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INLEIDING
Dit dossier is een vervolg op het dossier
Israelische Apartheid – drie basisteksten (59
pp.) dat het Nederlands Palestina Komitee
(NPK) in het voorjaar van 2021 publiceerde.
In dit vervolgdossier staan de rapporten
centraal van Human Rights Watch (HRW) A
Threshold Crossed: Israeli Authorities and
the Crimes of Apartheid and Persecution
(27 april 2021; 217 pp.) en van Amnesty
International (AI) Israel’s Apartheid Against
the Palestinians: Cruel System of Domination
and Crime Against Humanity (1 februari
2022; 278 pp.).
Zelfs de door ons in het Nederlands vertaalde
samenvattingen zijn geen lichte kost. Voor
een inzicht in Israelische apartheid en hoe
deze te bestrijden, is het echter van groot
belang om van de inhoud ervan en de
commentaren erop goed kennis te nemen
Uit de diverse rapporten van Palestijnse
mensenrechtenorganisaties – die van AlHaq (Ramallah) en Adalah (Haifa); het
rapport van de United Nations Economic
and Social Commission for Western Asia
(ESCWA; 15 maart 2017; 75 pp.); die van
joods-Israelische mensenrechtenorganisaties
Yesh Din (juni 2020; 58 pp.) en B’Tselem
(12 januari 2021; 8 pp.); evenals die van
Human Rights Watch (2021) en Amnesty
International (2022) – komt een consistent
beeld naar voren: de Staat Israel maakt zich
schuldig aan de misdaad van apartheid. Op
grond van het internationaal recht behoort
apartheid tot de categorie misdaden tegen de
menselijkheid.
Het grote winstpunt is dat in genoemde
rapporten – eindelijk – vanuit een totaalbeeld
is gewerkt. De diverse deelaspecten
waarover men zich de afgelopen decennia
gebogen heeft, waarover men gepubliceerd
heeft en waartegen actie is gevoerd –
censuur, detentie, foltering, dubieuze
rechtsgang, buitengerechtelijke executies,
grondonteigening, joodse nederzettingen, de
Muur, oorlogsmisdaden enzovoort – blijken
alle elementen te zijn van een politiek
die gericht is op het bestendigen van de
hegemonie van joodse Israeli’s over de
Palestijnen – kortom hier is sprake van de
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misdaad van apartheid. Daarbij is tevens de
door Israel opgelegde ruimtelijke opdeling
overstegen: de kwestie van Israelische
apartheid is geanalyseerd in het gehele
gebied dat onder Israelische controle staat
(‘from the river to the sea’).
Waarom is deze reeks rapporten die
Israelische apartheid boekstaven pas nu
geproduceerd ? De titel van het HRWrapport luidt Een drempel overschreden. De
organisatie moet in het tijdperk Benjamin
Netanyahoe / Donald Trump – met onder
meer de sterke uitbreiding van de joodse
nederzettingen, erkenning door Washington
van de annexatie van Jeruzalem en de
Hoogvlakte van Golan, annexatieplannen
voor de Westelijke Jordaanoever en de Wet
op de Joodse Natie-Staat – tot de conclusie
zijn gekomen dat voor Israel de zaken
onomkeerbaar waren en er toegewerkt
werd naar de vestiging van een GrootIsrael. Het heeft wel erg lang geduurd
voordat men tot dit inzicht is gekomen en
hetzelfde kan van B’Tselem en AI gezegd
worden. De ontwikkelingen op de grond
– zoals gedocumenteerd en geanalyseerd
door Palestijnse mensenrechtenorganisaties
– waren immers al zo lang duidelijk. In
het algemeen kan gezegd worden dat met
de jaren de kloof tussen de propaganda
en de rechtvaardigingen van de kant van
Israel en zijn pleitbezorgers enerzijds en de
harde dagelijkse realiteit van de Palestijnen
anderzijds, steeds groter was geworden –
zo groot dat de mensenrechtenorganisaties
hun geloofwaardigheid dreigden te verliezen
als zij niet duidelijker en krachtiger stelling
namen tegen wat ook zijzelf inmiddels aan
ontwikkelingen in kaart hadden gebracht.
In de diverse rapporten wordt de thematiek
van Israelische apartheid ruimtelijk – en
daarmee tegelijk voor wat betreft de direct
betrokkenen – verschillend afgebakend:
•

Al-Haq en Adalah hebben van meet
af aan gewezen op het bestaan van
apartheid, niet alleen in de sinds 1967
Bezette Palestijnse Gebieden (BPG),
maar ook in Israel/Palestina’48; zij
zijn de pioniers in deze discussie;

•

•
•

•

de opstellers van het ESCWA-rapport
– Richard Falk en Virginia Tilley –
nemen in hun analyse behalve de BPG
en Israel/Palestina’48, ook de positie
van de Palestijnse vluchtelingen in de
diaspora mee – het gaat hier tenslotte
om de helft van alle Palestijnen;
Yesh Din beperkt zich tot de
situatie op de bezette Westelijke
Jordaanoever;
B’Tselem concludeert dat van apartheid
in zowel de BPG als in Israel/Palestina’48
sprake is, maar laat de Palestijnse
vluchtelingen buiten de analyse;
voor Human Rights Watch geldt dat
laatste eveneens; HRW constateert dat
Israel de Palestijnen in zowel de BPG
als in Israel/Palestina’48 stelselmatig
discrimineert met de intentie om de
heerschappij van de joodse Israeli’s
over de Palestijnen te bestendigen;
tegelijk stelt HRW vast dat het niveau
van systematische onderdrukking
en begane onmenselijke daden – die
volgens het Internationaal Verdrag
inzake de Bestrijding en Bestraffing
van het Misdrijf Apartheid (1973)
en het Statuut van Rome (2002)
samen met het bestendigen van de

•

overheersing de drie elementen van
de definitie van apartheid vormen – in
de BPG zodanig hoog is, dat er daar
van apartheid sprake is, terwijl dat
niveau in Israel/Palestina’48 lager
ligt, zodat daar vooralsnog niet van
apartheid sprake is;
In het Amnesty Internationalrapport wordt geconstateerd dat
er in zowel de BPG als in Israel/
Palestina’48 sprake is van apartheid
en wel vanaf de stichting van de Staat
Israel in 1948, met als logisch gevolg
dat de kwestie van de Palestijnse
vluchtelingen integraal in de analyse
wordt meegenomen.

Twee punten vragen om nadere aandacht.
Volgens HRW ligt – zoals gezegd –het niveau
van systematische onderdrukking en begane
onmenselijke daden in Israel/Palestina’48
lager dan in de BPG, op grond waarvan er in
Israel/Palestina’48 van apartheid (vooralsnog)
geen sprake zou zijn. Dat roept de vraag op
wat in dit verband de door HRW gehanteerde
criteria zijn.
Tot de onmenselijke daden die in het
Internationaal Verdrag inzake de Bestrijding

Qalandia-checkpoint – op de weg van Ramallah naar Jeruzalem
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en Bestraffing van het Misdrijf Apartheid
(1973) en het Statuut van Rome (2002)
worden genoemd, behoren ‘gedwongen
verplaatsing [verdrijving]’, ‘onteigening van
grondbezit’, ‘het creëren van afzonderlijke
reservaten en getto’s’, en het ontzeggen
van ‘het recht om het land te verlaten en
ernaar terug te keren, [en] het recht op een
nationaliteit’.
Wat dan te denken van de positie van de
onteigende en verdreven bedoeïenen in de
Negev (Naqab); de uitsluiting van Israelische
Palestijnen van toegang tot de grond – grond
die na 1948 eerst grootschalig is onteigend; de
ver doorgevoerde ruimtelijke segregatie tussen
joodse Israeli’s en Israelische Palestijnen;
het grote verschil in het niveau van publieke
voorzieningen tussen joodse Israeli’s en
Israelische Palestijnen; dat Palestijnse
politieke partijen uitsluitend aan het politieke
bedrijf mogen deelnemen, wanneer zij Israel
als ‘Joodse en democratische staat’ hebben
erkend, enzovoort.
Daarbovenop is er sinds 2018 de (Basis-)Wet
op de Joodse Natie-Staat, die explicieter dan
ooit Joodse hegemonie over de autochtone
Palestijnen bekrachtigt (zie voor de tekst van
die wet Bijlage 1).
Kennelijk is dit alles voor HRW nog altijd niet
voldoende om ook de verhoudingen in Israel/
Palestina’48 met apartheid aan te merken. Bij
de ESCWA, B’Tselem en nadien ook AI staat
het bestendigen van de overheersing door
joodse Israeli’s van de Palestijnen duidelijk
meer centraal bij hun conclusie dat de Staat
Israel zich schuldig maakt aan de misdaad
van apartheid.
Een tweede punt betreft de uitspraken van
AI’s Secretaris-Generaal Agnès Callamard
bij de presentatie van het AI-rapport op
1 februari in Jeruzalem. Die uitspraken
lijken logisch gesproken haaks te staan
op de analyse van AI, die de kwestie van
apartheid terugvoert tot de oorsprong van
de Staat Israel en in het verlengde daarvan
oproept tot ontmanteling van het Israelische
apartheidssysteem.
In dit verband volgt hier een lang citaat uit de
bijdrage van Soheir Asaad en Rania Muhareb
in dit dossier, waarin zij hun fundamentele
kritiek op de benadering van AI en van

6

Israelische apartheid (2)

andere mensenrechtenorganisaties helder
onder woorden brengen:
AI’s Secretaris-Generaal Agnès Callamard
koos ervoor om de persconferentie van de
organisatie in Jeruzalem te openen met de
bewering dat ‘het Joodse volk recht heeft
op zelfbeschikking’. Daarna benadrukte zij:
‘Wij hebben geen kritiek op het feit dat er
een Joodse Staat is... Waar wij om vragen,
is dat de Joodse Staat de rechten erkent
van alle mensen die onder zijn controle en
op zijn grondgebied leven’. AI herhaalde dit
standpunt in een persbericht dat die dag op
haar website werd gepubliceerd, waarin stond
dat zij ‘Israels wens om een thuis voor joden
te zijn niet ter discussie stelt’, noch dat zij
‘van mening is dat het feit dat Israel zichzelf
als ‘Joodse Staat’ bestempelt op zichzelf duidt
op een voornemen om te onderdrukken en te
overheersen’.
Uit deze verklaringen blijkt minachting.
Want dat Israel zichzelf een ‘Joodse Staat’
noemt, is niet slechts van symbolisch waarde,
maar veeleer de manifestatie zelf van het
zionistische vestigingskolonialisme en de
overheersing door zionistische [joodse]
kolonisten van het Palestijnse volk. Dit is het
fundament van Israels apartheidsregime.
[...] Wij erkennen het belang van [...]
rapporten [als die van AI] voor wereldwijde
campagnes en pleitbezorging. Er zijn echter
problemen met dit rapport – net als met de
rapporten die eerder door joods-Israelische
en internationale mensenrechtenorganisaties
zijn gepubliceerd. AI’s rapport verzuimt
apartheid te erkennen als een instrument
van het zionistische vestigingskolonialisme
en gaat voorbij aan de rol van de zionistische
ideologie en instellingen bij het tot stand
komen en in stand houden van dit systeem.
Het erkent evenmin het recht van het
Palestijnse volk op zelfbeschikking. Kortom,
het rapport breekt niet met de beperkingen
die aan het discours van de Palestijnen
worden opgelegd en gaat evenmin in op de
aard van het zionistische project als zowel
racistisch als koloniaal.
Einde citaat. De beide auteurs vragen
zich dan ook af wat AI met haar oproep
tot ontmanteling van het Israelische
apartheidssysteem nu eigenlijk precies wil
ontmantelen.

Om de zaken nogmaals duidelijk te
stellen: apartheid is het instrument van
het vestigingskoloniale zionistische project
in Palestina om daarmee de hegemonie
van joodse Israeli’s over de Palestijnen
te bestendigen en waarvoor het politieke
zionisme het ideologische kader en de
ideologische rechtvaardiging biedt.
Daaruit volgt, dat om Israelische
apartheid de wereld uit te krijgen, de
vestigingskoloniale grondslag van de Staat
Israel aangepakt moet worden, inclusief het
gedachtegoed van het politieke zionisme.
Bij de bestrijding van Israelische apartheid
moet het dan ook om méér gaan dan om
een liberaal-progressief geïnspireerde
mensenrechtenstrijd. In de kern gaat
het om een anti-koloniale strijd – joodse
kolonisten koloniseren het historische
Mandaatgebied Palestina en verdrijven
of overheersen de inheemse bevolking –
de Palestijnen. Inzet van die strijd is de
dekolonisatie van Palestina – een van de
laatste kolonies in de wereld – en de opbouw
van een nieuwe staatkundige entiteit naar
het model van post-apartheid Zuid-Afrika.
Dekolonisatie wordt door Israel met steun
van zijn pleitbezorgers en zijn bondgenoten
geblokkeerd. Daarmee zijn zij – in de eerste
plaats de Staat Israel – verantwoordelijk voor
het voortduren van het geweld en voor veel
ellende van vooral de Palestijnen.
Dan zijn er de reacties die de diverse
rapporten losgemaakt hebben: van Israel
en zijn pleitbezorgers. Zoals te verwachten
viel is door hen daartegen grof verbaal
geschut ingezet. Daarbij vielen termen als
leugenachtig, bevooroordeeld, dubbele
maatstaven en demonisering, allemaal
bedoeld om de Staat Israel te delegitimeren,
waarmee de kritiek – jawel – in wezen
‘antisemitisch’ zou zijn.
Veelzeggend is dat er door hen tegen de
rapporten inhoudelijk niets is ingebracht.
Hoe kan het ook anders. Voor de rapporten
van HRW en AI is jarenlang research
gedaan, er is een lange lijst van deskundigen
geraadpleegd en de analyses zijn uitgebreid
gedocumenteerd. In (pro-)Israelische kring
kan men dan ook alleen maar hopen dat de
bui – net als dat eerder het geval is geweest
– zal overdrijven. Dat is echter nog maar

de vraag. Want vanuit de civil society zwelt
de kritiek op en het verzet tegen de politiek
van Israel aan. Binnen de gemeenschap
van de mensenrechtenorganisaties bestaat
er nagenoeg consensus over Israelische
apartheid. Bovendien, met zijn aanhoudend
geweld tegen de Palestijnen – institutioneel,
politioneel, militair – draagt Israel zelf steeds
nieuwe munitie voor kritiek aan.
Van de kant van regeringen en prominente
politieke partijen in het Westen is er
overwegend afwijzend op de diverse
rapporten gereageerd (zie in dit verband de
even nietszeggende als – gezien de ernst
van de zaak – beschamende uitspraken van
de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken, in Bijlage 2). Sindsdien hult men zich
in stilzwijgen.
Datzelfde geldt voor de gevestigde media in
het Westen. Hun monopolie in de berichtgeving en meningsvorming is echter allang
door de sociale media doorbroken, met de civil
society als grote afnemer van hun informatie.
De vraag is wat de volgende stap van de
mensenrechtenorganisaties zal zijn. Behalve
aan de inhoud en de aanbevelingen van hun
rapporten meer bekendheid te geven – AI
heeft wereldwijd 10 miljoen leden – zouden
zij een actieve lobbycampagne moeten
voeren om de kwestie van Israelische
apartheid door het Internationaal Strafhof
(ICC) behandeld te krijgen.
Maar het is vooral aan de wereldwijde
Palestina-beweging om met de informatie
uit de diverse rapporten over Israelische
apartheid aan de slag te gaan. Deze unieke
kans mag zij niet laten liggen. Palestijnse en
niet-Palestijnse auteurs van de commentaren
die in dit dossier zijn opgenomen, trekken
lijnen door en doen aanbevelingen.
In Nederland lijken de voorwaarden
voor politieke actie gunstig. Uit een
recente opiniepeiling in opdracht van de
vredesbeweging PAX kan worden opgemaakt
dat de publieke opinie in Nederland inzake
Israelische apartheid in beweging is (zie
Bijlage 3). Politici zullen uiteindelijk moeten
volgen.
Robert Soeterik – voorzitter Nederlands
Palestina Komitee
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Een drempel overschreden – Israelische
autoriteiten en de misdaden van apartheid en
vervolging
Rapport Human Rights Watch – 27 april 2021 – 217 pagina’s

samenvatting
Anno 2022 wonen ongeveer 6,8 miljoen
joodse Israeli’s en 6,8 miljoen Palestijnen in
het gebied dat zich uitstrekt van de rivier de
Jordaan tot aan de Middellandse Zee – een
gebied dat Israel en de Bezette Palestijnse
Gebieden (BPG) omvat, het laatste bestaande
uit de Westelijke Jordaanoever, inclusief OostJeruzalem, en de Strook van Gaza [hierna
Gaza]. In het grootste deel van dit gebied is
Israel de enige regerende macht; in de rest
van het gebied oefent Israel het primaire
gezag uit naast beperkt Palestijns zelfbestuur.
In deze gebieden bevoorrechten de
Israelische autoriteiten in de meeste aspecten
van het leven systematisch de joodse Israeli’s
en discrimineren zij de Palestijnen. Wetten,
beleid en verklaringen van vooraanstaande
Israelische functionarissen maken duidelijk
dat het doel om de joods-Israelische controle
over demografie, politieke macht en grond
te behouden, van oudsher de leidraad vormt
voor het regeringsbeleid. Bij het nastreven
van dit doel hebben de autoriteiten op grond
van hun identiteit Palestijnen in verschillende
mate van intensiteit onteigend, opgesloten,
onder dwang van elkaar gescheiden en
onderworpen. In bepaalde delen van het
gebied zijn, zoals beschreven in dit rapport,
de ontberingen zo ernstig dat zij neerkomen
op misdaden tegen de menselijkheid van
apartheid en vervolging.
Verscheidene wijdverbreide
veronderstellingen, waaronder die dat de
bezetting [sinds de Juni-Oorlog van 1967]
tijdelijk is, dat ‘het vredesproces’ [te weten
het zogeheten Oslo-proces vanaf 1993;
red.] spoedig een einde aan de Israelische
schendingen zal maken, dat de Palestijnen
zinvolle controle hebben over hun leven op
de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, en
dat Israel binnen zijn grenzen een egalitaire
democratie is, hebben de realiteit van Israels
diepgewortelde discriminerende heerschappij
over de Palestijnen verdoezeld. Israel heeft in
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zijn 73-jarige geschiedenis op zes maanden
na [van eind 1966 tot begin 1967] altijd een
deel van de Palestijnse bevolking militair
bestuurd. Van 1948 tot 1966 heeft het dit
gedaan over de overgrote meerderheid
van de Palestijnen in Israel. Van 1967 tot
heden heeft Israel militair geregeerd over
de Palestijnen in de BPG, met uitzondering
van Oost-Jeruzalem. Daarentegen heeft het
sinds zijn oprichting alle joodse Israeli’s, met
inbegrip van de [joodse] kolonisten in de BPG
sinds het begin van de bezetting in 1967,
geregeerd op basis van zijn meer rechten
respecterende burgerlijk recht.
De afgelopen 54 jaar hebben de Israelische
autoriteiten de overbrenging van joodse
Israeli’s naar de BPG vergemakkelijkt en
hun een hogere rechtspositie toegekend dan
Palestijnen die in hetzelfde gebied wonen,
waar het gaat om burgerrechten, toegang
tot grond, de vrijheid om te verhuizen, te
bouwen en verblijfsrechten toe te kennen
aan naaste verwanten. Hoewel de Palestijnen
in delen van de BPG een beperkte mate
van zelfbestuur hebben, behoudt Israel
de primaire controle over de grenzen, het
luchtruim, het personen- en goederenverkeer,
de veiligheid en de registratie van de gehele
bevolking [Bevolkingsregister], die op haar
beurt zaken dicteert als de rechtspositie en
het recht om identiteitskaarten te ontvangen.
Een aantal Israelische functionarissen heeft
duidelijk verklaard van plan te zijn deze
controle eeuwig te handhaven en heeft dit
met hun daden ondersteund, met inbegrip
van de voortdurende uitbreiding van [joodse]
nederzettingen in de loop van het tientallen
jaren durende ‘vredesproces’. De unilaterale
annexatie van bijkomende delen van de
Westelijke Jordaanoever, die de regering
van premier Benjamin Netanyahoe heeft
bezworen uit te voeren, zou de realiteit van
systematische Israelische overheersing en
onderdrukking die reeds lang de overhand
heeft, formaliseren zonder iets te veranderen

