - Politiekjuridische 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.
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
Inleiding
Schets aan de hand van een geografische kaart/wereldbol kort
waarover de les gaat.
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 Palestijnse 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. Dit wordt verder uitgediept.
Werken met de identiteitskaarten
Voorbereiding
Vertel dat je concreet de situatie wil bekijken van
een jood en een Palestijn die wonen op de Westbank, Ilan en
Mariam

een jood en een Palestijn die in Oost-Jeruzalem wonen, Noa en
Zeid
een jood en een Palestijn die buiten Israël en Palestina wonen,
Hannah en Leila.
Vraag voor elke rol een leerling-vrijwilliger en geef een
teken/symbool waardoor we hen herkennen als joodse Israëli of
Palestijn (Israëlische/Palestijnse vlag of blauwe en groene kaart).

Vraag nog 1 leerling
die interviewt (leest
de vetgedrukte
vragen).

Interview
Geef de zowel de ‘jood’ als de ‘Palestijn’ van de Westbank de betreffende identiteitskaart (of
vlag).
Ze stellen zich kort voor aan de hand van de tekst naast de foto in het interview.
Dan stelt de interviewer de vragen waarop Ilan en Mariam antwoorden.
Nadien komen de jood en Palestijn van Oost-Jeruzalem en de jood en Palestijn die geboren zijn
buiten Israël en Palestina aan het woord.
Bespreking
Vraag de leerlingen wat hen is opgevallen, wat zij daarvan denken en waarom.
Eindig met de vraag of leerlingen met één woord dit alles kunnen benoemen (discriminatie,
ongelijkheid, …)
Alternatief
Vraag 6 leerlingen om een personage te vertegenwoordigen. Bezorg hem/haar
de identiteitskaart.
Verdeel de klas in groepjes.
Elk personage gaat van groepje tot groepje en stelt zich voor aan het groepje.
Elk groepje maakt een overzichtstabel van de personages met
Naam en nationaliteit
Woonplaats
Wat mag hij/zij wel/niet kan/mag
De personages sluiten aan bij een groepje.
Elk groepje overlegt in wiens huid hij/zij het liefst / totaal niet zouden willen
kruipen en argumenteren waarom.
Laat de personages uitwisselen wat zij moeilijk vonden aan hun rol. Zouden
ze deze persoon zijn/haar leven willen leiden. Waarom wel/niet?

Uitdiepen van de begrippen racisme, rassendiscriminatie, apartheid
Voorkennis begrippen racisme, rassendiscriminatie, apartheid
Laat de leerlingen een invulling geven aan de begrippen en noteer met kernwoorden in een
woordveld/webschema.
Verdieping begrippen racisme, rassendiscriminatie, apartheid aan de hand van definities
Neem de verschillende definities door
Vraag de leerlingen wat ontbreekt in het woordveld/mindmap en vul aan.

Definities

Racisme is de opvatting dat er menselijke rassen te onderscheiden
zijn met daaraan gerelateerde verschillen in
karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke
vermogens waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere
rassen. De term racisme heeft vooral een negatieve lading.
https://www.watwat.be/racisme/wat-racisme
Racisme: een haatdragende, minachtende of vijandige houding
tegenover bepaalde personen of groepen van personen. Deze term
verwijst naar een hiërarchisering van groepen van individuen om
een ongelijkheid tot stand te brengen tussen de dominante groep
en de anderen. Er moet een voorafgaande relatie van overheersing
van de ene groep over de andere zijn.
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/racisme/racismebegrijpen

Rassendiscriminatie: volgens het Internationaal Verdrag van New
York inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
(1965) is rassendiscriminatie "elke vorm van onderscheid,
uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur,
afkomst of nationale of etnische afstamming die tot doel of tot
gevolg heeft dat, onder gelijke voorwaarden, de erkenning, het
genot of de uitoefening van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of
cultureel gebied of op enig ander gebied van het openbare leven
teniet worden gedaan of aangetast".
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/racisme/racismebegrijpen

