
KOM EN ZIE

Onrecht tekent het leven van zowel christelijke 
als islamitische Palestijnen. Palestijnse christenen 
brachten in 2009 het Kairosdocument ‘Het uur van 
de waarheid’ uit, dat een schreeuw om recht is 
vanuit het hart van het Palestijnse lijden. Zij roepen 
op tot een oplossing die maakt dat zowel Pales-
tijnen als Israëliërs in vrijheid, veiligheid en vrede 
leven. Zij sporen christenen wereldwijd aan tot 
kritische bezinning op hun theologie ten aanzien 
van Israël: “Om onze realiteit te begrijpen, zeggen 
we tegen de kerken: Kom en zie. We zullen u ont-
vangen als pelgrims. Kom naar ons om te bidden. 
Draag een boodschap van vrede, liefde en verzoe-
ning. U zult de feiten en de mensen van dit land, 
Palestijnen en Israëli’s leren kennen. We roepen  
u op de waarheid te zeggen over de Israëlische 
bezetting van Palestijns land.” Kairos Palestine.

De Werkgroep Kairos Palestina Nederland  
beantwoordt deze oproep door:

l Het Kairos Palestina document in Nederlandse 
kerken bekend te maken en bij te dragen aan 
rechtvaardige verhoudingen in Palestina en 
Israël.

l Verdieping en vernieuwing van het theologisch 
denken over Israël te stimuleren, waarbij ge-
rechtigheid uitgangspunt is.

l Palestijnse christenen doen ervaren, dat Neder-
landse christenen hun oproep gehoord hebben.

Meer informatie: www.kairospalestina.nl  
en www.kairospalestine.ps

VAN HUIS  
HAARD 
VERDREVEN 
IN PALESTINA

 In juni 1967 viel Israël de Weste-
lijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gazastrook 
binnen en vestigde er een hardvochtige militaire 
bezetting. Dagelijks verdrijft Israël Palestijnse 
 families uit hun huis en land om er nederzettingen  
te bouwen voor joodse kolonisten. Deze nederzet-
tingen zijn niet alleen illegaal volgens het interna-
tionale en humanitaire recht, maar staan ook een 
rechtvaardige vrede in het Heilige Land in de weg. 
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“Als je neutraal bent in een situatie van onrecht, dan kies 
je de kant van de onderdrukker. 
Als een olifant met zijn poot op de staart van een muis 
staat, dan zal de muis jouw neutraliteit niet waarderen.”

Aartsbisschop Desmond Tutu

HET ABC VAN DE BEZETTING

De Oslo-akkoorden deelden de Westelijke 
 Jordanoever op in drie delen: 
A-gebied (18 procent van de bezette Palestijnse 
gebieden): de Palestijnse Nationale Autoriteit 
(PNA) is verantwoordelijk voor de openbare orde 
en civiele administratie. Zone A bestaat voor-
namelijk uit de grote Palestijnse steden op de 
Westelijke Jordaanoever. 
B-gebied (24 procent van de bezette Palestijnse 
gebieden.): de PNA is wel verantwoordelijk voor de 
civiele administratie, maar het gebied staat onder 
Israëlisch militair bewind Dit zijn vooral dorpen.  
C-gebied (59 procent van de bezette Pales-
tijnse gebieden): dit gebied staat onder volledige 
 civiele en militaire controle van Israël. 

“Voor 1967 was er genoeg water voor iedereen. Toen 
kwamen de Israëliërs en sloopten onze watertanks. 
Nu kopen water bij hen voor 52 euro per 10 m3.”

Abu Saqr, schaapherder uit de Jordaanvallei
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De Oslo-akkoorden, die in 1993 werden on-
dertekend, zouden vrede tussen Israëliërs 
en Palestijnen moeten brengen. Er werden 

afspraken gemaakt over terugtrekking van het Is-
raëlische leger uit bezet gebied en geleidelijke in-
voering van Palestijns zelfbestuur. In vijf jaar zou er 
overeenstemming moeten zijn over de definitieve 
grenzen, de status van Jeruzalem en de terugkeer 
van vluchtelingen. De Westelijke Jordaan oever 
werd opgedeeld in A- B- en C-gebieden waar 
de Palestijnse Autoriteit en Israël in verschillende 
mate zeggenschap hebben. Afgesproken werd 
onder meer dat Israël de uitbreiding van joodse 
nederzettingen zou bevriezen.