aan de realiteit dat de gehele Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem,
volgens het internationale bezettingsrecht
bezet gebied is dat Israel in 1967 unilateraal
heeft geannexeerd.
Het internationaal strafrecht heeft twee
misdrijven tegen de menselijkheid
gedefinieerd voor situaties van systematische
discriminatie en onderdrukking: apartheid en
vervolging. Misdaden tegen de menselijkheid
behoren volgens het internationaal recht tot
de zwaarste categorie misdaden.
De internationale gemeenschap heeft
in de loop der jaren de term apartheid
losgekoppeld van zijn oorspronkelijke
Zuid-Afrikaanse context, een universeel
wettelijk verbod op de praktijk ervan
ontwikkeld en deze erkend als misdrijf
tegen de menselijkheid, met definities
in het Internationaal Verdrag inzake de
Bestrijding en de Bestraffing van het Misdrijf
Apartheid van 1973 (‘Apartheidsverdrag’)
en het Statuut van Rome van 1998 van het
Internationaal Strafhof (ICC).

Het misdrijf tegen de menselijkheid van
vervolging, dat eveneens in het Statuut van
Rome is opgenomen en dat het opzettelijk en
in ernstige mate ontnemen van fundamentele
rechten op raciale, etnische en andere
gronden, is voortgekomen uit de naziProcessen van Neurenberg na afloop van de
Tweede Wereldoorlog en vormt een van de
ernstigste internationale misdrijven – van
dezelfde ernst als apartheid.
De Staat Palestina is partij bij zowel het
Statuut van Rome als het Apartheidsverdrag.
In februari 2021 oordeelde het ICC dat
het rechtsmacht heeft over ernstige
internationale misdrijven die in de gehele
BPG zijn gepleegd, met inbegrip van OostJeruzalem, waaronder de misdrijven tegen de
menselijkheid van apartheid of vervolging die
in dat gebied zijn gepleegd. In maart 2021
kondigde het Bureau van de Hoofdaanklager
van het ICC de opening aan van een formeel
onderzoek naar de situatie in Palestina.
De term apartheid wordt steeds vaker
gebruikt in verband met Israel en de
BPG, maar meestal in beschrijvende of
vergelijkende, niet-juridische zin, en vaak om
te waarschuwen dat de situatie de verkeerde

de joodse nederzetting Pisgat Ze’ev
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kant op gaat. Met name Israelische,
Palestijnse, Amerikaanse en Europese
functionarissen, prominente commentatoren
in de media en anderen hebben gesteld
dat, indien het beleid en de praktijken van
Israel ten aanzien van de Palestijnen op
de ingeslagen weg voortgaan, de situatie,
althans op de Westelijke Jordaanoever, op
apartheid zou neerkomen.
Anderen hebben daarentegen gesteld dat de
huidige realiteit al op apartheid neerkomt.
Slechts weinigen hebben echter een
gedetailleerde juridische analyse uitgevoerd
op basis van de internationale misdaden van
apartheid of vervolging.
In dit rapport onderzoekt Human Rights
Watch in hoeverre die drempel in bepaalde
gebieden waar de Israelische autoriteiten
controle uitoefenen reeds is overschreden.

definities van apartheid en
vervolging
Het verbod op geïnstitutionaliseerde
discriminatie, vooral op grond van ras
of etniciteit, is een van de fundamentele
elementen van het internationaal recht.
De meeste staten zijn overeengekomen de
ergste vormen van dergelijke discriminatie,
dat wil zeggen vervolging en apartheid,
te behandelen als misdaden tegen de
menselijkheid en hebben het ICC de
bevoegdheid gegeven deze misdaden te
vervolgen wanneer de nationale autoriteiten
niet in staat of niet bereid zijn deze te
vervolgen. Misdaden tegen de menselijkheid
bestaan uit specifieke criminele handelingen
die worden gepleegd als onderdeel van
een wijdverbreide of stelselmatige aanval,
of handelingen die worden gepleegd
overeenkomstig het beleid van een staat
of een organisatie, gericht tegen een
burgerbevolking.
Het Apartheidsverdrag definieert het misdrijf
tegen de menselijkheid van apartheid als
‘onmenselijke daden die worden gepleegd
met het oog op het vestigen en handhaven
van de heerschappij van een bepaalde raciale
groep over een andere raciale groep en het
systematisch onderdrukken daarvan’.
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Het Statuut van Rome van het Internationaal
Strafhof hanteert een soortgelijke definitie:
‘onmenselijke daden ... gepleegd in het
kader van een geïnstitutionaliseerd regime
van systematische onderdrukking en
overheersing door een bepaalde raciale groep
over een andere raciale groep of groepen
en gepleegd met de bedoeling dat regime
in stand te houden’. In het Statuut van
Rome wordt niet nader omschreven wat een
‘geïnstitutionaliseerd regime’ is.
Het misdrijf apartheid volgens het
Apartheidsverdrag en het Statuut van
Rome bestaat uit drie hoofdelementen: de
bedoeling om een systeem van overheersing
door een bepaalde raciale groep over een
andere in stand te houden; systematische
onderdrukking door een bepaalde raciale
groep over een andere; en een of meer
onmenselijke daden, zoals omschreven, die
op een wijdverspreide of systematische basis
in overeenstemming met dat beleid worden
uitgevoerd.
Tot de onmenselijke daden die in het
Verdrag of het Statuut van Rome worden
genoemd, behoren ‘gedwongen verplaatsing
[verdrijving]’, ‘onteigening van grondbezit’,
‘het creëren van afzonderlijke reservaten en
getto’s’, en het ontzeggen van ‘het recht om
het land te verlaten en ernaar terug te keren,
[en] het recht op een nationaliteit’.
In het Statuut van Rome wordt vervolging als
misdrijf tegen de menselijkheid omschreven
als ‘het opzettelijk en ernstig ontnemen
van fundamentele rechten in strijd met het
internationaal recht op grond van de identiteit
van de groep of collectief’, ook op raciale,
nationale of etnische gronden. Volgens
het internationaal gewoonterecht bestaat
het misdrijf vervolging uit twee primaire
elementen: 1) ernstige schendingen van
fundamentele rechten op een wijdverbreide
of systematische basis; en 2) met
discriminerende bedoelingen.
Weinig rechtbanken hebben zaken behandeld
die betrekking hadden op het misdrijf
vervolging en geen enkele op het misdrijf
apartheid, waardoor er een gebrek aan
jurisprudentie is over de betekenis van de
belangrijkste termen in hun definities. Zoals
in het rapport wordt beschreven, hebben
internationale strafhoven de afgelopen twee

decennia de groepsidentiteit beoordeeld op
basis van de context en de constructie door
lokale actoren, in tegenstelling tot vroegere
benaderingen die gericht waren op erfelijke
fysieke kenmerken. In de internationale
wetgeving inzake mensenrechten, met
inbegrip van het Internationaal Verdrag
inzake de Uitbanning van alle vormen van
Rassendiscriminatie (ICERD), worden ras
en rassendiscriminatie ruim geïnterpreteerd
om onderscheid op grond van afkomst en
nationale of etnische afstamming, naast
andere categorieën, te omvatten.

toepassing op het beleid van
Israel ten aanzien van de
Palestijnen
In Israel en de BPG leven twee hoofdgroepen:
joodse Israeli’s en Palestijnen. Eén primaire
soeverein – de Israelische regering – regeert
over hen.
intentie om overheersing te handhaven
Een verklaard doel van de Israelische
regering is ervoor te zorgen dat joodse
Israeli’s de overheersing in heel Israel en de

BPG behouden. De Knesset [parlement] heeft
in 2018 een wet met grondwettelijke status
aangenomen [‘Basiswet’] waarin Israel wordt
bevestigd als de ‘natiestaat van het Joodse
volk’, waarin wordt verklaard dat binnen dat
grondgebied het recht op zelfbeschikking
‘uniek is voor het Joodse volk,’ en waarin
‘Joodse vestiging’ wordt aangemerkt als een
nationale waarde. Om de joods-Israelische
controle te handhaven, hebben de Israelische
autoriteiten een beleid aangenomen dat is
gericht op het afzwakken van wat zij openlijk
hebben omschreven als de demografische
‘dreiging’ die van de Palestijnen uitgaat. Dit
beleid omvat het beperken van de omvang
van de Palestijnse bevolkingsgroep en de
politieke macht van de Palestijnen, het
verlenen van stemrecht alleen aan Palestijnen
die wonen binnen de grenzen van Israel
zoals die bestonden van 1948 tot juni 1967,
en het beperken van de mogelijkheid voor
Palestijnen om vanuit de BPG zich in Israel
te vestigen en van overal elders in Israel of
in de BPG. Er zijn nog andere maatregelen
genomen om de joodse overheersing te
waarborgen, waaronder een staatsbeleid
van ‘scheiding’ van Palestijnen tussen de
Westelijke Jordaanoever en Gaza, waardoor
het personen- en goederenverkeer binnen de
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BPG wordt verhinderd, en ‘verjoodsing’ van
gebieden met een aanzienlijke Palestijnse
bevolking, met inbegrip van Jeruzalem,
alsmede Galilea [Al-Jalil] en de Negev [AlNaqab] in Israel. Dit beleid dat erop gericht
is om de joods-Israelische controle over de
grond te maximaliseren, concentreert de
meerderheid van de Palestijnen die buiten de
grote, overwegend joodse steden van Israel
wonen, in dichtbevolkte enclaves met te
weinig voorzieningen en beperkt hun toegang
tot grond en huisvesting, terwijl het de groei
van nabijgelegen joodse gemeenschappen
juist bevordert.
systematische onderdrukking en
institutionele discriminatie
Om het doel van overheersing te
verwezenlijken, discrimineert de Israelische
regering Palestijnen institutioneel. De
intensiteit van die discriminatie varieert
naar gelang van de regels die de Israelische
regering heeft vastgesteld in Israel enerzijds
en in de verschillende delen van de BPG
anderzijds, waar deze in de meest ernstige
vorm plaatsvindt.
In de BPG, die Israel [in de Oslo-Akkoorden
van 1993 en later] heeft erkend als één
enkel gebied dat de Westelijke Jordaanoever
en Gaza omvat, behandelen de Israelische
autoriteiten de Palestijnen afzonderlijk
en ongelijk ten opzichte van de joodse
kolonisten. Op de bezette Westelijke
Jordaanoever onderwerpt Israel de
Palestijnen aan een draconisch militair recht
en dwingt het segregatie af, waarbij het de
Palestijnen in de regel wordt verboden om
de joodse nederzettingen binnen te gaan.
Aan het belegerde Gaza is door Israel [sinds
2007] een algehele blokkade opgelegd,
waarbij het personen- en goederenverkeer
sterk wordt beperkt – een beleid waaraan
het andere buurland van Gaza, Egypte,
vaak weinig doet om het te verlichten. In
het geannexeerde Oost-Jeruzalem, dat
Israel als een deel van zijn soevereine
grondgebied beschouwt, maar dat volgens
het internationale recht bezet gebied blijft,
verleent Israel de overgrote meerderheid
van de honderdduizenden Palestijnen die
daar wonen een wettelijke status die hun
verblijfsrechten verzwakt door deze onder
meer te laten afhangen van de individuele
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banden met de stad. Dit niveau van
discriminatie komt neer op systematische
onderdrukking.
In Israel, dat door de overgrote meerderheid
van de staten wordt beschouwd als het
gebied dat door de grenzen van vóór 1967
is afgebakend, hebben de tweeledige
staatsburgerschapsstructuur en de tweedeling
van nationaliteit en staatsburgerschap
tot gevolg dat Palestijnse burgers bij wet
een status hebben die inferieur is aan die
van joodse burgers. Hoewel Palestijnen in
Israel, in tegenstelling tot die in de BPG,
het recht hebben om te stemmen en zich
verkiesbaar te stellen voor Israelische
verkiezingen, stellen deze rechten hen niet
in staat om de institutionele discriminatie
te overwinnen waarmee zij door dezelfde
Israelische regering worden geconfronteerd.
Daaronder vallen wijdverbreide beperkingen
op de toegang tot grond die van hen is
geconfisqueerd, het slopen van woonhuizen
en een effectief verbod op gezinshereniging.
De versplintering van de Palestijnse
bevolking – ten dele opzettelijk in de hand
gewerkt door Israelische beperkingen op
verplaatsing en verblijf – bevordert het
doel van overheersing en helpt de realiteit
te verdoezelen van dezelfde Israelische
regering die de Palestijnse bevolkingsgroep
onderdrukt, in verschillende mate in de
diverse gebieden, ten voordele van het
dominante joods-Israelische bevolkingsdeel.
onmenselijke daden en andere
schendingen van grondrechten
In het kader van dit beleid hebben de
Israelische autoriteiten in de BPG een
reeks onmenselijke handelingen verricht.
Daartoe behoren ingrijpende beperkingen
van de bewegingsvrijheid van 4,7 miljoen
Palestijnen; de confiscatie van een groot deel
van hun grond; het opleggen van strenge
voorwaarden, waaronder het categorisch
weigeren van bouwvergunningen in grote
delen van de Westelijke Jordaanoever,
hetgeen duizenden Palestijnen ertoe
heeft gebracht hun huizen te verlaten
onder omstandigheden die neerkomen op
gedwongen verplaatsing; ontzegging van
verblijfsrechten aan honderdduizenden
Palestijnen en hun familieleden, in de meeste
gevallen omdat zij zich op bij het begin van

de bezetting van 1967 in het buitenland
bevonden, zich in de eerste decennia van
de bezetting gedurende lange perioden
buitenslands bevonden, het feitelijke
bevriezen van gezinshereniging gedurende
de afgelopen twee decennia; en opschorting
van fundamentele burgerrechten, zoals de
vrijheid van vergadering en vereniging,
waardoor Palestijnen de kans wordt
ontnomen hun stem te laten horen in een
breed scala van aangelegenheden die in
grote mate op hun dagelijks leven en hun
toekomst van invloed zijn. Veel van deze
schendingen, waaronder het categorisch
ontzeggen van bouwvergunningen, het op
grote schaal intrekken of beperken van
verblijfsvergunningen en het op grote schaal
in beslag nemen van grond, berusten niet
op legitieme veiligheidsoverwegingen;
andere, zoals de omvang van de beperkingen
op bewegingsvrijheid en burgerrechten,
doorstaan elke redelijke afweging tussen
veiligheidsoverwegingen en de ernst van het
onderliggende misbruik van rechten niet.
Sinds de oprichting van de Staat Israel heeft
de regering ook systematisch gediscrimineerd
en de rechten van de Palestijnen geschonden
binnen de grenzen van de staat van vóór
1967, onder meer door de Palestijnen de
toegang te ontzeggen tot de miljoenen
dunams grond (1000 dunams is gelijk aan
100 hectare, ongeveer 1 vierkante kilometer)
die van hen werden geconfisqueerd. In
één regio – de Negev – maakt dit beleid
het tienduizenden Palestijnen vrijwel
onmogelijk om legaal te leven in de
gemeenschappen waarin zij al tientallen jaren
wonen. Bovendien weigeren de Israelische
autoriteiten de ruim 700.000 Palestijnen die
in 1948 gevlucht of verdreven zijn, evenals
hun nakomelingen, om terug keren naar
Israel of de BPG en leggen zij algemene
beperkingen op voor legaal verblijf, waardoor
veel Palestijnse echtgenoten en gezinnen niet
samen in Israel kunnen wonen.

bevindingen van het rapport
Het rapport onderzoekt het beleid en de
praktijken van Israel ten aanzien van
Palestijnen in de BPG en Israel en vergelijkt
deze met de behandeling van joodse
Israeli’s die in dezelfde gebieden wonen.