Het woord apartheid evolueerde in het Afrikaans van het
oorspronkelijke "het afgezonderd zijn" tot het latere "het
afgescheiden zijn op grond van ras" in een politiek systeem. Het
woord is in de meeste andere talen onvertaald overgenomen en
werd een synoniem voor elke vorm van rassenscheiding.
Het Apartheidsverdrag definieert de misdaad tegen de
menselijkheid van apartheid als onmenselijke daden met het
doel de heerschappij van een raciale groep personen over een
andere raciale groep personen te vestigen en te handhaven.
Dus systematische onderdrukking opgenomen in de wetgeving
door een regering of door instanties die het voor het zeggen
hebben.
Het Statuut van Rome van het Internationaal gerechtshof (ICC)
neemt een vergelijkbare definitie aan: "onmenselijke daden ...
gepleegd in de context van een geïnstitutionaliseerd regime van
systematische onderdrukking en overheersing door een raciale
groep over een andere raciale groep of groepen en gepleegd met
de bedoeling om dat regime te handhaven."

Extra
bronnen/info
over apartheid
B’Tselem: Israëlische mensenrechten organisatie bracht in 2021
een uitgebreid rapport uit over de Israëlische apartheid.
https://bdsnederland.nl/btselem-een-regime-van-joodsesuprematie-van-jordaan-tot-middellandse-zee-dit-is-apartheid/
Amnesty International: Internationale mensenrechten organisatie.
https://www.amnesty-international.be/nieuws/israels-apartheidtegen-palestijnen-is-een-misdaad-tegen-de-mensheid
Omar Barghouti, een Palestijnse mensenrechten activist, in dit
interview geeft hij de definitie van apartheid in de Palestijnse
context (vanaf minuut 6.10).
https://www.youtube.com/watch?v=EemcLejDIv0
-Brochure 'Palestijn in Israël, ongewenste burger'
https://www.palestinasolidariteit.be/wpcontent/uploads/2020/05/Brochure-Palestijn-in-Israe%CC%88longewenst-burger.pdf
Besluiten vormen
Eindig met de vraag of er in de Palestijns/Israëlische kwestie sprake
is van racisme, rassendiscriminatie, apartheid en waarom (niet).

Vlag Palestina

Vlag Israël

je wilt
Bent

JOODS STAATSBURGER
(ISRAËL, KOLONIES)

PALESTIJNSE BURGER IN
ISRAËL

PALESTIJNEN IN DE BEZETTE
GEBIEDEN
(WESTELIJKE
JORDAANOEVER,
OOST-JERUZALEM, GAZA)

NAAR JE ECHTGENOOT
(ECHTGENOTE) AAN DE
ANDERE KANT VAN DE
ISRAËLISCH-PALESTIJNSE
GRENS

Geen enkele
moeilijkheid om je
echtgeno(o)t(e) te
bereiken of voor hem
of haar, om naar jou te
gaan, behalve als hij (zij)
een Palestijn(se) is uit
bezet gebied.

Als je man (vrouw) in
Gaza of op de Westelijke
Jordaanoever woont, kun
je hem (haar) niet naar
jou laten overkomen.
(ook geldig voor
inwoners van
Oost-Jeruzalem)
De enige
oplossing is:
verhuizen uit Israël.

Als je in Gaza of op de
Westelijke Jordaanoever
woont: gezinshereniging
onmogelijk.
Als je in Oost-Jeruzalem
woont: als je je bij je
echtgeno(o)t(e) voegt,
loop je het risico, je
verblijfsvergunning en
de erbij horende rechten
te verliezen.

HUISVESTING

Je kunt je vestigen waar
je maar wilt en je wordt
door je regering sterk
aangemoedigd om dit te
doen in het bezette gebied
(nederzettingen op de
Westelijke Jordaanoever en
Oost-Jeruzalem).

Het is je in 68% van de
steden in Israël niet toegestaan er te wonen door
besluiten van de lokale, in
meerderheid Joodse, toelatingscommissies.