Het vredesproces draaide echter uit op vruchte-
loze onderhandelingen en verregaande kolonisa-
tie. Sinds ‘Oslo’ is het aantal kolonisten in bezet 
gebied verdubbeld. Verbindingswegen tussen de 
nederzettingen en Israël zijn alleen toegankelijk 
voor auto’s met een Israëlische kentekenplaat. Zij 
doorkruisen vrijwel de gehele Westelijke Jordaan-
oever. Zij vormen samen met de ruim zeshonderd 
checkpoints en de Afscheidingsmuur een ernstige 
beperking van de bewegingsvrijheid van de Pales-
tijnen.

Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen hebben 
dagelijks te maken met geweldpleging door kolo-
nisten die – ongestraft – hun olijfbomen verbran-
den, hun vee ombrengen en hen de toegang tot 
waterbronnen ontzeggen. 

Palestijnse families in het C-gebied en Oost-
Jeruzalem leven onder de constante dreiging van 
sloop van hun woningen. Israël geeft Palestijnen 
in C-gebied zelden of nooit een bouwvergunning. 
Palestijnen zijn gedwongen ‘illegaal’ te bouwen. 
Gezinnen met een sloopverordening weten niet 
wanneer hun huis daadwerkelijk tegen de vlakte 
gaat en leven in voortdurende angst voor de bull-
dozers. Wat ze wel zeker weten is dat ze na afloop 
een rekening krijgen voor de kosten van de sloop.

In plaats dat het C-gebied geleidelijk is over-
gegaan in Palestijnse handen, heeft Israël zijn grip 
op het gebied versterkt. Zonder de vruchtbare 
gronden van het C-gebied, die bovendien de Pa-
lestijnse steden met elkaar verbindt, is een levens-
vatbare Palestijnse staat onmogelijk en vervliegt 
de hoop op een rechtvaardige vrede.

KOLONISATIE EN VERWOESTING: EEN HEILLOZE WEG WIST U DAT:
Er sinds 1967 12.000 Palestijnse huizen op  
de Westelijke Jordaanoever vernietigd zijn? 

De Westelijke Jordaanoever ongeveer even 
groot is als de provincie Gelderland?

In 2011 622 Palestijnse gebouwen zijn vernietigd 
in de bezette gebieden waarbij 1100 mensen 
dakloos werden, 

Dit bijna een verdubbeling is ten opzichte van 
2010?

Er in het C-gebied 300.000 kolonisten wonen en  
150.000 Palestijnen?

Er slechts 1 procent van het C-gebied bestemd 
is voor Palestijnse ontwikkeling? 

Het Israëlisch militaire bestuur bouwvergunnin-
gen aan Palestijnen in 94 procent van de geval-
len weigert?

Dat in 2011 3.000 sloopbevelen voor onder meer 
woningen, scholen en speelplaatsen als een 
zwaard van Damocles boven de bevolking hingen?

Artikel 23 van het Haags Verdrag (1907) het de 
bezetter verbiedt eigendommen van de bewo-
ners te vernietigen of in te nemen, tenzij dit mili-
tair noodzakelijk is?

Artikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie het 
de bezetter verbiedt om de eigen burgers te ver-
plaatsen  naar bezet gebied?

De Wereldraad van Kerken Israël heeft opgeroe-
pen de toe-eigening van land en de sloop van 
Palestijnse woningen onmiddellijk te staken?

Ruim 27.000 Palestijnen uit het C-gebied  
dreigen te worden gedeporteerd? 
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“Meer dan honderd soldaten omsingelden ons 
huis en richtten hun machinegeweren op mij. Ze 
maakten de ramen kapot en gooiden traangas naar 
binnen. Mijn vrouw Arabiya en onze zes kinderen 
vluchtten het huis uit. Arabiya raakte bewuste-
loos en moest naar het ziekenhuis. De kinderen 
schreeuwden en huilden. Toen kwam de bulldozer 
en verwoestte ons huis, de 52 bomen die ik had 
geplant, ons hele leven. Ik zei mijn dochter dat ik 
haar zou beschermen. Ze zei: Hoe kun je, ik heb 
toch gezien wat de soldaten met je deden...?” 

Salim Shawamreh uit Anata, Oost-Jeruzalem  
over de vijfde keer dat zijn huis werd gesloopt.