Dat is geen uitputtende evaluatie van alle
soorten van internationale schendingen van
mensenrechten en van humanitair recht. Het
geeft veeleer een overzicht van consequente
praktijken en beleidsmaatregelen van de
Israelische regering die de basisrechten
van de Palestijnen schenden en die tot doel
hebben de overheersing van de joodse
Israeli’s te verzekeren en beoordeelt deze aan
de hand van de definities van de misdaden
tegen de menselijkheid van apartheid en
vervolging.
Het rapport is gebaseerd op jaren
van onderzoek en documentatie
door Human Rights Watch en andere
mensenrechtenorganisaties, waaronder
veldwerk dat voor dit rapport is uitgevoerd.
Human Rights Watch bekeek daarbij
Israelische wetten, planningsdocumenten van
de regering, verklaringen van ambtenaren,
evenals grondregisters. Dit bewijsmateriaal
werd vervolgens geanalyseerd aan de hand
van de wettelijke normen voor de misdaden
apartheid en vervolging. Human Rights
Watch schreef in juli 2020 een brief aan [de
toenmalige] Israelische premier Netanyahoe,
waarin hij vroeg naar het standpunt van de
regering over de behandelde kwesties, maar
bij het verschijnen van het rapport was van
hem nog geen reactie ontvangen.
Het rapport is niet bedoeld om Israel
te vergelijken met Zuid-Afrika onder
apartheid of om te bepalen of Israel een
‘apartheidsstaat’ is – een begrip dat in het
internationaal recht niet wordt gedefinieerd.
Het rapport beoordeelt veeleer of specifieke
daden en beleidsmaatregelen van de
Israelische autoriteiten op bepaalde gebieden
neerkomen op de misdaden van apartheid
en vervolging, zoals gedefinieerd in het
internationaal recht.
In elk van de drie belangrijke hoofdstukken
van het rapport wordt ingegaan op Israels
heerschappij over de Palestijnen: de dynamiek
van zijn heerschappij en discriminatie, waarbij
achtereenvolgens wordt gekeken naar Israel
en de BPG, de specifieke schendingen van de
rechten die het land daar begaat, en enkele
van de doelstellingen die aan dit beleid ten
grondslag liggen. Het doet dit in termen van
de primaire elementen van de misdaden van
apartheid en vervolging, zoals hierboven
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geschetst. Human Rights Watch evalueert de
dynamiek van het Israelische bewind [regime]
in elk van deze gebieden, rekening houdend
met de verschillende juridische kaders die
van toepassing zijn in de BPG en Israel, de
twee wettelijk erkende territoriale entiteiten
[Israel en BPG], elk met een verschillende
status onder het internationaal recht. Hoewel
in het rapport belangrijke feitelijke verschillen
tussen de subregio’s [Israel/Palestina’48, OostJeruzalem, Westelijke Jordaanoever, Strook van
Gaza] in elk van deze twee gebieden worden
geconstateerd, worden geen afzonderlijke
subregionale vaststellingen gedaan.
Op basis van haar onderzoek concludeert
Human Rights Watch dat de Israelische
regering de intentie heeft getoond om
de overheersing van joodse Israeli’s over
Palestijnen in heel Israel en de BPG te
handhaven. In de BPG, met inbegrip van
Oost-Jeruzalem, gaat die intentie gepaard met
systematische onderdrukking van Palestijnen
en onmenselijke daden tegen hen. Wanneer
deze drie elementen samen voorkomen,
komen zij neer op de misdaad apartheid.
Israelische functionarissen hebben ook
de misdaad tegen de menselijkheid van
vervolging begaan. Deze vaststelling
is gebaseerd op de discriminerende
bedoeling achter Israels behandeling van
de Palestijnen en de ernstige misbruiken
die in de BPG worden gepleegd, waaronder
de grootschalige confiscatie van grond in
particulier bezit, het feitelijke verbod om in
veel gebieden te bouwen of te wonen, de
massale ontzegging van verblijfsrechten en
de ingrijpende, decennialange beperkingen
van de bewegingsvrijheid en de fundamentele
burgerrechten. Door dit beleid en deze
praktijken worden miljoenen Palestijnen
opzettelijk en systematisch beroofd van
fundamentele grondrechten, waaronder het
recht op verblijf, op particulier bezit en op
toegang tot land, diensten en hulpbronnen,
op basis van hun identiteit als Palestijnen.

streven naar zoveel mogelijk
grond en zo min mogelijk
Palestijnen
Het Israelische beleid is erop gericht het
aantal joden en de voor hen beschikbare
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grond in Israel en de door de Israelische
regering begeerde delen van de BPG voor
joodse vestiging zo groot mogelijk te maken.
Tegelijkertijd tracht het Israelische beleid,
door de verblijfsrechten van de Palestijnen
te beperken, het aantal Palestijnen en de
voor hen beschikbare grond in die gebieden
tot een minimum te beperken. De repressie
is het hevigst in de BPG, terwijl binnen
Israel veelal minder ernstige aspecten
van soortgelijk beleid kunnen worden
geconstateerd.
Op de Westelijke Jordaanoever hebben de
autoriteiten ruim 2 miljoen dunams grond
van Palestijnen geconfisqueerd, wat neerkomt
op meer dan een derde van de Westelijke
Jordaanoever – waaronder tienduizenden
dunams waarvan zij erkennen dat ze
particulier eigendom zijn van Palestijnen.
Een veel gebruikte tactiek is het verklaren
van grondgebied, met inbegrip van
Palestijnse grond in particulier eigendom,
tot ‘staatsgrond’. De Israelische organisatie
Peace Now schat dat de Israelische regering
ongeveer 1,4 miljoen dunams grond –
ofwel rond een kwart van de Westelijke
Jordaanoever – heeft aangemerkt als
staatsgrond. De groep heeft verder ontdekt
dat de Israelische regering erkent dat ruim
30 procent van de grond die gebruikt wordt
voor de bouw van joodse nederzettingen, in
particulier bezit van Palestijnen is. Van de
ruim 675.000 dunams aan staatsgrond die de
Israelische autoriteiten hebben toegewezen
voor gebruik door derden op de Westelijke
Jordaanoever, hebben zij – volgens cijfers
van de overheid – 99 procent bestemd voor
gebruik door Israelische staatsburgers.
Volgens B’Tselem worden de Palestijnen op
de Westelijke Jordaanoever door landjepik
ten behoeve van joodse nederzettingen
evenals van de infrastructuur die in de eerste
plaats de joodse kolonisten ten goede komt,
opgesplitst in ‘165 niet-aaneengesloten
“territoriale eilanden”’.
De Israelische autoriteiten hebben het
Palestijnen in C-Gebied – de ongeveer 60
procent van de Westelijke Jordaanoever
die volgens de Oslo-Akkoorden volledig
[militair en civiel; red.] onverminderd onder
directe Israelische controle valt – en in
Oost-Jeruzalem in de praktijk ook vrijwel
onmogelijk gemaakt om een bouwvergunning

te krijgen. Zo keurden de autoriteiten tussen
2016 en 2018-2021 in C-Gebied nog geen
1,5 procent van de aanvragen van Palestijnen
om te bouwen goed. Volgens cijfers van de
overheid bedroeg het aantal slooporders
dat zij in dezelfde periode uitvaardigden het
honderdvoudige daarvan. De Israelische
autoriteiten hebben in C-Gebied duizenden
Palestijnse gebouwen met de grond gelijk
gemaakt op grond van het ontbreken van
een bouwvergunning, waardoor duizenden
gezinnen ontheemd zijn geraakt. Omgekeerd
zijn volgens Peace Now tussen 2009 en
2020 door de Israelische autoriteiten 23.696
woningen gebouwd in joodse nederzettingen
in C-Gebied. Het overbrengen van de
burgerbevolking van een bezettende macht
naar bezet gehouden gebied is een schending
van de Vierde Conventie van Genève.
Dit beleid vloeit voort uit al lang bestaande
plannen van de Israelische autoriteiten.
In het zogeheten Drobles-Plan [vernoemd
naar de Likoed-politicus Matityahu Drobles;
red.] van 1980 bijvoorbeeld, dat destijds
als leidraad diende voor het joodse
nederzettingenbeleid van de regering op de
Westelijke Jordaanoever en voortbouwde
op eerdere plannen, werden de autoriteiten
opgeroepen om ‘de grond tussen de
Arabische[Palestijnse] minderheidscentra
en hun omgeving te koloniseren’, waarbij
werd opgemerkt dat dit ‘het voor de
Palestijnen moeilijk zou maken om territoriale
contiguïteit en politieke [staatkundige]
eenheid tot stand te brengen’ en ‘elk spoor
van twijfel zou wegnemen over onze intentie
om Judea en Samaria [kolonistentaal voor de
Westelijke Jordaanoever; red.] voor altijd te
controleren’.
In Jeruzalem stelt het regeringsplan voor
de gemeente, dat zowel het westen als het
bezette oosten van de stad omvat, zich ten
doel ‘een solide Joodse meerderheid in de
stad te handhaven’ en een demografische
‘verhouding van 70 procent Joden en 30
procent Arabieren [Palestijnen]’ na te streven
– later bijgesteld tot een verhouding van
60:40, nadat de autoriteiten erkenden dat
‘dit doel niet haalbaar is’ in het licht van ‘de
demografische ontwikkeling’.
De Israelische regering heeft verder op
discriminerende wijze grond in beslag

genomen in Israel. Volgens historici
hebben de autoriteiten via verschillende
mechanismen minstens 4,5 miljoen dunams
grond van Palestijnen in beslag genomen,
wat neerkomt op 65 tot 75 procent van al
de grond die vóór 1948 in het bezit van
Palestijnen was en 40 tot 60 procent van de
grond die toebehoorde aan Palestijnen die
na 1948 zijn gebleven en staatsburgers van
Israel zijn geworden. In de beginjaren van
de staat verklaarden de autoriteiten grond
die toebehoorde aan ontheemde Palestijnen
tot ‘afwezige bezittingen’ of ‘gesloten
militaire zones’, waarna zij deze overnamen,
als staatsgrond aanmerkten en er joodse
nederzettingen bouwden. De autoriteiten
blokkeren nog steeds de toegang van
Palestijnse eigenaren tot hun geconfisqueerde
grond. In een in opdracht van de regering
opgesteld rapport uit 2003 werd vastgesteld
dat ‘de onteigeningsactiviteiten duidelijk en
expliciet waren afgestemd op de belangen
van de Joodse meerderheid’ en dat de
staatsgronden, die 93 procent van alle
grond in Israel uitmaken, feitelijk het doel
dienen van ‘Joodse vestiging’. Sinds 1948
heeft de regering toestemming gegeven
voor de stichting in Israel van ruim 900
‘Joodse woonplaatsen’, terwijl zij voor
Palestijnen [Palestijnse staatsburgers] de
stichting van slechts een handvol, door de
regering geplande, townships en dorpen
heeft toegestaan, die grotendeels zijn
gecreëerd om daarin eerder verdreven
bedoeïenengemeenschappen in de Negev te
concentreren.
Grondconfiscatie en ander discriminerend
grondbeleid in Israel hakken in op Palestijnse
gemeenten in Israel, waardoor deze geen
kansen krijgen op natuurlijke uitbreiding
die joodse gemeenten wel hebben. De
overgrote meerderheid van de Palestijnse
staatsburgers, die ongeveer 19 procent van
de Israelische bevolking uitmaken, woont in
deze gemeenten. Deze hebben naar schatting
nog geen 3 procent van al de grond in Israel
onder hun jurisdictie. Terwijl Palestijnen
in Israel zich vrij kunnen bewegen, en
sommigen wonen in ‘gemengde steden’,
zoals Haifa, Tel Aviv-Jaffa, en Akko [Akka],
staat de Israelische wet toe dat kleine steden
vestiging van nieuwe bewoners weren op
grond van vermeende onverenigbaarheid
met het ‘sociaal-culturele weefsel’ van de
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betreffende gemeenschap. Volgens een studie
van een hoogleraar aan het Technion-Israel
Institute of Technology in Haifa, zijn er in
Israel ruim 900 kleine joodse steden, met
inbegrip van kibboetsen, die beperkingen
kunnen opleggen aan wie er woont. In geen
enkele daarvan wonen Palestijnen.
In de Negev in Israel hebben de Israelische
autoriteiten geweigerd 35 Palestijnse
bedoeïenengemeenschappen wettelijk te
erkennen, waardoor het voor de ongeveer
90.000 inwoners onmogelijk is legaal
te leven in de gemeenschappen waarin
zij al tientallen jaren wonen. In plaats
daarvan hebben de autoriteiten getracht de
bedoeïenengemeenschappen te concentreren
in grotere erkende gemeenten om, zoals
blijkt uit regeringsplannen en verklaringen
van ambtenaren, zoveel mogelijk grond
beschikbaar te maken voor joodse vestiging.
De Israelische wet beschouwt alle gebouwen
in deze zogeheten ‘niet-erkende dorpen’ als
illegaal en de autoriteiten hebben geweigerd
de meeste van die dorpen aan te sluiten op
het nationale elektriciteits- of waternet, of
zelfs maar te voorzien in basisinfrastructuur
zoals verharde wegen of rioleringssystemen.
De gemeenschappen staan niet op officiële
landkaarten, de meeste hebben geen
onderwijsvoorzieningen en de bewoners
leven onder de voortdurende dreiging dat
hun huizen worden gesloopt. Volgens officiële
cijfers hebben de Israelische autoriteiten
tussen 2013 en 2019 de woningen van ruim
10.000 bedoeïenen in de Negev met de grond
gelijk gemaakt. Eén van die niet-erkende
dorpen die de onteigening van zijn grond
aanvocht, Al-Araqib, is al 185 keer met de
grond gelijk gemaakt.
De autoriteiten hebben dit beleid uitgevoerd
op basis van regeringsplannen uit de
beginjaren van de staat, die opriepen tot het
beperken van bedoeïenengemeenschappen,
om zo grond veilig te stellen voor de
vestiging van joden. Enkele maanden
voordat hij in december 2000 premier werd,
verklaarde Ariel Sharon dat Bedoeïenen
in de Negev ‘knagen aan de grondreserve
van het land [Israel],’ wat hij omschreef als
‘een demografisch verschijnsel’. Als premier
voerde Sharon een miljardenplan uit om de
Joodse bevolking in de Negev en Galilea,
gebieden met een grote Palestijnse bevolking,
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op transparante wijze te vergroten. Zijn vicepremier, Shimon Peres, beschreef het plan
later als een ‘strijd om de toekomst van het
Joodse volk’.
Sharons streven om de Negev en Galilea
te ‘verjoodsen’ kwam tot stand tegen de
achtergrond van het besluit van de regering
om joodse kolonisten uit Gaza terug te
trekken. Na die eenzijdige terugtrekking
is Israel Gaza effectief gaan behandelen
als een territoriale jurisdictie waarvan de
bevolking kon worden beschouwd als buiten
de demografische berekening van joden en
Palestijnen die in Israel wonen en in de BPG
– de Westelijke Jordaanoever met inbegrip
van Oost-Jeruzalem – dat Israel van plan
is te behouden. Israelische functionarissen
erkenden destijds de demografische
doelstellingen achter deze stap. Temidden
van het streven om joodse kolonisten uit
Gaza terug te trekken, zei Sharon in augustus
2005 in een toespraak tot de [joodse]
Israeli’s: ‘Gaza kan niet eeuwig worden
vastgehouden. Daar wonen ruim 1 miljoen
Palestijnen en hun aantal verdubbelt met elke
generatie.’ Peres zei diezelfde maand: ‘Wij
trekken ons terug uit Gaza omwille van de
demografie.’
Ondanks de terugtrekking van zijn joodse
kolonisten en grondtroepen is Israel op alle
belangrijke punten in Gaza de allesbepalende
macht gebleven. Ook met de sindsdien
bestaande indirecte overheersing is het als
bezettende mogendheid gehouden om zijn
wettelijke verplichtingen na te komen, zoals
onder meer het Internationaal Comité van
het Rode Kruis (ICRC) en de Verenigde Naties
(VN) hebben gesteld. Het belangrijkste is
dat Israel de Palestijnen die daar wonen –
uitzonderingen daargelaten – verbiedt om via
de door Israel gecontroleerde ‘grensovergang’
Erez Gaza in en uit te reizen en een formeel
‘scheidingsbeleid’ tussen Gaza en de
Westelijke Jordaanoever heeft ingesteld,
ondanks het feit dat Israel in het kader van
de Oslo-Akkoorden heeft erkend dat deze
twee delen van het BPG tezamen een ‘enkele
territoriale eenheid’ vormen. Het algemene
reisverbod, dat sinds 2007 van kracht is en
het reizen vanuit Gaza heeft teruggebracht
tot een fractie van wat het twintig jaar
geleden was, is niet gebaseerd op een
geïndividualiseerde veiligheidsbeoordeling

en voldoet niet aan een redelijke afweging
tussen veiligheidsoverwegingen en het recht
op vrij verkeer van inmiddels ruim twee
miljoen mensen.
De Israelische autoriteiten hebben ook de
in- en uitvoer van goederen sterk beperkt,
waardoor Gaza, mede doordat Egypte zijn
grens met Gaza vaak afsluit, in feite van de
buitenwereld is afgesloten. Deze beperkingen
hebben ertoe bijgedragen dat de toegang
tot elementaire dienstverlening is beperkt,
de economie is verwoest en 80 procent
van de bevolking afhankelijk is geworden
van humanitaire hulp. Gezinnen in Gaza
hebben het de afgelopen jaren 12 tot 20
uur per dag moeten stellen zonder centraal
geleverde elektriciteit, afhankelijk van de
omstandigheden. Ook water is schaars.
De VN acht meer dan 96 procent van de
watervoorraad in Gaza ‘niet geschikt voor
menselijke consumptie’.
Ook op de Westelijke Jordaanoever verbieden
de Israelische autoriteiten Palestijnen met
Palestijnse identiteitskaarten de toegang
tot gebieden als Oost-Jeruzalem, gebieden
aan gene zijde van de Muur/het hek [een
scheiding van beton en staal tussen Israel/
Palestina’48 en de Westelijke Jordaanoever
die grotendeels op grond van de Westelijke
Jordaanoever is gebouwd; red.] en gebieden
die door joodse nederzettingen en door het
Israelische het leger worden gecontroleerd,
tenzij men in het bezit is van moeilijk te
verkrijgen vergunningen. De Israelische
autoriteiten hebben ook zo’n 600 permanente
barrières opgeworpen, veelal midden
tussen Palestijnse gemeenschappen, wat
een ernstige inbreuk op het dagelijks leven
betekent. In schril contrast hiermee staan
de Israelische autoriteiten toe dat joodse
kolonisten op de Westelijke Jordaanoever zich
vrij bewegen binnen het grootste deel van
de Westelijke Jordaanoever dat onder hun
exclusieve controle staat [het C-Gebied] en
ook van en naar Israel, via aparte wegen die
zijn aangelegd om hun woon-werkverkeer te
vergemakkelijken en hen in elk facet van het
Israelische leven te integreren.
Demografische overwegingen spelen een
centrale rol in het Israelische scheidingsbeleid
tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever.
In de zeldzame gevallen dat de Israelische

autoriteiten personenverkeer tussen de
twee delen van de BPG toestaan, gaat het
voornamelijk om personenverkeer richting
Gaza, weg uit het gebied waar Israel actief
vestiging van joden bevordert. Volgens het
officiële beleid van het Israelische leger kan
een inwoner van de Westelijke Jordaanoever
een aanvraag indienen ‘voor permanente
hervestiging in Gaza voor elk doel dat als
humanitair wordt beschouwd’ (gewoonlijk
gezinshereniging), terwijl inwoners van
Gaza zich alleen ‘bij hoge uitzondering’ op
de Westelijke Jordaanoever kunnen vestigen
(opnieuw in verband met gezinshereniging).
In deze gevallen zijn de autoriteiten
gemachtigd om te streven naar hervestiging
van een echtpaar in Gaza. Uit officiële
gegevens blijkt echter dat Israel geen enkele
inwoner van Gaza heeft toegestaan om
zich te op de Westelijke Jordaanoever te
hervestigen, buiten een handvol die tussen
2009 en maart 2017 verzoekschriften bij
het Israelische Hooggerechtshof hadden
ingediend, terwijl het enkele tientallen
inwoners van de Westelijke Jordaanoever
toestond om zich in Gaza te hervestigen, op
voorwaarde dat zij een belofte ondertekenden
om niet meer naar de Westelijke
Jordaanoever terug te keren.
Naast het afsluitingsbeleid hebben de
Israelische autoriteiten vaak onderdrukkende
en willekeurige middelen gebruikt tijdens
vijandelijkheden en protesten in Gaza.
Sinds 2008 heeft het Israelische leger in
Gaza drie grootschalige militaire offensieven
gelanceerd in het kader van vijandelijkheden
met gewapende Palestijnse groepen. Zoals in
het rapport wordt beschreven, omvatten die
offensieven kennelijk opzettelijke aanvallen
op burgers en civiele infrastructuur, waarbij
in totaal ruim 2000 Palestijnse burgers om
het leven zijn gekomen. Daarnaast hebben
Israelische troepen regelmatig geschoten
op Palestijnse demonstranten en anderen
die hekken naderden die Gaza en Israel van
elkaar scheidden, in omstandigheden waarin
zij geen onmiddellijke bedreiging voor het
leven van Israelische soldaten vormden
en waarbij alleen al in 2018 en 2019 in
totaal 214 demonstranten zijn gedood en
duizenden voor het leven verminkt zijn
geraakt. Deze praktijken vloeien voort uit
een decennialang patroon van het gebruik
van buitensporig en enorm disproportioneel
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geweld om protesten en onlusten de kop in
te drukken, waarvoor burgers steeds een
hoge tol betalen. Ondanks de frequentie van
dergelijke incidenten door de jaren heen,
zijn de Israelische autoriteiten er niet in
geslaagd rechtshandhavingstactieken [sic] te
ontwikkelen die in overeenstemming zijn met
de internationale mensenrechtennormen.