Als je leeft:
- op de Westelijke Jordaanoever kun je je slechts op
40% van het grondgebied
vestigen.
- in de Gazastrook kun je je
nergens anders vestigen.
- In Oost-Jeruzalem kun
je gaan waar je maar wilt,
maar met het risico dat
je de status van inwoner
verliest.

WERKEN IN ISRAËL

ZICH VERPLAATSEN MET
DE AUTO

Je kunt werken waar je
maar wilt, met volledige
toegang tot alle functies.

JE RECHT OP DRINGENDE
MEDISCHE ZORG

Je hebt universele
toegang tot
gezondheidszorg
Je gaat waar je wilt.
(Ook geldig voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem).

Veel functies in de administratie of gevoelige
functies vanuit veiligheidsof strategisch oogpunt zijn
je ontzegd.

Werkvergunningen worden
druppelsgewijs afgeleverd
volgens de behoeften van
Israël en zijn beperkt tot
onderbetaalde
tweederangs-banen.
Door de checkpoints zijn de
trajecten extreem lang.

Op de Westelijke
Jordaanoever heb je
prachtige ringwegen die
voor jou zijn
gereserveerd.

Als je op de Westelijke
Jordaanoever woont,
kun je niet naar Israël
of Jeruzalem gaan
en worden je interne
verplaatsingen ernstig
belemmerd.
Als je in de Gazastrook
woont, kun je er niet uit.

Je hebt universele
toegang tot gezondheidszorg, maar de
plaatsen waar je leeft
zullen minder goed
worden voorzien van
medische infrastructuur
dan Joodse plaatsen.

Het gezondheidssysteem
is minder ontwikkeld. Als
het ziekenhuis op de
Westelijke Jordaanoever niet dichtbij is, moet
je door controleposten
gaan en lange omwegen
maken. Als je in Gaza
woont en aan een
ernstige ziekte lijdt, moet
je een humanitaire
vergunning aanvragen,
die vaak wordt geweigerd.

JE RECHT OP EEN
BOUWVERGUNNING

JE RECHT OP
VREEDZAAM BETOGEN

GERESPECTEERD WORDEN IN
GEVAL VAN ARRESTATIE

Het is je recht. In het
geval van een
uitbraak van onlusten
word je slechts zelden
verontrust, tenzij je
campagne voert voor
vrede en de rechten
van de Palestijnen.

Je wordt voor een burgerlijke
rechtbank gebracht. Als je in
het bezette gebied
gewelddadige acties tegen
de Palestijnen hebt gepleegd,
profiteer je van grote
clementie, zelfs van de
bescherming van het leger.

Je kunt alleen bouwen in
gebieden die in
meerderheid worden
bewoond door je
gemeenschap.
Als je zonder vergunning
bouwt, riskeer je de sloop
van je eigendom. (98% van
de vergunningen wordt
geweigerd).

Manifesteer vrij, maar
verwacht wel ernstig
onderdrukt te worden.

Je wordt voor een
burgerlijke rechtbank
gebracht. Als je wordt
vastgehouden, heb je niet
dezelfde rechten als joodse
gevangenen. Met name
weigert de gevangenisadministratie, haar
reglement in het Arabisch te
vertalen.

Bouwvergunningen zijn
duur en bijna onmogelijk te
verkrijgen in gebieden die
onder Israëlische controle
staan.
Constructies zonder
toestemming worden
vernietigd door het
bezettingsleger en jij
betaalt de sloopkosten.

Je recht om te
betogen is strikt
beperkt. Het Israëlisch
leger verbiedt
bijeenkomsten en
onderdrukt ze op
brutale wijze.

Je wordt voor een militaire
rechtbank gebracht. In het
bijzonder loop je het risico,
zonder formulering van een
beschuldiging in administratieve hechtenis te worden
geplaatst gedurende zes
maanden, voor onbepaalde
tijd verlengbaar.

Je vergunning wordt je
gemakkelijk verleend, of
het nu Israël,
Oost-Jeruzalem of de
Westelijke Jordaanoever
betreft.

GENIETEN VAN DE OPENBARE DIENSTEN

JE BEDRIJF OPRICHTEN

EEN ZIEK FAMILIELID
BEZOEKEN

Met je belastingen creëert
en beheert de staat
openbare infrastructuur die
tot je dienst staan

Met je belastingen zijn de
investeringen in de steden
en wijken van je
gemeenschap veel lager
dan die in de rest van het
land. (Ook geldig voor
Oost-Jeruzalem).

Als gevolg van de bezetting
kan de Palestijnse Autoriteit nauwelijks openbare
diensten tot ontwikkeling
brengen.
In zone C (60% van de
Westelijke Jordaanoever)
is de ontwikkeling ervan
verboden.

Je wilt goederen importeren of exporteren: volg
de regels en ga ervoor!

Geen probleem, behalve
als hij in Gaza woont,
waar je onmogelijk heen
kunt.

De handel tussen Israël
en de rest van de wereld
bloeit!

(ook geldig voor
inwoners van
Oost-Jeruzalem).

Je moet toestemming
vragen aan Israël. Palestijnen zijn onderworpen
aan drastische
veiligheidsmaatregelen
voor import-export,
waardoor hun productie
niet concurrerend is.
Deze beperkingen zijn
nog drastischer in Gaza
en zijn verergerd met de
blokkade sinds 2007.

Woon je op de
Westelijke
Jordaanoever? Vraag
een vergunning aan om
naar Jeruzalem of Israël
te reizen, maar verwacht
niet ze ook te krijgen.
Woont hij in Gaza? Geen
enkele hoop.
Woon jij in Gaza? Je
blijft daar.

TOEGANG TOT JE HEILIGE
PLAATSEN

DE BELANGEN VAN JE GEMEENSCHAP
VERDEDIGEN VIA JE STEMRECHT

Je hebt stemrecht.

Geen probleem, ook al
bevinden ze zich in bezet
Palestijnse gebied.
Je hebt stemrecht, maar de instellingen ontzeggen je elk
recht op zelfbeschikking. De partijen die de belangen
van je gemeenschap verdedigen, hebben niet het recht
om het discriminerend karakter van de staat aan te
vechten en worden over het algemeen uitgesloten van
het politieke spel.

Van de Westelijke
Jordaanoever tot
Oost-Jeruzalem:
vraag een vergunning aan
(er één verkrijgen is onderworpen aan willekeur
en hangt af van je leeftijd), maar als er een joods
feest is: je blijft thuis. Van
Oost-Jeruzalem naar de
Westelijke Jordaan
oever: ga maar! Van Gaza
naar de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem:
blijf waar je bent!

Als je in Oost-Jeruzalem woont, mag je niet stemmen bij
nationale verkiezingen. Als je in Gaza of op de
Westelijke Jordaanoever woont, kun je alleen stemmen
om de Palestijnse Autoriteit te verkiezen, een
niet-soevereine entiteit met weinig bevoegdheden.

COLLECTIEF JE
RECHTEN ALS WERKNEMER VERDEDIGEN
WANNEER JE IN
ISRAËL WERKT

Je bent aangesloten
bij Histadrut, de
enige vakbond in
Israël, die je rechten
zal verdedigen.

IN JE
BASISBEHOEFTE AAN
WATER VOORZIEN

Je hebt overvloedig
toegang tot water.
Als je een kolonist
bent op de
Westelijke Jordaanoever, kun je zoveel
water verbruiken en
zoveel putten graven
als je wilt.

Je bent aangesloten
bij Histadrut, maar
hoop niet, dat die
de belangen van je
gemeenschap zal
behartigen.

Als je in één van de
bedoeïenendorpen woont die
niet door Israël
worden erkend, ben
je niet aangesloten
op de waterdistributie.

Histadrut verdedigt
je rechten niet, terwijl je er automatisch
voor bijdraagt.