discriminerende beperkingen op
verblijf en nationaliteit
Palestijnen worden in de BPG en in Israel
in verschillende mate geconfronteerd met
discriminerende beperkingen van hun rechten
op verblijf en nationaliteit. De Israelische
autoriteiten hebben hun controle over
het bevolkingsregister op de Westelijke
Jordaanoever en in Gaza – de lijst van
Palestijnen die zij als legale ingezetenen
beschouwen met het oog op de afgifte van
een wettelijke status en identiteitskaarten –
gebruikt om honderdduizenden Palestijnen
het recht op verblijf te ontzeggen. Zij hebben
geweigerd om ten minste 270.000 Palestijnen
te registreren die zich buiten de Westelijke
Jordaanoever en Gaza bevonden toen de
bezetting in 1967 begon en hebben het recht
van verblijf van bijna 250.000 Palestijnen
ingetrokken, meestal omdat zij tussen
1967 en 1994 te lang in het buitenland
verbleven. Sinds 2000 hebben de Israelische
autoriteiten grotendeels geweigerd aanvragen
voor gezinshereniging of verzoeken om
adreswijzigingen van Palestijnen op de
Westelijke Jordaanoever en in Gaza in
behandeling te nemen. Door deze bevriezing
kunnen Palestijnen in feite geen legale status
krijgen voor echtgenoten of familieleden die
nog niet geregistreerd zijn. Verder wordt
volgens de richtlijnen van het Israelische
leger de aanwezigheid op de Westelijke
Jordaanoever van duizenden inwoners van
Gaza die daar met een tijdelijke vergunning
zijn gekomen en er nu wonen, illegaal, omdat
zij feitelijk hun adres niet kunnen veranderen
in een adres op de Westelijke Jordaanoever.
Deze beperkingen hebben tot gevolg dat
de Palestijnse bevolking op de Westelijke
Jordaanoever wordt ingeperkt.
De autoriteiten weigeren regelmatig de
toegang tot de Westelijke Jordaanoever
aan niet-geregistreerde Palestijnen die
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op de Westelijke Jordaanoever hebben
gewoond maar tijdelijk zijn vertrokken –
om te studeren, te werken, te trouwen
of om andere redenen – en aan hun nietgeregistreerde echtgenoten en andere
familieleden.
Toen Israel in 1967 Oost-Jeruzalem bezette
en annexeerde, paste het de wet op het
inreizen van 1952 toe op Palestijnen die daar
woonden en merkte hen aan als ‘permanente
bewoners’ – dezelfde status die wordt
verleend aan een niet-joodse buitenlander
die zich in Israel vestigt. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft sinds 1967 deze
status van ten minste 14.701 Palestijnen
ingetrokken, meestal omdat zij geen ‘centrum
van leven’ in de stad konden aantonen.
Er bestaat een weg naar het Israelische
staatsburgerschap, maar slechts weinigen
dienen een aanvraag daartoe in en de
meesten die dat de afgelopen jaren deden,
kregen het staatsburgerschap uiteindelijk
niet toegekend. Joodse Israeli’s in Jeruzalem,
met inbegrip van joodse kolonisten in OostJeruzalem, zijn daarentegen staatsburgers
die geen banden met de stad hoeven aan te
tonen om hun status te behouden.
Binnen Israel bevestigt de Onafhankelijkheidsverklaring de ‘volledige gelijkheid’ van
alle inwoners, maar een tweesporenstructuur
inzake het staatsburgerschap is in
tegenspraak met die belofte en beschouwt
joden en Palestijnen in feite afzonderlijk
en ongelijk. De Israelische Wet op het
Staatsburgerschap van 1952 bevat een apart
traject uitsluitend voor joden om automatisch
staatsburgerschap te verkrijgen. Die wet
vloeit voort uit de Wet op de Terugkeer
van 1950, die joodse burgers van andere
landen het recht garandeert zich in Israel
te vestigen. Het traject voor Palestijnen
daarentegen stelt het staatsburgerschap
afhankelijk van het bewijs dat men vóór
1948 woonachtig was in het gebied dat
Israel is geworden, van inschrijving in het
bevolkingsregister vanaf 1952 en van een
permanente aanwezigheid in Israel of legale
binnenkomst in de periode tussen 1948 en
1952. De Israelische autoriteiten hebben
deze taal gebruikt om verblijfsrechten te
ontzeggen aan de ruim 700.000 Palestijnen
die in 1948 gevlucht of verdreven zijn plus
hun nakomelingen, die als groep vandaag de

dag samen meer dan 5,7 miljoen Palestijnen
omvat. Deze wet creëert een realiteit waarin
een joodse burger van een ander land die
nog nooit in Israel is geweest, daarheen kan
verhuizen en automatisch het Israelische
staatsburgerschap kan krijgen, terwijl een
Palestijn die van huis en haard is verdreven
en al meer dan 70 jaar wegkwijnt in een
vluchtelingenkamp in een naburige staat, dat
niet kan.
De Wet op het Staatsburgerschap van 1952
staat ook het verlenen van staatsburgerschap
toe op basis van naturalisatie. In 2003
keurde de Knesset echter de Wet op het
Staatsburgerschap en de Toegang tot Israel
(Tijdelijk Besluit) goed, die verbiedt het
Israelische staatsburgerschap of de wettelijke
status toe te kennen aan Palestijnen van
de Westelijke Jordaanoever en uit Gaza die
met Israelische staatburgers of ingezetenen
trouwen. Op enkele uitzonderingen na
ontzegt deze wet – die door het Israelische
Hooggerechtshof is bekrachtigd en nadien
elk jaar is verlengd – zowel joodse als
Palestijnse staatsburgers en ingezetenen van
Israel die ervoor kiezen om met Palestijnen
te trouwen, het recht om met hun partner
in Israel te wonen. Deze beperking, die

uitsluitend gebaseerd is op de identiteit van
de echtgenoot als Palestijn van de Westelijke
Jordaanoever of Gaza, geldt met name niet
wanneer Israeli’s trouwen met niet-joodse
echtgenoten van de meeste andere vreemde
nationaliteiten. Zij kunnen een onmiddellijke
status krijgen en na enkele jaren het
staatsburgerschap aanvragen.
In een commentaar op een vernieuwing van
de wet in 2005 zei de toenmalige premier,
Ariel Sharon: ‘Het is niet nodig om ons achter
veiligheidsargumenten te verschuilen. Er
is een noodzaak voor het bestaan van een
Joodse Staat.’ En Benjamin Netanyahoe,
destijds minister van Financiën, liet weten:
‘In plaats van het gemakkelijker te maken
voor Palestijnen die het staatsburgerschap
willen krijgen, moeten wij het proces juist
bemoeilijken, om de veiligheid van Israel
en een Joodse meerderheid in Israel te
garanderen.’ In maart 2019, inmiddels
premier, verklaarde Netanyahoe: ‘Israel is
geen staat van al zijn burgers,’ maar ‘de
natiestaat van het Joodse volk en alleen van
dit [volk]’.
De internationale mensenrechtenwetgeving
geeft regeringen veel ruimte bij het bepalen

gescheiden autowegen op de Westelijke Jordaanoever
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van hun immigratiebeleid. Er is niets in
de internationale wetgeving dat Israel
ervan weerhoudt joodse immigratie te
bevorderen. Joodse Israeli’s, van wie velen
ooit naar het Mandaatgebied Palestina of
later naar Israel zijn gemigreerd om te
ontsnappen aan antisemitische vervolging in
verschillende delen van de wereld, hebben
recht op bescherming van hun veiligheid
en fundamentele rechten. Die ruimte geeft
een staat echter niet het prerogatief om
mensen die reeds in dat land wonen te
discrimineren, ook niet wat betreft de rechten
inzake gezinshereniging, en tegen mensen
die het recht hebben om naar het land terug
te keren. De Palestijnen hebben evenzeer
recht op bescherming van hun veiligheid en
elementaire rechten.

Israelische rechtvaardiging van
beleid en praktijken
De Israelische autoriteiten rechtvaardigen
veel van het in dit rapport gedocumenteerde
beleid als reactie op Palestijns anti-Israelisch
geweld. Veel beleidsmaatregelen echter,
zoals het weigeren van bouwvergunningen
in C-Gebied, in Oost-Jeruzalem en in de
Negev [in Israel], het intrekken van de
verblijfsvergunning van inwoners van OostJeruzalem of de onteigening van grond
in particulier bezit en de discriminerende
toewijzing van staatsgronden, hebben geen
legitieme rechtvaardiging met het oog op de
veiligheid. Andere maatregelen, zoals de Wet
op het Staatsburgerschap en de Toegang tot
Israel en het bevriezen van inschrijving in
het bevolkingsregister van de BPG, gebruiken
veiligheid als voorwendsel om demografische
doelstellingen te dienen.
De Israelische autoriteiten worden
inderdaad geconfronteerd met legitieme
veiligheidsproblemen [sic] in Israel en de
BPG. Beperkingen – waarbij geen evenwicht
wordt gezocht tussen mensenrechten
zoals bewegingsvrijheid en legitieme
veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld door
individuele veiligheidsbeoordelingen uit te
voeren in plaats van de gehele bevolking
van Gaza te verbieden Gaza te verlaten,
met slechts zeldzame uitzonderingen – gaan
echter veel verder dan wat het internationaal
recht toestaat. Zelfs wanneer veiligheid
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deel uitmaakt van de motivatie achter een
bepaald beleid, dan nog geeft dat Israel
geen carte blanche om de mensenrechten
op grote schaal te schenden. Legitieme
veiligheidsoverwegingen [sic] kunnen een
rol spelen in een beleid dat neerkomt op
apartheid, net zoals zij aanwezig kunnen zijn
in een beleid dat het gebruik van buitensporig
geweld of marteling sanctioneert.
Ambtenaren beweren soms dat de in de BPG
genomen maatregelen tijdelijk zijn en in het
kader van een vredesakkoord zouden worden
ingetrokken. Van oud-premier Levi Eshkol van
de Arbeidspartij – die in juli 1967 verklaarde
dat ‘ik slechts een quasi-onafhankelijke regio
[voor de Palestijnen] zie, omdat de veiligheid
en het grondgebied in Israelische handen
moeten zijn’ – tot Netanyahoe van Likoed –
die in juli 2019 verklaarde dat ‘het Israelische
leger het hele gebied, tot aan de [rivier de]
Jordaan, zal blijven controleren’ – heeft een
reeks functionarissen door de jaren heen
uitgedragen dat zij de intentie hebben om
de alomvattende controle over de Westelijke
Jordaanoever eeuwig te handhaven, ongeacht
de regelingen die eventueel zullen worden
getroffen inzake Palestijns zelfbestuur. Hun
daden en beleid doen verder afbreuk aan
het idee dat de Israelische autoriteiten de
bezetting als tijdelijk beschouwen – zoals
de voortgaande confiscatie van grond, de
bouw van de Muur/het hek op een manier
die de verwachte groei van de joodse
nederzettingen mogelijk moet maken, de
naadloze integratie van het rioleringssysteem,
de communicatienetwerken, de elektriciteitsnetwerken, de waterinfrastructuur en een
wegennet van de joodse nederzettingen
met het eigenlijke Israel, alsmede een
toenemend aantal wetten die wel op joodse
kolonisten op de Westelijke Jordaanoever van
toepassing zijn, maar niet op Palestijnen. De
mogelijkheid dat een toekomstige Israelische
leider een overeenkomst met de Palestijnen
sluit die het discriminerende systeem
ontmantelt en een einde maakt aan de
systematische onderdrukking, doet niets af
aan de intentie van de huidige functionarissen
om het huidige systeem in stand te houden,
noch aan de bestaande realiteit van apartheid
en vervolging.

aanbevelingen
De Israelische regering moet alle
structuren van systematische overheersing
en onderdrukking die joodse Israeli’s
bevoorrechten en Palestijnen systematisch
onderdrukken, ontmantelen en een einde
maken aan de vervolging van Palestijnen.
In het bijzonder moeten de autoriteiten een
einde maken aan discriminerend beleid en
discriminerende praktijken met betrekking
tot staatsburgerschap en verblijfsrechten,
burgerrechten, bewegingsvrijheid, toewijzing
van grond en hulpbronnen, toegang tot water,
elektriciteit en andere diensten, evenals het
verlenen van bouwvergunningen.
De constatering dat de misdaden van
apartheid en vervolging worden begaan,
ontkent de realiteit van de Israelische
bezetting niet en doet geen afbreuk aan de
verplichtingen van Israel uit hoofde van het
bezettingsrecht, evenmin als de constatering
dat andere misdaden tegen de menselijkheid
of oorlogsmisdaden zijn begaan. De
Israelische autoriteiten moeten derhalve de
bouw van joodse nederzettingen staken en de
bestaande ontmantelen, en de Palestijnen op
de Westelijke Jordaanoever en in Gaza voor
het overige volledige eerbiediging van hun
mensenrechten bieden, met als maatstaf de
rechten die zij aan Israelische staatsburgers
toekennen, alsook de bescherming die het
internationaal humanitair recht hun biedt.
Het Palestijns Nationaal Gezag (PNA)
moet een einde maken aan vormen
van veiligheidscoördinatie met het
Israelische leger, die de misdaden tegen de
menselijkheid van apartheid en vervolging
helpen faciliteren.
De vaststelling van misdaden tegen
de menselijkheid zou de internationale
gemeenschap ertoe moeten aanzetten haar
benadering van Israel en Palestina opnieuw
te evalueren. De Verenigde Staten, die
decennialang grotendeels hebben nagelaten
druk uit te oefenen op de Israelische
regering om een einde te maken aan
haar systematische onderdrukking van
de Palestijnen, hebben de laatste jaren
in sommige gevallen hun steun betuigd
aan ernstige misstanden, zoals de bouw
van joodse nederzettingen op de bezette

Westelijke Jordaanoever. Veel Europese
en andere staten hebben nauwe banden
met Israel opgebouwd, terwijl zij ‘het
vredesproces’ [zeggen te] steunen, de
capaciteit van de PNA helpen opbouwen en
zich distantiëren van specifieke onrechtmatige
Israelische praktijken in de BPG, deze
soms bekritiseren. Deze aanpak, waarbij
voorbij wordt gegaan aan de diepgewortelde
aard van de Israelische discriminatie en
onderdrukking van de Palestijnen aldaar,
minimaliseert ernstige schendingen van de
mensenrechten, door deze te behandelen
als tijdelijke symptomen van de bezetting
die door ‘het vredesproces’ spoedig zullen
worden verholpen. Het heeft staten in
de gelegenheid gesteld zich te verzetten
tegen het soort verantwoordingsplicht dat
een situatie van deze ernst rechtvaardigt,
waardoor apartheid zich kan verbreden en
consolideren. Na 54 jaar moeten staten
ophouden de situatie te beoordelen door
het prisma van wat er zou kunnen gebeuren
als het kwijnende vredesproces op een dag
nieuw leven wordt ingeblazen en zich in
plaats daarvan concentreren op de reeds
lang bestaande realiteit ter plaatse, die geen
tekenen van verbetering vertoont.
Misdaden tegen de menselijkheid
kunnen dienen als basis voor individuele
strafrechtelijke aansprakelijkheid in
internationale fora, alsook voor binnenlandse
rechtbanken buiten Israel en de BPG, op
grond van het beginsel van universele
rechtsmacht.
Aangezien de Israelische autoriteiten er al
tientallen jaren niet in slagen de ernstige
misbruiken te beteugelen, moet het Bureau
van de Hoofdaanklager van het Internationaal
Strafhof (ICC) een onderzoek instellen naar
en overgaan tot vervolging van personen
die op aantoonbare wijze betrokken zijn bij
de misdaden tegen de menselijkheid van
apartheid of vervolging. Het ICC heeft hier
jurisdictie en de Hoofdaanklager heeft in het
verlengde daarvan een onderzoek geopend
naar ernstige misdaden die in de BPG zijn
gepleegd. Daarnaast moeten alle regeringen
degenen die aantoonbaar bij deze misdrijven
betrokken zijn, onderzoeken en vervolgen
op grond van het beginsel van universele
rechtsmacht en in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
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Naast criminele daden roept Human
Rights Watch staten op om via de VN een
internationale onderzoekscommissie in te
stellen om systematische discriminatie en
onderdrukking op basis van groepsidentiteit
in de BPG en Israel te onderzoeken. De
onderzoekscommissie moet het mandaat
krijgen om de feiten vast te stellen en te
analyseren, de verantwoordelijken voor
ernstige misdaden te identificeren – met
inbegrip van apartheid en vervolging –
om ervoor te zorgen dat de daders ter
verantwoording worden geroepen. Voorts
om bewijsmateriaal met betrekking
tot misstanden te verzamelen en te
documenteren voor toekomstig gebruik door
geloofwaardige gerechtelijke instellingen.
Staten moeten via de VN ook de functie
van mondiaal VN-gezant voor de misdaden
van vervolging en apartheid instellen, met
een mandaat om internationale actie te
mobiliseren om vervolging en apartheid
wereldwijd te beëindigen.
Staten moeten verklaringen afleggen waarin
zij hun bezorgdheid uiten over Israels praktijk
van apartheid en vervolging. Zij moeten
hun veto uitspreken over overeenkomsten,
samenwerkingsprogramma’s en alle
vormen van handel en transacties met
Israel om diegenen op te sporen die
rechtstreeks bijdragen tot het begaan van
de misdaden van apartheid en vervolging
tegen de Palestijnen, de gevolgen voor de
mensenrechten te verzachten en – waar dat
niet mogelijk is – een einde te maken aan
de activiteiten en de financiering die deze
ernstige misdaden mogelijk blijken te maken.
De implicaties van de bevindingen van dit
rapport voor bedrijven zijn complex en vallen
buiten het bestek van dit rapport. Bedrijven
moeten op zijn minst hun activiteiten staken
die rechtstreeks bijdragen tot het plegen van
de misdaden van apartheid en vervolging.
Bedrijven moeten beoordelen of hun goederen
of diensten bijdragen aan het plegen van
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de misdaden van apartheid en vervolging
– zoals apparatuur die wordt gebruikt bij
de onrechtmatige sloop van Palestijnse
huizen – en moeten ophouden goederen en
diensten te leveren die waarschijnlijk voor
dergelijke doeleinden zullen worden gebruikt
– overeenkomstig de VN-richtlijn inzake
bedrijfsleven en mensenrechten.
Staten moeten individuele sancties opleggen,
met inbegrip van reisverboden en het
bevriezen van tegoeden, aan functionarissen
en personen die verantwoordelijk zijn voor
het aanhoudend begaan van deze ernstige
misdaden en wapenverkopen en militaire
en veiligheidsbijstand aan Israel afhankelijk
stellen van concrete en controleerbare
stappen van de Israelische autoriteiten om
een einde te maken aan hun misdaden van
apartheid en vervolging.
De internationale gemeenschap heeft de
steeds transparanter wordende realiteit ter
plaatse al te lang weggewuifd en de ogen
ervoor gesloten. Elke dag wordt er in Gaza
iemand in een openluchtgevangenis geboren,
op de Westelijke Jordaanoever zonder
burgerrechten, in Israel met een inferieure
wettelijke status en in de buurlanden in
feite veroordeeld tot een levenslange
vluchtelingenstatus, net als hun ouders en
grootouders voor hen, enkel en alleen omdat
zij Palestijn zijn en geen jood. Een toekomst
die geworteld is in vrijheid, gelijkheid en
waardigheid voor alle mensen die in Israel
en de BPG wonen, zal buiten bereik blijven,
zolang Israels onrechtmatige praktijken tegen
Palestijnen blijven voortduren.
vertaling Nederlands Palestina Komitee
Voor de integrale tekst van het rapport, ga
naar:
www.hrw.org/report/2021/04/27/thresholdcrossed/israeli-authorities-and-crimesapartheid-and-persecution

activisme loont

Waarom het van groot belang is dat Human
Rights Watch de Israelische misdaden als
apartheid bestempelt
Phyllis Bennis
Het recent verschenen rapport van Human
Rights Watch (HRW) over Israelische apartheid
is onverbrekelijk verbonden met vele jaren
van strijd voor de rechten van de Palestijnen.
HRW is van de mensenrechtenorganisaties
in de Verenigde Staten de meest bekende
en aantoonbaar de meest invloedrijke
binnen de elites in Washington. Wanneer
HRW tegen de achtergrond van dit laatste
een onverbiddelijk, ruim 200 bladzijden
tellend, feitelijk en juridisch stevig
onderbouwd rapport uitbrengt waarin wordt
geconcludeerd dat de Israelische autoriteiten
zich schuldig maken aan de misdaad van
apartheid, dan is dat heel wat.
De belangrijkste bevindingen van HRW
zijn: 1) dat het Israels ‘intentie is om de
overheersing door joodse Israeli’s van de
Palestijnen in heel het gebied – dat wil
zeggen Israel [Palestina’48] en de Bezette
Palestijnse Gebieden [BPG; de Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en
de Strook van Gaza] – te bestendigen; 2)
dat die intentie in Israel/Palestina’48 en in
de BPG gepaard gaat met systematische
onderdrukking van Palestijnen; 3) en
dat er daarbij onmenselijke daden tegen
hen worden begaan; wanneer deze drie
elementen samen voorkomen, dan komt dat
neer op de misdaad van apartheid’.
Het taalgebruik in het rapport is legalistisch
en lijkt soms bedoeld om de eigenlijke
aanklacht van HRW te verhullen. Maar
wanneer wij daar doorheen prikken dan
kunnen wij het volgende concluderen: HRW
erkent nu dat het beleid van Israel erop
gericht is om de overheersing door de joodse
Israeli’s van de Palestijnen te bestendigen in
het gehele grondgebied dat het controleert
– from the river to the sea – van de rivier de
Jordaan tot aan de Middellandse Zee . En

dat Israel zich schuldig maakt aan de
misdaad van apartheid.
[hier is Bennis zelf niet duidelijk, want
wat HRW stelt, is dat Israel zich in de
BPG schuldig maakt aan de misdaad van
apartheid, maar dat dit in Israel/Palestina’48
niet het geval is op grond van het bestaande
niveau van systematische onderdrukking en
begane onmenselijke daden; red.].
HRW is bepaald niet de eerste mensenrechtenorganisatie die de Israelische
onderdrukking van de levens en de rechten
van de Palestijnen aanmerkt als een
schending van het Internationaal Verdrag
tegen de Misdaad van Apartheid. Haar
rapport is bovendien in zijn conclusies verre
van duidelijk en krachtig. De prominente
Israelische mensenrechtenorganisatie
B’Tselem die er zich jarenlang tegen
heeft verzet om de Israelische
mensenrechtenschendingen ‘apartheid’ te
noemen, bracht in januari van dit jaar haar
eigen rapport uit met de ondubbelzinnige
titel A Regime of Jewish Supremacy from
the River to the Sea: This Is Apartheid,
waarin de hele structuur van de Israelische
overheersing als apartheid wordt aangemerkt
– niet alleen in de BPG.
HRW’s eigen voorbeelden en verhalen
bekrachtigen overduidelijk – en
citeren veelvuldig – het werk van
Palestijnse, Zuid-Afrikaanse en andere
mensenrechtenactivisten en -organisaties
dat door hen in de achterliggende decennia
is geproduceerd. Er zijn talloze boeken
en artikelen geschreven, Palestijnse
mensenrechtenorganisaties hebben het
idee aan de man proberen te brengen,
er zijn VN-conferenties georganiseerd,
leden van het Amerikaanse Congres en
invloedrijke Palestijnse en andere academici,
alsmede religieuze leiders – van de ZuidAfrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu
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tot de Amerikaanse medevoorzitter van de
Poor People’s Campaign, Rev. [dominee]
William Barber II – hebben door de jaren
heen opgeroepen om Israelische apartheid te
veroordelen. Enzovoort, enzoverder.

nieuw discours
Wat is in die situatie dan eigenlijk het grote
belang van het recente rapport van HRW ?
Het antwoord op die vraag is: dat publicatie
blijk geeft van de vooruitgang die wereldwijd
geboekt is in de strijd voor de rechten van
de Palestijnen en in het veranderen van het
publieke discours met betrekking tot het
Palestijns-Israelische conflict; verder dat het
rapport tot meer zal aanzetten.
Activisten, wetenschappers en anderen
hebben er jarenlang hard voor gestreden
om erkend te krijgen dat het Israelische
beleid jegens de Palestijnen gelijk staat aan
apartheid en om dat inzicht tot kernzaak
te benoemen en algemeen aanvaard te
krijgen. Toen bisschop Tutu jaren geleden
stelde: ‘Israel heeft binnen zijn grenzen en
door zijn bezetting een apartheidsrealiteit
geschapen’, was het voor Amerikaanse
regeringsfunctionarissen, Congresleden
en mediamensen nog eenvoudig om die
uitspraak te negeren. Nadat Palestijnse en
niet-Palestijnse academici die kwalificatie
routinematig zijn gaan gebruiken om het
Israelische beleid te omschrijven, is daarover
een debat op gang gekomen – maar niet
afdoende. Naarmate meer en meer AfroAmerikaanse en progressieve intellectuelen
en VN-functionarissen de term zijn gaan
hanteren, is het steeds moeilijker geworden
om een en ander nog langer te negeren. En
nadat het Democratische Congreslid Betty
McCollum en Rev. Barber ertoe hebben
opgeroepen om de Israelische apartheid als
zodanig te benoemen en in het verlengde
daarvan te veroordelen, geldt dat in
versterkte mate.
Kortom, wanneer HRW – verreweg de
mensenrechtenorganisatie met de meest
directe toegang tot de macht in Washington nu stelt dat Israel schuldig is aan de misdaad
van apartheid, geeft dit niet alleen blijk van
een verschuiving in het discours waarvoor
door zovelen zo lang is gestreden – een strijd
die inmiddels door hen is gewonnen – maar
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geeft de publicatie van het HRW-rapport
die verschuiving in het discours een nieuwe
impuls. Juist omdat het woord apartheid
zo beladen en zo krachtig is, zijn HRW en
andere mensenrechtenorganisaties voorheen
terughoudend geweest om dit in de mond te
nemen, om het zonder omhaal uit te spreken.
Juist omdat de door de Palestijnen geleide en
bredere bewegingen voor Palestijnse rechten
zoveel hebben bereikt in het veranderen
van het discours, is nu ook een organisatie
als HRW zover om zich aan te sluiten bij het
aanzwellende koor van stemmen. Of men
het wil toegeven of niet, er kan geen twijfel
over bestaan dat het besluit om het rapport
nu uit te brengen, grotendeels is ingegeven
door het besef dat het niet langer politieke
zelfmoord is om de Israelische Apartheid als
zodanig te benoemen – sterker nog, dat er
een kantelpunt is bereikt waarbij het niet
noemen van apartheid het risico met zich
meebrengt dat een mensenrechtenorganisatie
haar geloofwaardigheid verliest. Dat is
geweldig.
Zoals gezegd kan deze ontwikkeling niet
worden losgezien van vele jaren van strijd
voor de rechten van de Palestijnen. Die is
nooit gemakkelijk geweest en dat zal die ook
nu niet zijn. In dit verband wekt het geen
verbazing, dat de perschef van het Witte
Huis, Jen Psaki, bevraagd over de inhoud van
het HRW-rapport, antwoordde dat ‘dit niet het
standpunt van deze [Joe Biden] regering is’.
Dat mag zo zijn, maar het rapport zal het
voor onwillige mainstream Democraten een
stuk lastiger maken om de rechten van de
Palestijnen te blijven negeren. Omgekeerd
zal het voor progressieve Democraten, op
zoek naar bredere steun voor die rechten,
veel gemakkelijker worden om daarover
een standpunt in te nemen. Voor onze eigen
inspanningen om het beleid van de Verenigde
Staten te veranderen betekent het een
aanzienlijke versterking: bij het verwerven
van steun voor de Palestinian Children and
Families Act in het Congres, het boeken van
vooruitgang bij het stellen van voorwaarden
aan, en uiteindelijk het beëindigen van
militaire steun aan Israel, en zal het BDScampagnes [Boycot, Desinvesteren &
Sancties] in gang zetten tegen bedrijven die
HRW oproept te stoppen met het verlenen
van steun aan Israelische apartheid.

Ik herinner mij discussies, zo’n twintig
jaar geleden, binnen de US Campaign for
Palestinian Rights, over het starten van een
grote campagne om het apartheids-frame
te populariseren. Iedereen was het er toen
al over eens dat ‘Israelische apartheid’ de
juiste aanduiding was voor de verhoudingen
in Israel/Palestina. Alleen was er verschil van
mening over de timing: zou het gebruik van
de term afleiden van de zaak waar het om
draait, teveel tijd vragen voor een debat over
de juistheid van de term ? Zou het de urgentie
van het beëindigen van Washingtons steun
aan Israels onderdrukking van het Palestijnse
volk vergroten ? Sindsdien is het discours
overduidelijk in onze richting verschoven –
zelfs zozeer dat nu ook HRW de noodzaak
inziet om op de golf van de geschiedenis mee
te surfen en Israelische apartheid publiekelijk
te benoemen voor wat het is.
Dat is een grote overwinning voor onze
beweging.

apartheid en meer
HRW erkent de discriminerende intentie
van de Israelische autoriteiten om de
systematische overheersing van joodse

Israeli’s over Palestijnen te handhaven in de
BPG en binnen Israel. Vervolgens beschuldigt
HRW Israel ook nog van vervolging,
gebaseerd op de discriminerende intenties
achter Israels behandeling van Palestijnen
en verder van de ernstige mishandeling [van
Palestijnen] in de BPG. Net als apartheid
is vervolging een misdaad tegen de
menselijkheid volgens het Statuut van Rome,
het verdrag dat het Internationaal Strafhof in
het leven heeft geroepen.
Het grootste deel van het rapport is gewijd
aan een diepgaande analyse van de breedte
en diepte van de Israelische schendingen
van de rechten van de Palestijnen – verhalen
van uiteengereten Palestijnse levens,
onteigening van gemeenschappen en verlies
van grond, woonhuizen en rechten. Het
citeert uit Israelische wetten en verklaringen
van topambtenaren, die de intenties van de
staat bewijzen. HRW beschrijft de Israelische
misdaden die zowel binnen de Israelische
grenzen van vóór 1967 als in de BPG zijn
begaan. Verder wordt er ondubbelzinnig
gesteld dat de Israelische autoriteiten joodse
Israeli’s privileges verleent die Palestijnen
worden ontzegd en Palestijnen fundamentele
rechten ontzegt omdat zij Palestijnen zijn –
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waarbij het argument van het zogenaamde
ingegeven door veiligheidsoverwegingen
wordt verworpen.
Het rapport bekritiseert verder een lange
lijst van schendingen van rechten van de
Palestijnen met betrekking tot grond, verblijf
en meer, in de BPG, binnen Israel, en met
betrekking tot de Palestijnse vluchtelingen.
Van bijzonder belang is de aandacht in het
rapport voor recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen, dat door Israel van
meet af aan is geblokkeerd en daarmee een
van Israels misdaden tegen de menselijkheid
vormt. Eerder had HRW zich al in positieve
termen over het recht op terugkeer
uitgesproken.(*)
Nieuw is dat de inmiddels ruim 40 jaar
bestaande organisatie om de schendingen
in alle drie de delen waar het onder dwang
gefragmenteerde Palestijnse volk leeft, te
benadrukken: degenen die in de BPG onder
militaire bezetting leven, als tweede- of
derderangsburgers in Palestina’48/Israel of
als vluchteling in de diaspora in de Arabische
regio of elders in de wereld.

aanbevelingen
Juridische conclusies van HRW worden in het
rapport gevolgd door aanbevelingen voor
het nemen van maatregelen door Israel, de
internationale gemeenschap, de Verenigde
Naties, het Palestijns Nationaal Gezag (PNA)
en door de Verenigde Staten.
De aanbevelingen aan Israel zijn ver
strekkend. Deze beginnen met: het
maken van een eind aan alle vormen van
systematische onderdrukking en discriminatie
die de joodse Israeli’s bevoorrechten ten
opzichte van de Palestijnen en daarbij de
rechten van de Palestijnen systematisch
schenden om zo de dominantie van de
joodse Israeli’s te verzekeren, en verder
vervolging van de Palestijnen te stoppen.
Dit onder meer door een eind te maken aan
discriminerend beleid en discriminerend
optreden op gebieden als staatsburgerschap
en nationaliteit en het beginnen met
bescherming van burgerrechten,
bewegingsvrijheid, toewijzing van grond
en andere hulpbronnen, toegang tot water,
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elektriciteit en andere diensten en de
verstrekking van bouwvergunningen.
Verder dringt HRW aan op de implementatie
van specifieke rechten die Palestijnse burgers
van Israel al lang worden ontzegd, te
beginnen met het intrekken van de Wet op de
Joodse Natie-Staat van 2018 die bepaalt dat
alleen joden – en geen andere staatsburgers
– het recht op zelfbeschikking in Israel
hebben. Voorts roept HRW Israel op om het
recht te erkennen en te respecteren van
Palestijnen die in 1948 uit hun woonoorden
zijn gevlucht of verdreven, evenals dat van
hun nakomelingen, om Israel binnen te
komen en zich te vestigen in de gebieden
waar zij of hun families ooit woonden.
HRW roept het Internationaal Strafhof op
een onderzoek in te stellen naar, en over
te gaan tot vervolging van personen die
betrokken zijn bij de misdaden van apartheid
en vervolging in de BPG en in Israel; zij roept
de Verenigde Naties op om de systematische
discriminatie en onderdrukking op basis van
groepsidentiteit in de BPG en in Israel te
onderzoeken en een wereldwijd opererende
Gezant te benoemen om te pleiten voor
de beëindiging ervan en stappen in kaart
te brengen die staten en gerechtelijke
instellingen moeten zetten om misdaden van
apartheid te vervolgen.
HRW roept regeringen op om sancties op
te leggen, inclusief reisverboden en het
bevriezen van tegoeden tegen degenen die
verantwoordelijk zijn voor Israels misdaden
tegen de menselijkheid, en om wapenverkoop
en militaire steun afhankelijk te maken van
de vraag of Israel stappen onderneemt om
een einde te maken aan zijn misdaden.
Voorts worden individuele regeringen
opgeroepen om Israelische functionarissen,
op basis van universele jurisdictie, aan te
klagen.
In een oproep die de wereldwijde BDSbeweging zal versterken, dringt HRW er bij
bedrijven op aan om zakelijke activiteiten
die rechtstreeks bijdragen aan de Israelische
misdaden, te staken. In een duidelijke
verwijzing naar bedrijven zoals het in de
Verenigde Staten gevestigde Caterpillar – dat
al lang onder vuur ligt van de BDS-beweging
vanwege de levering van D-9 bulldozers aan

het Israelische leger – wordt apparatuur die
wordt ingezet bij het onwettig slopen van
Palestijnse huizen genoemd als voorbeeld van
activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan
apartheid en vervolging.
In wellicht het belangrijkste deel van het
rapport presenteert HRW een lange lijst
van maatregelen die de regering van
de Verenigde Staten [de belangrijkste
bondgenoot van Israel] moet nemen.
Naast het afleggen van verklaringen van
bezorgdheid en meer transparantie, roept
HRW het Witte Huis en het Congres op
om militaire steun aan Israel afhankelijk
te maken van het zetten van concrete en
controleerbare stappen door de Israelische
autoriteiten om een eind te maken aan
hun misdaden van apartheid en vervolging.
Ook wordt opgeroepen om de bestaande
wetten van de Verenigde Staten die militaire
steun aan mensenrechtenschenders
beperken – wetten waarvan het Congres en
opeenvolgende presidenten Israel lange tijd
hebben vrijgesteld – toe te passen op Israel.
HRW heeft haar rapport de titel gegeven A
Threshold Crossed: Israeli Authorities and the
Crimes of Apartheid and Persecution. Die titel
zal een verwijzing zijn naar haar bevinding
dat het beleid van Israel niet langer het
risico loopt om als apartheid gekwalificeerd
te worden, maar zijn beleid de drempel van
apartheid al is overschreden, omdat Israels
bezetting van 1967 niet langer als een
tijdelijke kan worden beschouwd [voor alle
duidelijkheid: wat HRW betreft, apartheid
wel in de BPG maar vooralsnog niet in Israel/
Palestina’48; red.].
De drempel die HRW zelf is overschreden,
is de erkenning dat de geschiedenis is
voortgeschreden. De tijd is rijp, het discours
is veranderd en haar eigen geloofwaardigheid
hangt nu af van erkenning van wat velen –
inclusief HRWs eigen staf – al jaren wisten.
Het is echter de beweging geweest die al
vele jaren voor de rechten van de Palestijnen
strijdt, die deze stap niet alleen mogelijk,
maar ook onvermijdelijk heeft gemaakt.