Je betaalt voor het
water dat Israël
van jou steelt en je
verbruik is drastisch
beperkt. In de
gebieden onder
Israëlische controle is
het quasi onmogelijk
om vergunningen te
verkrijgen voor het
graven of renoveren
van een waterput.

TE BAIGNER DANS
BADEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

Ga maar
en geniet ervan !
(ook geldig voor Palestijnen uit
Oost-Jeruzalem)

Als je op de Westelijke Jordaanoever
woont, droom dan niet te veel van
het verkrijgen van een vergunning
om te gaan zwemmen in Israël.
Als je in de Gaza woont, heb je
alleen toegang tot vervuild water,
wat zwemmen erg gevaarlijk maakt.

WAT KAN IK DOEN ?
IN 60 SECONDEN
Ik deel de campagne op mijn netwerken

IN 30 MINUTEN

Ik informeer mij over het probleem via één van onze dossiers
Ik doe een beroep op de verkozen mandatarissen om hen te vragen, druk uit te oefenen opdat
er een einde komt aan de straffeloosheid van het Israëlische apartheidsbeleid

IN 2 UUR
Ik neem contact op met Palestina Solidariteit om een activiteit te organiseren rond dit thema.
Ik neem deel aan de bekendmaking van de campagne in mijn regio

IN 1 WEEK
JIk neem deel aan een civiele missie in Palestina
Ik word lid van Palestina Solidariteit

Meer info op
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APARTHEID

HET SYSTEEM DAT DE WET
BESPEELT

DOELSTELLINGEN
Voor Israël is het een kwestie van zijn dominantie over het Palestijnse volk te
verzekeren door onmenselijke daden en maatregelen en bepalingen die de
regels van het internationaal en humanitair recht overtreden. Het enige dat
overblijft voor de Palestijnen is, verzet bieden om te blijven bestaan.
ANATOMIE VAN EEN ONDERDRUKKINGSSYSTEEM
Israël oefent zijn overheersing over de Palestijnen uit op een wijze en met
een intensiteit die varieert naargelang het grondgebied.

TWEEDERANGS BURGERSCHAP VOOR PALESTIJNEN IN
ISRAËL.

ik kan niet
samenleven met

Mijn vrouw
NIDAL,

PALESTIJN,
ISRAËLISCH BURGER.

Officieel genieten de 1,7 miljoen
Palestijnen uit Israël (of Israëlische
Arabieren), afstammelingen van de
autochtonen die op hun land zijn
gebleven bij het ontstaan van Israël, gelijke burger- en politieke
rechten. Een reeks min of meer
verraderlijke beschikkingen reduceren hen echter tot een tweederangs burgerschap.
Zo stelt het Israëlische rechtssysteem, naast het staatsburgerschap, een «Joodse nationaliteit»

in, die een reeks sociale, werkgelegenheids-, huisvestings- en educatieve
voordelen biedt die de Israëlische Palestijnen niet genieten. Para-publieke
agentschappen die zich uitsluitend bezighouden met de exclusieve bevordering van de joodse ontwikkeling, maken het mogelijk om wetgeving
te omzeilen die in beginsel niet-discriminerend is. Zo werken het Joods
Agentschap en het Joods Nationaal Fonds nauw samen met de autoriteiten
op het gebied van landbeheer (93% eigendom van de openbare sector). De
Palestijnen, die ongeveer 18% van de bevolking vertegenwoordigen, bezitten
slechts 3% van het land. Veel Joodse gemeenten hebben discriminerende of
tegen de Arabische minderheid gerichte regelgeving uitgevaardigd. In 2018
heeft de aanneming van de basiswet (van constitutionele waarde) inzake de
natiestaat van het Joodse volk het etnocratische en dus collectief discriminerende karakter van de staat Israël geïnstitutionaliseerd.