bron: Common Dreams (Portland, Maine), 5
mei 2021
Phyllis Bennis is stafmedewerker van het
Institute for Policy Studies (Washington, DC)
en auteur van Understanding the PalestinianIsraeli Conflict: A Primer (Northampton: Olive
Branch Press, 2018; zevende, bijgewerkte
editie; 134 pp.)
vertaling Nederlands Palestina Komitee
(*) Kritische kanttekening bij de woorden
van Phyllis Bennis: de kwestie van de
Palestijnse vluchtelingen komt in het HRWrapport slechts summier aan bod (in totaal
worden Palestijnse vluchtelingen in een
rapport van 53.000 woorden zo’n 15 keer
genoemd); aan hun toekomstige positie is in
de eigenlijke tekst van het rapport maar één
zin gewijd: ‘Net als vluchtelingen in andere
contexten moeten Palestijnse vluchtelingen
de kans krijgen om vrij te kiezen tussen
terugkeer naar hun land van herkomst,
lokale integratie of hervestiging in een derde
land’; in een voetnoot verwijst HRW naar
een eerder beleidsstuk, getiteld Human
Rights Watch Policy on the Right of Return.
Daarin wordt gesteld dat de internationale
gemeenschap de plicht heeft ervoor te
zorgen dat aanspraken op het recht op
terugkeer eerlijk worden afgehandeld, dat
individuele houders van dat recht vrijelijk
en met kennis van zaken kunnen kiezen of
zij dat recht willen uitoefenen, en dat de
terugkeer geleidelijk en ordelijk verloopt.
Aan de legitieme veiligheidsbelangen
van regeringen moet tegemoet worden
gekomen in overeenstemming met deze
beginselen en andere internationaal erkende
mensenrechten. In de aanbevelingen van
HRW wordt Israel opgeroepen het recht te
erkennen en te honoreren van Palestijnen
die in 1948 uit hun huizen zijn gevlucht
of verdreven, en hun nakomelingen, om
Israel binnen te komen en zich te vestigen
in de gebieden waar zij of hun families ooit
woonden, zoals Human Rights Watch heeft
uiteengezet in een afzonderlijk beleidsstuk,
waarin ook de opties van integratie ter
plaatse [gastland van de vluchteling],
hervestiging in de BPG of elders [in de
wereld] worden geschetst. (de redactie)
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Israels apartheid tegen de Palestijnen – een
wreed systeem van overheersing en misdaad
tegen de menselijkheid
Rapport Amnesty International - 1 februari 2022 - 278 pagina’s

samenvatting
‘Israel is geen staat van al zijn burgers...
[maar] de natiestaat van het Joodse volk en
alleen van dit [volk]’
online-boodschap van premier Benjamin
Netanyahoe – maart 2019
Op 18 mei 2021 [tijdens de zogeheten
‘Intifada van de Eenheid’] sloten Palestijnen
in alle steden en dorpen in Israel, op de
bezette Westelijke Jordaanoever en in de
Strook van Gaza [hierna Gaza] hun kantoren,
winkels, restaurants en scholen, verlieten
bouwterreinen en weigerden zich de hele
dag op het werk te melden. In een nooit
eerder vertoonde massale uiting van eenheid
trotseerden zij zo de territoriale versplintering
[Palestina’48/Israel, Oost-Jeruzalem,
Westelijke Jordaanoever, Strook van Gaza]
en segregatie waarmee zij in hun dagelijks
leven te maken hebben en hielden zij een
algemene staking om te protesteren tegen
hun gedeelde onderdrukking door Israel.
Aanleiding voor de staking was het plan
van de Israelische autoriteiten om zeven
Palestijnse gezinnen uit hun huizen in Sheikh
Jarrah te zetten – een Palestijnse woonwijk
in de buurt van de Oude Stad in OostJeruzalem. Deze wijk is herhaaldelijk het
doelwit geweest van Israels aanhoudende
campagne om de illegale kolonisatie uit te
breiden en joodse kolonisten zich daar te
laten vestigen. Om de dreigende uitzettingen
te stoppen, lanceerden de Palestijnse families
een campagne op sociale media onder de
hashtag #SaveSheikhJarrah, die wereldwijde
aandacht trok en demonstranten ter plaatse
mobiliseerde. Israelische veiligheidstroepen
[sic] reageerden op de protesten met
hetzelfde buitensporige geweld dat zij
al decennialang inzetten om Palestijnse
dissidentie te onderdrukken. Zij arresteerden
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willekeurig vreedzame demonstranten,
gooiden knal- en verdovingsgranaten
naar menigten, dreven hen uiteen met
buitensporig geweld en stinkwater en
vuurden concussiegranaten af op gelovigen
en demonstranten die zich verzamelden op
het terrein van de Aqsa Moskee.
De grove repressie leidde tot een golf van
solidariteit elders in de Bezette Palestijnse
Gebieden (BPG) en onder Palestijnse
staatsburgers van Israel [Palestina’48], aan
de andere kant van de zogeheten Groene Lijn
– de demarcatielijn die is vastgelegd in de
Wapenstilstandsakkoorden van 1949 tussen
Israel en zijn buurstaten en die tot 1967 als
de feitelijke grens van de Staat Israel diende.
In Israel zette de politie een discriminerende
campagne tegen Palestijnse staatsburgers
in gang, met massale willekeurige arrestatie
van en onwettig geweld tegen vreedzame
demonstranten, terwijl de staat na de
uitbarsting van geweld tussen de beide
gemeenschappen verzuimde Palestijnen
tegen georganiseerde aanvallen van joodse
Israeli’s te beschermen. Intussen braken
op 10 mei gewapende vijandelijkheden uit,
toen Palestijnse gewapende groepen vanuit
Gaza lukraak raketten op Israel afvuurden.
Israel reageerde met een meedogenloos,
elf dagen durend militair offensief tegen het
gebied, waarbij woonhuizen zonder effectieve
waarschuwing vooraf werden getroffen,
essentiële infrastructuur werd beschadigd,
tienduizenden mensen ontheemd raakten
en honderden anderen werden gedood of
gewond raakten. Daardoor verergerde de
chronische humanitaire crisis, die in de eerste
plaats het gevolg is van Israels langdurige
[volkenrechtelijk] onwettige blokkade van
Gaza.
Voor veel Palestijnen die de algemene staking
in Israel en de BPG zagen gebeuren, vormden
de discriminerende en repressieve acties
in Oost-Jeruzalem, Gaza en in Palestijnse

steden en gemeenten enerzijds, en die
in Israel [Palestina’48] in de zogeheten
‘gemengde steden’ in Israel met joodse en
Palestijnse bevolkingsgroepen, verschillende
manifestaties van een algemeen systeem van
onderdrukking en overheersing door Israel.
Dit systeem, dat werkt met verschillende
niveaus van intensiteit en onderdrukking,
afhankelijk van de status van de Palestijnen
in de diverse enclaves waar zij wonen en
dat hun rechten op verschillende manieren
schendt, is uiteindelijk gericht op het vestigen
en handhaven van de joodse hegemonie
overal waar Israel effectieve controle
uitoefent. Door naar buiten te komen om
te protesteren, drukten zij hun eenheid uit
en een verwerping van Israels fragmentatie
van het Palestijnse volk. In een manifest
dat diezelfde dag door enkele activisten
op de sociale media werd gepubliceerd,
werden de langdurige Israelische praktijken
en beleidsmaatregelen aan de kaak gesteld
die ‘probeerden [Palestijnen] in van elkaar
verschillende samenlevingen te veranderen
– elk van elkaar gescheiden leven, elk in hun
eigen afzonderlijke gevangenis’.
De Palestijnen dringen er al ruim twee
decennia op aan dat Israels heerschappij als

apartheid wordt beschouwd en hebben in dit
verband bij de VN het voortouw genomen.
In de loop van de tijd heeft onderzoek door
Palestijnse mensenrechtenorganisaties – en
meer recent door sommige joods-Israelische
mensenrechtengroeperingen – bijgedragen
aan een bredere internationale erkenning van
Israels behandeling van de Palestijnen als
apartheid. Toch hebben staten, vooral Israels
westerse bondgenoten, niet willen ingaan
op deze oproepen en hebben zij geweigerd
enige actie van betekenis tegen Israel te
ondernemen. Intussen hebben Palestijnse
organisaties en mensenrechtenactivisten
die het voortouw hebben genomen bij het
bepleiten van en campagne voeren tegen
de apartheid, als straf voor hun werk met
toenemende Israelische repressie te maken.
Daarbij hebben de Israelische autoriteiten
vanaf oktober 2021 hun aanvallen op het
Palestijnse maatschappelijk middenveld nog
verder opgevoerd, door misbruik te maken
van de antiterrorismewetgeving om zo zes
prominente organisaties, waaronder drie
belangrijke mensenrechtenorganisaties,
buiten de wet te stellen, hun kantoren te
sluiten en hun medewerkers vast te zetten
en te vervolgen. Parallel daaraan hebben
de Israelische autoriteiten Israelische
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organisaties die apartheid en andere
ernstige mensenrechtenschendingen
tegen Palestijnen aan de kaak stellen,
bestookt met laster en onderworpen aan
delegitimiseringscampagnes.
Voortbouwend op een groeiend oeuvre
heeft Amnesty International de
geïnstitutionaliseerde en systematische
discriminatie van de Palestijnen door Israel
gedocumenteerd en geanalyseerd in het
kader van de definitie van apartheid volgens
het internationaal recht. Het doel hiervan
was vast te stellen of de discriminerende
en uitsluitende Israelische wetten,
beleidsmaatregelen en praktijken tegen
de Palestijnen neerkomen op apartheid
als een schending van het internationaal
publieksrecht, een ernstige schending van
de mensenrechten en een misdaad tegen
de menselijkheid. Daartoe is in de eerste
plaats nagegaan wat Israels oogmerk is
om alle Palestijnen te onderdrukken en
te overheersen door de hegemonie over
Israel [Palestina’48] en de BPG te vestigen,
onder meer door middel van demografie
en door de hulpbronnen ten bate van het
joodse bevolkingsdeel te maximaliseren
ten koste van de Palestijnen. Vervolgens
zijn de wetten, het beleid en de praktijken
geanalyseerd die in de loop der tijd de
belangrijkste instrumenten zijn geworden
voor het tot stand brengen en in stand
houden van dit systeem, die de Palestijnen
in Israel en de BPG vandaag discrimineren
en segregeren, alsmede het recht van
Palestijnse vluchtelingen op terugkeer
blokkeren. Voor deze analyse is gekeken
naar de belangrijkste componenten van dit
systeem van onderdrukking en overheersing:
territoriale fragmentatie; segregatie en
controle door het ontzeggen van gelijke
nationaliteit en status, beperkingen van
verplaatsing, discriminerende wetten inzake
gezinshereniging, het gebruik van militair
gezag en beperkingen op het recht op
politieke participatie en volksverzet; het
onteigenen van grond en ander eigendom;
en het onderdrukken van de menselijke
ontwikkeling van de Palestijnen en
ontzegging van hun economische en sociale
rechten. Voorts zijn specifieke onmenselijke
en inhumane daden, ernstige schendingen
van de mensenrechten en schendingen van
het internationaal recht gedocumenteerd, die

30

Israelische apartheid (2)

jegens de Palestijnse bevolking zijn begaan
met als doel het systeem van onderdrukking
en overheersing in stand te houden.
Op grond daarvan heeft Amnesty
International aangetoond dat Israel een
systeem van onderdrukking en overheersing
heeft opgelegd aan Palestijnen overal waar
het controle uitoefent over het genieten van
hun rechten – in geheel Israel [Palestina’48]
en de BPG, evenals met betrekking tot
Palestijnse vluchtelingen. De segregatie
geschiedt op systematische en sterk
geïnstitutionaliseerde wijze door middel van
wetten, beleidsmaatregelen en praktijken,
die alle bedoeld zijn om te voorkomen dat
Palestijnen aanspraak kunnen maken op en
gebruik kunnen maken van dezelfde rechten
als joodse Israeli’s binnen Israel en de BPG
[joodse kolonisten] en die dus bedoeld zijn
om het Palestijnse volk te onderdrukken
en te overheersen. Deze onderdrukking en
overheersing zijn geconsolideerd door een
wettelijk regime dat het recht controleert
van Palestijnse vluchtelingen die buiten
Israel [Palestina’48] en de BPG verblijven
om naar hun huizen terug te keren – door
hen dit recht te ontzeggen. In de loop van
decennia hebben Israelische demografische
en geopolitieke overwegingen het beleid
ten aanzien van de Palestijnen in elk van
de verschillende gebieden van Israel,
Oost-Jeruzalem, de rest van de Westelijke
Jordaanoever en Gaza op verschillende
manieren vormgegeven. Dit betekent dat
het Israelische controlesysteem momenteel
niet in alle gebieden op dezelfde manier
wordt toegepast. Palestijnen hebben op
verschillende manieren met dit systeem
te maken en worden geconfronteerd met
verschillende niveaus van onderdrukking op
basis van hun status en het gebied waarin zij
wonen.
Amnesty International heeft geconcludeerd
dat Israel zich schuldig heeft gemaakt
en maakt aan het internationale onrecht
van apartheid, als een schending van de
mensenrechten en een schending van het
internationaal publieksrecht – overal waar
het dit systeem aan de Palestijnen oplegt.
Zij heeft vastgesteld dat bijna het gehele
burgerlijk bestuur en de militaire autoriteiten
van Israel, alsmede gouvernementele
en semi-gouvernementele instellingen,

betrokken zijn bij de handhaving van het
apartheidssysteem tegen Palestijnen in
geheel Israel [Palestina’48] en de BPG,
alsook tegen Palestijnse vluchtelingen en hun
nakomelingen buiten het gebied. Amnesty
International heeft verder geconcludeerd, dat
de patronen van verboden handelingen die
door Israel zowel in Israel [Palestina’48] als
in de BPG worden bestendigd, deel uitmaken
van een systematische en wijdverbreide
aanval tegen de Palestijnse bevolking, en
dat de onmenselijke of inhumane daden
die in het kader van deze aanval zijn
begaan, zijn gepleegd met de bedoeling dit
systeem in stand te houden en neerkomen
op de misdaad tegen de menselijkheid
van apartheid krachtens zowel het
Apartheidsverdrag als het Statuut van Rome.
Dit rapport bouwt voort op tientallen jaren
bureau- en veldonderzoek van Amnesty
International – waarbij bewijsmateriaal
is verzameld over schendingen van
internationale mensenrechten en humanitair
recht in Israel [Palestina’48] en de BPG – en
op publicaties van Palestijnse, Israelische
en internationale organisaties, naast
academische studies, monitoring door
grassroots activistengroepen, rapporten

van VN-agentschappen, deskundigen en
mensenrechtenorganisaties, evenals artikelen
in de media.
Amnesty International voerde onderzoek
en analyse uit in de periode juli 2017 tot
november 2021. Onderzoekers analyseerden
uitgebreid relevante Israelische wetgeving,
regelgeving, militaire bevelen, richtlijnen
van overheidsinstellingen en verklaringen
van Israelische regerings- en militaire
functionarissen. De organisatie beoordeelde
andere Israelische overheidsdocumenten,
zoals plannings- en bestemmingsplannen en
-documenten, begrotingen en statistieken,
Israelische parlementaire archieven en
Israelische rechterlijke uitspraken. Zij
onderzocht verder relevante rapporten
en statistieken die door de Palestijnse
autoriteiten zijn gepubliceerd. Het onderzoek
werd geleid door een wereldwijd beleid
inzake de schending van de mensenrechten
en de misdaad van apartheid dat Amnesty
International in juli 2017 heeft aangenomen,
na de erkenning dat de organisatie
onvoldoende aandacht had besteed aan
situaties van systematische discriminatie en
onderdrukking in de wereld.