OOST-JERUZALEM :
EEN PRECAIRE LEGALE STATUS
De 300.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem (illegaal geannexeerd door Israël) zijn gereduceerd tot een sub-statuut dat hen buitenlanders in hun
eigen stad maakt. Hun ambigue status als «permanent ingezetene» komt
in feite neer op een precaire verblijfsvergunning die op elk moment kan
worden ingetrokken. De ruimtelijke
planning wordt gekenmerkt door
de officiële doelstelling van «demografisch evenwicht» (70% Joden
en 30% Arabieren), gericht op het
beperken en zelfs verminderen van
Palestijnse aanwezigheid. De vestiging van joodse kolonisten (200.000
in 2017) wordt bevorderd (indien
nodig gewelddadig),er wordt gedesinvesteren in de Arabische zones om

ZE hebben
me uit

Mijn huis
gezet
ABEER

INWONER VAN
OOST-JERUZALEM.

een georganiseerd tekort aan openbare diensten te bewerkstelligen (gezondheid, onderwijs, cultuur ...) en er is
een constante dreiging van intrekking
van de status van «permanent ingezetene» van de Palestijnse inwoners.

BEZET PALESTIJNS GEBIED WESTBANK EN GAZA: HET MILITAIRE REGIME
De 4,7 miljoen Palestijnen die in de
bezette Palestijnse Gebieden wonen
(OPT) (2,7 miljoen op de Westelijke
Jordaanoever en 2 miljoen in Gaza)
leven onder militaire bezetting.
Tegen de klachten over apartheid
in de OPT voeren Israël en zijn aanhangers aan, dat het oorlogsrecht
niet vereist, dat de bevolking van
een bezet gebied gelijke rechten
krijgt.
Deze redenering gaat voorbij aan
twee fundamentele feiten:

1

Ik
krijg
geen
toestemming met
mijn kind mee
naar het ziekenhuis te gaan
RIM,

INWOONSTER
VAN JENIN.

1. Het bestaan van twee wettelijke regimes en strafregimes (civiel
voor sommigen, militair voor anderen) op basis van «ras».
Er is dan ook een grote kloof tussen de procedures en sancties die
voor een zelfde misdaad of delict worden opgelegd, naargelang deze
wordt gepleegd door een joodse Israëliër of een Palestijn.

2

Racistisch landbeheer en ruimtelijke ordening op basis van:
De officiële doelstelling hafrada, de fysieke «scheiding» tussen
Palestijnse en Joodse lokaliteiten, dit is met name het instellen
van een discriminerend regime in termen van mobiliteit: gescheiden wegen, controleposten, verbod voor Palestijnen om bepaalde
plaatsen te betreden, enz
E
 en beleid dat doelbewust gericht is op het voorkomen van de
ontwikkeling van de Palestijnse zones en het bevorderen van de
ontwikkeling van de nederzettingen: discriminerend beheer van
land en water, weigering om bouwvergunningen af te leveren aan
de Palestijnen, terwijl aan de constructies in de kolonies met volle
kracht wordt verdergewerkt, enz.

Ondanks de «terugtrekking» uit Gaza in 2005, blijft Gaza bezet, onder Israëlische controle van zijn grenzen en van zijn lucht- en zeegebied. Sinds
2007 heeft Israël de Gazastrook een drastische blokkade opgelegd.

DE VLUCHTELINGEN : UITSLUITING

De 5,2 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn strikt gesproken niet geïntegreerd in het Israëlische systeem van overheersing. Het verbod om naar hun
land terug te keren, hoewel uitdrukkelijk toegestaan door resoluties van de
Verenigde Naties, is een releverend element van de apartheid die het Palestijnse volk als geheel treft. Omgekeerd mogen joden van de hele wereld zich
in Israël vestigen en het Israëlische staatsburgerschap verwerven.

HET SYSTEEM DAT DE WET BESPEELT

WIJ HEBBEN DE APARTHEID IN ZUID-AFRIKA DOEN
VERDWIJNEN, LATEN WE HET DOEN VOOR PALESTINA !

www.thisisapartheid.be

UNE CAMPAGNE DE