Gaza - Beit Hanoun
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Als onderdeel van haar onderzoek
sprak Amnesty International met
vertegenwoordigers van Palestijnse,
Israelische en internationale nietgouvernementele organisaties (NGO’s),
relevante VN-agentschappen, beoefenaars
van juridische beroepen, geleerden en
academici, journalisten en andere relevante
belanghebbenden. Daarnaast heeft Amnesty
International een uitgebreide juridische
analyse van de situatie gemaakt, waarbij ook
externe deskundigen op het gebied van het
internationaal recht zijn ingeschakeld en om
advies zijn gevraagd.
Het werk van Amnesty International in deze
kwestie heeft tot doel de Palestijnse civiele
samenleving en Israelische organisaties
te steunen in hun inspanningen om een
einde te maken aan Israels onderdrukking
en overheersing van de Palestijnen, in een
tijd waarin hun werk steeds meer wordt
bedreigd. Door dit te doen hoopt zij bij te
dragen aan een groter begrip en erkenning
van de geïnstitutionaliseerde discriminatie
die in Israel en de BPG en tegen Palestijnse
vluchtelingen wordt bejegend als een
systeem en misdaad van apartheid.

apartheid in het internationaal
recht
Apartheid is een schending van het
internationaal publieksrecht, een ernstige
schending van internationaal beschermde
mensenrechten en een misdaad tegen de
menselijkheid volgens het internationaal
strafrecht. Drie belangrijke internationale
verdragen verbieden apartheid en/of
stellen apartheid expliciet strafbaar: de
Internationale Conventie inzake de Uitbanning
van alle vormen van Rassendiscriminatie
(ICERD), het Internationaal Verdrag inzake de
Bestrijding en de Bestraffing van de Misdaad
van Apartheid (‘Apartheidsverdrag’) en het
Statuut van Rome inzake het Internationaal
Strafhof (Statuut van Rome).
Het misdrijf tegen de menselijkheid van
apartheid volgens het Apartheidsverdrag,
het Statuut van Rome en het internationaal
gewoonterecht wordt gepleegd wanneer
een onmenselijke of inhumane daad – in
wezen een ernstige schending van de
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mensenrechten – wordt begaan in het kader
van een geïnstitutionaliseerd stelsel van
systematische onderdrukking en overheersing
door de ene raciale groep over de andere,
met de bedoeling dat stelsel in stand te
houden. Een regime van onderdrukking en
overheersing kan het best worden begrepen
als de systematische, langdurige en wrede
discriminerende behandeling door de ene
raciale groep van leden van een andere
raciale groep, met de bedoeling de tweede
raciale groep te overheersen.
Van het misdrijf tegen de menselijkheid
van apartheid is dus sprake, wanneer
ernstige schendingen van de mensenrechten
worden begaan in de context van, en met
de specifieke bedoeling om een regime of
systeem in stand te houden van langdurige
en wrede discriminerende controle van een
of meerdere raciale groepen door een andere
raciale groep.
Het kader van de apartheid biedt een
alomvattend, in het internationaal recht
verankerd begrip van een situatie van
segregatie, onderdrukking en overheersing
door een bepaalde raciale groep over een
andere. Amnesty International merkt op en
verduidelijkt dat systemen van onderdrukking
en overheersing nooit identiek zullen
zijn. Daarom is het niet de bedoeling te
beweren of te beoordelen of een systeem
van onderdrukking en overheersing zoals
dat in Israel [Palestina’48] en de BPG
wordt toegepast, bijvoorbeeld hetzelfde of
analoog is aan het systeem van segregatie,
onderdrukking en overheersing zoals dat
tussen 1948 en 1994 in Zuid-Afrika werd
toegepast.
Om te bepalen of Israel een geïnstitutionaliseerd
regime van systematische onderdrukking
en overheersing heeft gecreëerd en in stand
gehouden, heeft Amnesty International
gekeken naar de manier waarop Israel
controle uitoefent over het Palestijnse volk.
Het onderzocht ook een aantal ernstige
schendingen van de mensenrechten, die
de misdaad tegen de menselijkheid van
apartheid zouden vormen, indien zij begaan
zouden zijn met de bedoeling een dergelijk
systeem van onderdrukking en overheersing
in stand te houden.

intentie om Palestijnen te
onderdrukken en te overheersen
Sinds zijn oprichting in 1948 heeft Israel een
expliciet beleid gevoerd van vestiging en
handhaving van een joodse demografische
hegemonie en maximalisering van zijn
controle over de grond ten gunste van joodse
Israeli’s, terwijl het aantal Palestijnen tot
een minimum werd beperkt, hun rechten
werden ingeperkt en hun vermogen om
deze onteigening aan te vechten werd
belemmerd. In 1967 breidde Israel dit beleid
uit tot buiten de Groene Lijn en bezette het
de Westelijke Jordaanoever [inclusief OostJeruzalem] en Gaza, waarvan tot op heden
sprake is. Vandaag de dag worden alle door
Israel gecontroleerde gebieden nog steeds
bestuurd met het doel de joodse Israeli’s te
bevoordelen ten koste van de Palestijnen,
terwijl de Palestijnse vluchtelingen nog steeds
worden buitengesloten.
Demografische overwegingen hebben vanaf
het begin de Israelische wetgeving en
beleidsvorming gestuurd. De demografie
van de nieuw opgerichte staat moest
worden gewijzigd ten gunste van de joodse
Israeli’s, terwijl de Palestijnen – zowel in

Israel [Palestina’48] als later in de BPG –
werden beschouwd als een bedreiging voor
de totstandkoming en handhaving van een
joodse meerderheid – als gevolg daarvan
moesten worden verdreven, versnipperd,
gesegregeerd, gecontroleerd, beroofd van
hun grond en van ander bezit en verder
beroofd van hun economische en sociale
rechten.
Joodse Israeli’s vormen een groep die wordt
verenigd door een bevoorrechte juridische
status die is verankerd in de Israelische wet,
die zich tot hen uitstrekt via staatsdiensten
en -beschermingen, ongeacht waar zij wonen
in de gebieden die onder de feitelijke controle
van Israel staan. De Joodse identiteit van
de Staat Israel is vastgelegd in zijn wetten
en de praktijk van zijn officiële en nationale
instellingen. De Israelische wetten zien en
behandelen de joodse identiteit, afhankelijk
van de context, als een religieuze, een op
afkomst gebaseerde en/of een nationale of
etnische identiteit.
Palestijnen worden door de Staat Israel
anders behandeld op basis van zijn
opvatting dat zij een raciale niet-joodse,
Arabische status hebben en, daarbuiten,
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dat zij deel uitmaken van een groep met
bijzondere kenmerken die verschilt van
andere niet-joodse groepen. De Palestijnse
staatsburgers van Israel worden door het
Israelische Ministerie van Buitenlandse
Zaken officieel geclassificeerd als ‘Arabische
burgers van Israel’, een inclusieve term die
een aantal verschillende en hoofdzakelijk
Arabischsprekende groepen beschrijft,
waaronder islamitische Arabieren (deze
classificatie omvat ook Bedoeïenen),
christelijke Arabieren, Druzen en Circassiërs.
In het openbare debat verwijzen de
Israelische autoriteiten en media echter
over het algemeen alleen naar islamitische
Arabieren en christelijke Arabieren – die
zichzelf over het algemeen als Palestijnen
identificeren – als ‘Israelische Arabieren’
en associëren hen met de Palestijnen die
in de BPG en daarbuiten wonen, waarbij zij
de specifieke termen Druzen en Circassiërs
gebruiken voor die andere ‘niet-joodse’
groepen. De autoriteiten beschouwen de
Palestijnse staatsburgers van Israel ook
duidelijk als één groep die verschilt van
de Druzen en de Circassiërs, aangezien zij
alleen deze groep vrijstellen van militaire
dienstplicht, ‘uit overwegingen van hun
familiale, religieuze en culturele banden met
de Arabische Wereld (die Israel vaak heeft
aangevallen), alsook uit bezorgdheid voor
mogelijk dubbele loyaliteiten’.
In mei 1948 kondigde de Verklaring van
de Oprichting van de Staat Israel een
Joodse staat aan. Hoewel deze het recht op
‘volledige gelijkheid van sociale en politieke
rechten voor al haar inwoners’ garandeerde,
werd dit recht niet gewaarborgd in de
zogeheten Basiswetten, die bij gebrek aan
een geschreven Grondwet [door onenigheid
tussen seculieren en religieuzen] fungeren als
constitutionele documenten.
Tegelijk met de oprichting van Israel als
Joodse staat, riep de Verklaring van 1948
joden in de hele wereld op om naar Israel
te migreren. Vanaf 1950 verleende Israel
elke jood het recht om naar Israel te
migreren [te immigreren] krachtens de Wet
op de Terugkeer, gevolgd door het recht op
automatisch Israelisch staatsburgerschap
krachtens de Wet op de Nationaliteit
van 1952. De Israelische autoriteiten
presenteerden dit deels als een noodzakelijke
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maatregel om een nieuwe poging tot
uitroeiing van de joden in de nasleep van de
Holocaust te voorkomen en om onderdak te
bieden aan joden die elders in de wereld met
vervolging werden geconfronteerd. Tegelijk
werd het honderdduizenden Palestijnse
vluchtelingen die tijdens het conflict van
1947-1949 verdreven, weggevlucht of
binnenlands ontheemd waren geraakt, op
grond van demografische overwegingen
onmogelijk gemaakt naar hun huizen
[woonplaatsen] terug te keren. De essentie
van het systeem van onderdrukking en
overheersing van de Palestijnen kwam
duidelijk tot uitdrukking in de Wet op de
Joodse Natie-Staat van 2018, waarin het
beginsel werd vastgelegd dat de ‘Staat Israel
de natiestaat van het Joodse volk is’ en dat
het zelfbeschikkingsrecht [in Israel/Palestina]
exclusief ‘voor het Joodse volk’ is.
Tegelijkertijd bevestigen verklaringen van
prominente Israelische politici en hoge
civiele en militaire ambtenaren door de jaren
heen Israels voornemen om een joodse
demografische meerderheid te handhaven
en de Palestijnen te onderdrukken en te
overheersen. Sinds 1948 hebben zij –
ongeacht hun politieke kleur – publiekelijk de
doelstelling benadrukt om Israels identiteit
als Joodse Staat te handhaven en hebben
zij hun voornemen kenbaar gemaakt om
de toegang van de Palestijnen tot, en hun
zeggenschap over grond in alle gebieden die
onder Israels feitelijke controle staan, tot
een minimum te beperken. Zij hebben dit
verwezenlijkt door beslag te leggen op de
huizen en eigendommen van Palestijnen en
hen feitelijk te beperken tot het wonen in
enclaves, door middel van discriminerende
planning en huisvestingsbeleid. De
discriminerende bedoeling om Palestijnse
staatsburgers in Israel te overheersen blijkt
ook uit verklaringen die duidelijk wijzen op de
noodzaak van een afzonderlijke en ongelijke
burgerschapsstructuur en de ontkenning van
het recht van Palestijnen op gezinshereniging
als middel om de demografie te beheersen.
Het voornemen om de Palestijnse bevolking
in de BPG te domineren en te controleren
door middel van een discriminerend beleid
op het gebied van grondbezit, planning en
huisvesting, alsmede het ontzeggen van
elke vorm van agrarische of industriële

ontwikkeling ten gunste van de Palestijnen
is al even duidelijk. Sinds de annexatie van
Oost-Jeruzalem in 1967 hebben de Israelische
regeringen streefcijfers vastgesteld voor
de demografische verhouding tussen joden
en Palestijnen in heel Jeruzalem en hebben
zij door middel van openbare uitspraken
duidelijk gemaakt dat het ontzeggen
van economische en sociale rechten aan
Palestijnen in Oost-Jeruzalem een bewust
beleid is om hen te dwingen de stad te
verlaten. Israels terugtrekking in 2005 van
alle joodse kolonisten uit Gaza, terwijl het in
een andere vorm controle bleef houden over
de bevolking in het gebied, hield uitdrukkelijk
verband met demografische kwesties evenals
met het besef dat in Gaza geen joodse
meerderheid kon worden gerealiseerd. Uit
door de Israelische regering gepubliceerde
openbare stukken blijkt dat Israels beleid
sinds jaar en dag om miljoenen Palestijnse
vluchtelingen het recht op terugkeer naar
hun huizen te ontzeggen, evenzeer door
demografische overwegingen is ingegeven.

territoriale fragmentatie en
wettelijke segregatie
Bij de oprichting van Israel als Joodse
Staat in 1948 waren de Israelische leiders
verantwoordelijk voor de massale verdrijving
van honderdduizenden Palestijnen en de
verwoesting van honderden Palestijnse
dorpen – wat neerkwam op etnische
zuivering. Zij hebben ervoor gekozen de
Palestijnen terug te dringen in enclaves
binnen de Staat Israel en – sinds de militaire
bezetting in 1967 – op de Westelijke
Jordaanoever en in Gaza. Verder hebben zij
zich het overgrote deel van de grond en de
natuurlijke hulpbronnen van de Palestijnen
toegeëigend. En ten slotte hebben zij wetten,
beleidsmaatregelen en praktijken ingevoerd
die de Palestijnen systematisch en wreed
discrimineren, waardoor zij geografisch
en politiek gefragmenteerd blijven, in een
constante staat van angst en onveiligheid
verkeren en vaak verarmen.
Tegelijk hebben de Israelische leiders
ervoor gekozen de joodse staatsburgers
in de wet en in de praktijk systematisch te
bevoordelen door middel van de verdeling
van grond en van hulpbronnen, waardoor

hun relatieve welvaart en welzijn ten koste
gaat van de Palestijnen. Zij hebben de joodse
nederzettingen in bezet Palestijns gebied
gestaag uitgebreid, wat een schending van
het internationaal recht is.
In 1948, vóór de oprichting van Israel,
bestond de bevolking van Palestina – tot dan
een Brits Mandaatgebied – voor ongeveer
70 procent uit Palestijnen en was de grond
voor ongeveer 90 procent in particulier
bezit. Joden, van wie velen uit Europa
waren geëmigreerd, maakten ongeveer 30
procent van de bevolking uit, terwijl joodse
instellingen samen ongeveer 6,5 procent van
de grond in bezit hadden.
De Israelische autoriteiten hebben na 1948
meteen actie ondernomen om die situatie
om te draaien. Sommige Palestijnen die
tijdens het conflict van 1947-1949 hun huizen
waren ontvlucht, werden intern verdreven
uit hun dorpen, steden en gemeenten
naar andere delen van wat later Israel zou
worden. Anderen vluchtten naar verschillende
delen van het toenmalige/voormalige Britse
Mandaatgebied Palestina – waarvan na
het conflict 22 procent onder de controle
van Jordanië en Egypte kwam te staan
(wat nu de BPG zijn). De meeste anderen
vluchtten naar de Arabische buurstaten
Jordanië, Syrië en Libanon. Israel verhindert
sindsdien dat deze Palestijnse vluchtelingen
en hun nakomelingen, alsmede ontheemden
binnen Israel, terugkeren naar hun vroegere
woonplaatsen.
De Palestijnen raakten nog verder
versplinterd na de oorlog van juni 1967,
die resulteerde in Israels militaire bezetting
van de Westelijke Jordaanoever, met
inbegrip van Oost-Jeruzalem, en Gaza, de
instelling van een afzonderlijk juridisch en
administratief regime om de bezette gebieden
te controleren, alsook een nieuwe golf van
ontheemden.
Het nieuwe militaire regime in de BPG werd
ingesteld bovenop een reeds aanwezig
meerlagig rechtssysteem dat bestond uit
Turks-Osmaanse, Britse, Jordaanse en
Egyptische wetten – de erfenis van de
machten die voordien het gebied hadden
gecontroleerd.
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In 1994 werd met de Oslo-Akkoorden tussen
Israel en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) het Palestijns Nationaal Gezag
(PNA) in het leven geroepen, dat beperkte
zeggenschap kreeg over Palestijnse
burgeraangelegenheden in stedelijke centra.
De Oslo-Akkoorden maakten geen einde
aan de bezetting en deelden de Westelijke
Jordaanoever op in drie verschillende
administratieve gebieden, met verschillende
niveaus van Palestijnse en Israelische
militaire en civiele jurisdictie. Daardoor
raakten de Palestijnen nog verder versnipperd
en gesegregeerd, ten voordele van Israel.
Hoewel Israel in 2005 de joodse kolonisten
uit Gaza heeft teruggetrokken, behield het
de feitelijke controle over het gebied. Die
controle heeft het nog verder verscherpt door
middel van een onwettige lucht-, zee- en
landblokkade en een officieel beleid dat Gaza
scheidt van de Westelijke Jordaanoever, na de
machtsovername in het gebied door HAMAS,
twee jaar later. Als gevolg daarvan blijft de
gehele Westelijke Jordaanoever en Gaza
onder Israelische militaire bezetting, waarbij
Israel de controle heeft over de Palestijnse
bevolking die er woont, over hun natuurlijke
hulpbronnen en – met uitzondering van
de korte zuidgrens van Gaza met Egypte –
over hun land- en zeegrenzen en over het
luchtruim. Twee reeksen complementaire
internationale rechtskaders blijven van
toepassing op het gedrag van Israel als
bezettingsmacht met daadwerkelijke controle
over de BPG: de internationale wetgeving
inzake mensenrechten en het internationaal
humanitair recht.
Palestijnen in de BPG die onder deze
afzonderlijke jurisdicties leven, hebben
vergunningen van de Israelische autoriteiten
nodig om van de ene naar de andere
jurisdictie te reizen – van en naar Gaza, het
geannexeerde Oost-Jeruzalem en de rest
van de Westelijke Jordaanoever – en zijn ook
gescheiden van Palestijnse staatsburgers van
Israel [Palestina’48], zowel geografisch als
op basis van hun status. Intussen worden
de Palestijnse vluchtelingen die tijdens de
oorlogen van 1947-1949 en 1967 ontheemd
zijn geraakt, nog steeds fysiek geïsoleerd
van degenen die in Israel en de BPG leven,
doordat Israel hun het recht op terugkeer
naar hun huizen, steden en dorpen blijft
ontzeggen.
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Palestijnse staatsburgers van Israel vallen
onder de Israelische burgerlijke wetgeving,
die hen over het algemeen meer vrijheden
en mensenrechtenbescherming biedt dan
Palestijnen die in de BPG wonen, maar hen
desondanks rechten als die van joodse
Israeli’s ontzegt – inclusief het recht
op volledige politieke participatie – en
discriminatie tegen hen institutionaliseert.
Hoewel Palestijnen in het geannexeerde
Oost-Jeruzalem ook onder de Israelische
burgerlijke wetgeving vallen, wordt hun geen
staatsburgerschap maar een permanente
verblijfsvergunning verleend. De Palestijnen
op de rest van de Westelijke Jordaanoever
zijn onderworpen aan Israels militair gezag
en aan de draconische Militaire Orders die
sinds 1967 zijn uitgevaardigd. De overgrote
meerderheid van deze Orders is niet langer
van toepassing op Gaza, nadat Israel in 2005
met de terugtrekking van de kolonisten de
meeste aspecten van zijn militaire bestuur
daar heeft opgeheven. De Palestijnen op
de Westelijke Jordaanoever en in Gaza zijn
daarnaast onderworpen aan de Palestijnse
wetgeving.
Vandaag de dag maken de Palestijnse
staatsburgers en permanente bewoners
van Israel ongeveer 21 procent uit van de
Israelische bevolking en zijn met ongeveer
1,9 miljoen. Ongeveer 90 procent van de
Palestijnen met de Israelische nationaliteit
woont in 139 dichtbevolkte steden en
dorpen in de regio’s Galilea en de zogeheten
Driehoek in Noord-Israel en de Negev [AlNaqab] in het zuiden, als gevolg van een
opzettelijk segregatiebeleid. De overgrote
meerderheid van de resterende 10 procent
woont in zogeheten ‘gemengde steden’.
In juli 2021 woonden 358.800 Palestijnen
binnen de grenzen van de gemeente
Jeruzalem, dat wil zeggen 38 procent van
de bevolking van de stad. Daarvan wonen
er ongeveer 150.000 in gebieden die van
de rest van de stad zijn afgescheiden door
de Muur/het Hek [een scheiding van beton
en staal tussen Israel/Palestina’48 en de
Westelijke Jordaanoever die grotendeels op
grond van de Westelijke Jordaanoever is
gebouwd; red.] en door militaire checkpoints.
In Oost-Jeruzalem wonen ook ongeveer
225.178 joodse kolonisten in 13 illegale
joodse nederzettingen die door de Israelische

autoriteiten zijn gebouwd en in particuliere
woningen die op grond van discriminerende
bepalingen van Palestijnen zijn afgenomen.
Op de rest van de Westelijke Jordaanoever
wonen ongeveer 3 miljoen Palestijnen naast
de ruim 441.600 joodse kolonisten die in
132 nederzettingen wonen die officieel
door de Israelische regering zijn gesticht,
alsmede in 140 niet-toegestane voorposten
[outposts] die sinds de jaren negentig zonder
toestemming van de regering zijn opgericht
en zelfs volgens de Israelische wet als illegaal
worden beschouwd. In Gaza wonen ongeveer
2 miljoen Palestijnen. Van hen zijn ongeveer
1,4 miljoen – ruim 70 procent van de
bevolking – geregistreerde vluchtelingen bij
de United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in the Near East
(UNRWA).

juridische segregatie en controle
Israels heerschappij over de BPG via Militaire
Orders in het kader van zijn bezetting heeft
geleid tot de valse perceptie dat het militaire
regime in de BPG gescheiden is van het
civiele systeem in het geannexeerde Oost-

Jeruzalem en binnen Israel. Deze zienswijze
gaat voorbij aan het feit dat veel elementen
van Israels repressieve militaire systeem
in de BPG hun oorsprong vinden in Israels
18 jaar durende militaire gezag over de
Palestijnse staatsburgers van Israel [19481966] en dat de onteigening van Palestijnen
in Israel tot op de dag van vandaag
voortgaat.
Het bestaan zelf van deze afzonderlijke
wettelijke regimes is echter een van de
belangrijkste instrumenten waarmee
Israel de Palestijnen fragmenteert en zijn
systeem van onderdrukking en overheersing
handhaaft, en dient, zoals door de UN
Economic and Social Commission for SouthWest Asia (ESCWA) is opgemerkt, ‘om het
bestaan zelf van [het Israelische apartheids]
regime te verhullen’. Het Israelische beleid
is er inderdaad op gericht Palestijnen op
te splitsen in verschillende geografische en
juridische controledomeinen, niet alleen
om hen anders te behandelen of hen af te
zonderen van de joodse bevolking, maar ook
om hen verschillend van elkaar te behandelen
teneinde de banden tussen Palestijnse
gemeenschappen te verzwakken, elke vorm
van aanhoudend verzet tegen het door hen
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gecreëerde systeem te onderdrukken en te
zorgen voor een effectievere politieke en
veiligheidscontrole over land en mensen in
alle gebieden.

gebruik van het militair gezag om
te controleren en te onteigenen
In de loop der jaren heeft Israel het militair
gezag gebruikt als een belangrijk instrument
om zijn systeem van onderdrukking en
overheersing van de Palestijnen aan beide
zijden van de Groene Lijn tot stand te
brengen. Het heeft het sinds 1948 bijna
onafgebroken toegepast op verschillende
groepen Palestijnen in Israel en de BPG – met
uitzondering van zeven maanden in 1967
[direct voorafgaande aan de Juni-Oorlog in
dat jaar; red.] – om de joodse nederzettingen
in gebieden van strategisch belang vooruit
te helpen en de Palestijnen hun grond en
bezittingen te ontnemen onder het mom van
de handhaving van de veiligheid.
Israel plaatste zijn Palestijnse burgers
gedurende de eerste 18 jaar van zijn bestaan
onder militair gezag en maakte in die periode
gebruik van de noodverordeningen van het
Britse Mandaat inzake Defensie, die het
onbeperkte bevoegdheden verleenden om
de bewegingen van Palestijnse inwoners te
controleren, hun eigendommen in beslag te
nemen, de sluiting van hele dorpen als militaire
zones toe te staan, hun huizen te slopen en
hen voor militaire rechtbanken te berechten.
Palestijnen hadden vergunningen nodig om hun
woongebieden te verlaten, ook om toegang
te krijgen tot medische zorg en banen. De
Israelische staatsinstellingen plaatsten de
Palestijnen onder een systeem van bewaking
en controle dat hun politieke vrijheden
opzettelijk beperkte, door protesten te
verbieden en politieke activisten te arresteren.
Israel maakte uiteindelijk in december 1966
een einde aan zijn militaire gezag over de
Palestijnse staatsburgers, nadat het met
succes had voorkomen dat binnenlands
ontheemde Palestijnen terugkeerden naar
hun huizen in lege dorpen door deze te
vernietigen en hun land te onderwerpen aan
bebossing. Hoewel de bewegingsbeperkingen
geleidelijk werden opgeheven, en de
mensenrechtensituatie van de Palestijnse
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staatsburgers van Israel ongetwijfeld sterk
is verbeterd sinds het einde van het militaire
bewind over hen, bleven elementen van het
systeem bestaan. De noodverordeningen
werden nooit ingetrokken en vanaf 1967 werd
de toepassing ervan uitgebreid tot de bezette
Westelijke Jordaanoever (met uitzondering
van het geannexeerde Oost-Jeruzalem)
en Gaza om de Palestijnse bevolking daar
onder controle te houden, elke vorm van
dissidentie te voorkomen en de Staat Israel
in staat te stellen de Palestijnen van hun
grond en hulpbronnen te beroven. Afgezien
van de wetgeving, vormde de ervaring die de
Israelische autoriteiten tijdens het militaire
gezag over de Palestijnse staatsburgers van
Israel hadden opgedaan de basis voor het
militaire bestuur in de BPG.
Ondanks de oprichting van PNA blijven
ruim 1800 Israelische Militaire Orders alle
aspecten van het leven van de Palestijnen
op de Westelijke Jordaanoever controleren
en beperken: hun bestaansmiddelen,
status, verplaatsingen, politiek activisme,
detentie en vervolging evenals toegang tot
natuurlijke hulpbronnen. De Israelische
militaire wetgeving op de Westelijke
Jordaanoever wordt gehandhaafd door de
militaire rechtspraak. Sinds 1967 hebben
de Israelische autoriteiten ruim 800.000
Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen
gearresteerd op de Westelijke Jordaanoever,
met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en in Gaza.
Velen van hen zijn voor militaire rechtbanken
gebracht die stelselmatig niet voldoen aan de
internationale normen voor een eerlijk proces
en waar de overgrote meerderheid van de
rechtzaken eindigt in een veroordeling.
Palestijnen uit Gaza werden onderworpen
aan de Israelische militaire wetgeving en
berecht door militaire rechtbanken, totdat
Israel in 2005 de joodse nederzettingen
daar ontmantelde. Sindsdien zijn elementen
van de Israelische militaire wetgeving van
toepassing gebleven op het gebied, met
betrekking tot het verkeer van personen en
goederen van en naar Gaza, de toegang tot
de territoriale wateren en de ‘bufferzone’
langs het hek dat Israel van Gaza scheidt.
Joodse kolonisten daarentegen zijn sinds het
eind van de jaren zeventig vrijgesteld van
de Militaire Orders die voor de Palestijnen

gelden, nadat Israel zijn burgerlijk recht
extraterritoriaal had uitgebreid tot Israelische
staatsburgers die in de BPG verblijven
[joodse kolonisten] of er doorheen reizen.
Joodse kolonisten op de bezette Westelijke
Jordaanoever worden derhalve voor
Israelische burgerlijke rechtbanken gebracht.

ontzegging van nationaliteit,
verblijf en gezinsleven
Israel handhaaft zijn systeem van
fragmentatie en segregatie via verschillende
wettelijke regelingen die ervoor zorgen dat
Palestijnen hun nationaliteit en status worden
ontzegd, dat hun recht op gezinshereniging
en op terugkeer naar hun land en hun
huizen wordt geschonden en dat de
bewegingsvrijheid op basis van wettelijke
status ernstig wordt beperkt. Al deze
maatregelen zijn bedoeld om de Palestijnse
bevolking onder controle te houden en een
joods-Israelische meerderheid te behouden in
belangrijke gebieden in Israel en in de BPG.
Hoewel zij staatsburgerschap krijgen, wordt
Palestijnse staatsburgers van Israel een
nationaliteit ontzegd, waardoor zij zich
juridisch onderscheiden van joodse Israeli’s.
Ook worden hun bepaalde voordelen ontzegd
die gekoppeld zijn aan het vervullen van de
militaire dienstplicht, waarvan Palestijnse
staatsburgers vrijgesteld zijn.
Daarbij zijn de Palestijnse inwoners van OostJeruzalem geen Israelische staatsburgers.
In plaats daarvan krijgen zij een fragiele
permanente verblijfsstatus die hen in staat
stelt in de stad te wonen en te werken en
sociale voordelen te genieten die worden
verstrekt door het Israelische nationale
verzekeringsinstituut en de nationale
ziektekostenverzekering. Op grond van
discriminerende wetgeving en beleid hebben
de Israelische autoriteiten echter de status
van duizenden Palestijnen ingetrokken – zelfs
met terugwerkende kracht – indien zij niet
kunnen bewijzen dat Jeruzalem hun ‘centrum
van leven’ is. Dit heeft verwoestende
gevolgen gehad voor hun mensenrechten.
Joodse kolonisten die in Oost-Jeruzalem
wonen, beschikken daarentegen over
het Israelische staatsburgerschap en zijn
vrijgesteld van wetten en maatregelen

die tegen Palestijnse inwoners van OostJeruzalem zijn uitgevaardigd.
Tegelijkertijd heeft Israel sinds 1967
het bevolkingsregister op de Westelijke
Jordaanoever en in Gaza gecontroleerd
en beleid, beperkingen en maatregelen
opgelegd om de demografie van het gebied te
beheersen. De Palestijnen in deze gebieden
hebben geen staatsburgerschap en worden
als stateloos beschouwd, met uitzondering
van degenen die een staatsburgerschap
van een derde land hebben verkregen.
Het Israelische leger verstrekt hun
identiteitskaarten die hen in staat stellen
permanent in het gebied te wonen en te
werken. De controle die Israel sinds 1967
over het bevolkingsregister uitoefent, heeft
de versnippering van de Palestijnen verder in
de hand gewerkt en hun bewegingsvrijheid
op basis van hun wettelijke status en
verblijfplaats beperkt.
Na het uitbreken van de [Tweede] Intifada
(volksopstand), eind 2000, heeft de
Israelische Civiele Administratie – een
militaire eenheid die toezicht houdt op
alle burgeraangelegenheden voor joodse
kolonisten en Palestijnse bewoners op de
Westelijke Jordaanoever met uitzondering van
Oost-Jeruzalem – de meeste wijzigingen in
het Palestijnse bevolkingsregister bevroren,
zonder voorafgaande kennisgeving aan de
PNA. De bevriezing omvatte de opschorting
van alle ‘gezinsherenigings’-procedures
voor Palestijnse inwoners van de BPG die
met buitenlanders waren getrouwd. Hoewel
Israel sindsdien tweemaal heeft toegezegd
een klein aantal gezinsherenigingsverzoeken
te zullen inwilligen, als diplomatiek gebaar
van goede wil aan de in Ramallah gevestigde
Palestijnse autoriteiten, blijft Israel in het
algemeen weigeren een verblijfsstatus toe
te kennen aan tienduizenden buitenlanders
die met Palestijnen van de Westelijke
Jordaanoever en Gaza zijn gehuwd. Dit is
zeer discriminerend: joodse kolonisten die
in joodse nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever wonen, ondervinden geen
beperkingen bij het verkrijgen van
toestemming van de Israelische autoriteiten
om hun partners het bezette gebied binnen te
laten en bij hen te laten wonen.
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Begin 2003 begon Israel Palestijnen
die in Gaza geregistreerd stonden, te
verbieden op de Westelijke Jordaanoever
te verblijven, waarbij duizenden werden
gearresteerd en met geweld naar Gaza
werden overgebracht, na als ‘infiltranten’
te zijn bestempeld. In de loop der jaren
gaven de Israelische autoriteiten sommige
Palestijnen toestemming om hun adres van
Gaza naar de Westelijke Jordaanoever te
veranderen, maar zij voerden hun belofte
slechts gedeeltelijk uit. Tegelijkertijd blijven
duizenden Palestijnen zonder papieren in
Gaza, omdat de Israelische autoriteiten sinds
2008 weigeren hun status te regulariseren.
Dit beleid heeft ernstige gevolgen voor de
mogelijkheid van Palestijnen in de BPG
om een normaal leven te leiden, vooral
in het licht van de strenge beperkingen
op verplaatsingen: wie op de Westelijke
Jordaanoever niet is geregistreerd, loopt het
risico te worden uitgezet, heeft geen toegang
tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale
uitkeringen, kan geen bankrekening openen
en geen legale werkzaamheden verrichten,
en is in feite een gevangene in zijn huis uit
angst voor identiteitscontroles bij Israelische
controleposten. Palestijnen zonder papieren
in Gaza hebben evenmin bewegingsvrijheid
en geen toegang tot gezondheidszorg en
onderwijs in andere delen van de BPG en in
het buitenland. In het algemeen belemmeren
de beperkingen op gezinshereniging de
Palestijnen in het gebruik van hun recht op
privacy, gezinsleven en huwelijk, waardoor
zij hun echtgenoten en kinderen geen
verblijfsstatus kunnen verlenen.
Israel blijft Palestijnse vluchtelingen
– ontheemd in de conflicten van 19471949 en 1967 – en hun nakomelingen het
recht ontzeggen op het verkrijgen van
het Israelische staatsburgerschap of de
status van ingezetene in Israel of de BPG.
Aldus ontzegt het hun het recht terug te
keren naar hun vroegere woonplaatsen en
eigendommen – een recht dat algemeen
erkend is in de internationale wetgeving
inzake mensenrechten.

ontwrichting van het gezinsleven
Naast maatregelen die gezinnen
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binnen de BPG van elkaar scheiden,
heeft Israel discriminerende wetten en
beleidsmaatregelen uitgevaardigd die het
gezinsleven van Palestijnen aan de andere
kant van de Groene Lijn ontwrichten –
een duidelijk voorbeeld van hoe Israel
Palestijnen fragmenteert en segregeert door
middel van één systeem van overheersing.
Net als andere maatregelen die Amnesty
International heeft gedocumenteerd,
zijn zij in de eerste plaats ingegeven
door demografische in plaats van
veiligheidsoverwegingen en hebben zij tot
doel de Palestijnse aanwezigheid binnen
de Groene Lijn te minimaliseren om zo een
joodse meerderheid te handhaven.
Sinds 2002 voert Israel een beleid dat
Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever
en Gaza verbiedt om door huwelijk status
te verwerven in Israel of Oost-Jeruzalem,
waardoor gezinshereniging wordt verhinderd.
De Wet inzake Staatsburgerschap en Toegang
tot Israel heeft dit beleid tussen 2003 en
het verstrijken ervan in juli 2021 in de
wet verankerd. De wet belette duizenden
Palestijnen in Israel en Oost-Jeruzalem
om daar te wonen met hun Palestijnse
echtgenoten van de Westelijke Jordaanoever
en Gaza. De toenmalige Israelische minister
van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de
wet nodig was omdat ‘het gevoel bestond
dat [gezinshereniging] zal worden misbruikt
om sluipend een recht op terugkeer te
verwezenlijken...’
De wet van 2003 stond niet toe dat
echtgenoten uit de Westelijke Jordaanoever
of Gaza permanente residentie of het
Israelische staatsburgerschap kregen. In
plaats daarvan kregen succesvolle aanvragers
een tijdelijke vergunning voor zes maanden.
Amendementen op de wet breidden in
de loop der jaren de reikwijdte ervan uit
om gezinshereniging voor Palestijnse
staatsburgers van Israel verder te beperken
en te ontzeggen.
Toen de Israelische regering in juli 2021 de
stemming verloor om de wet te verlengen,
gaf zij te kennen dat zij het beleid
desondanks wilde handhaven. De minister
van Binnenlandse Zaken gaf instructies
om geen aanvragen van Palestijnen voor
gezinshereniging meer te aanvaarden,

totdat nieuwe of soortgelijke wetgeving
is ingevoerd. De Israelische autoriteiten
zeggen dat het beleid om ‘veiligheidsredenen’
noodzakelijk is Het wordt echter op een
algemene manier toegepast, zonder specifiek
bewijs tegen individuen.
De wet van 2003 was daarentegen
uitdrukkelijk niet van toepassing op inwoners
van joodse nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever die in Israel willen trouwen en
samenwonen met hun partner, waardoor de
wet en het beleid dat eraan ten grondslag
ligt, duidelijk discriminerend zijn.

beperkingen op verplaatsingen
Sinds het midden van de jaren negentig
hebben de Israelische autoriteiten een
afsluitingssysteem ingesteld binnen de
BPG en tussen de BPG en Israel, waardoor
miljoenen Palestijnen die op de Westelijke
Jordaanoever, met inbegrip van OostJeruzalem, en in de Strook van Gaza wonen,
geleidelijk zijn onderworpen aan steeds
strengere beperkingen op bewegingsvrijheid
op grond van hun wettelijke status. Deze
beperkingen zijn een ander instrument
waarmee Israel de Palestijnen in afzonderlijke
enclaves verdeelt, hen isoleert van elkaar
en van de wereld, en uiteindelijk zijn
overheersing afdwingt.
Israel controleert alle in- en uitgangen op de
Westelijke Jordaanoever en controleert alle
reizen tussen de Westelijke Jordaanoever en
het buitenland. Israel controleert verder het
personenverkeer van en naar Gaza naar de
rest van de BPG en naar Israel via de Erez‘grensovergang’. De Egyptische autoriteiten
handhaven strenge Egyptische beperkingen
op de ‘grensovergang’ Rafah tussen Gaza en
Egypte. Met uitzondering van de inwoners
van Oost-Jeruzalem die een permanente
verblijfsstatus in Israel hebben, kunnen
Palestijnen uit de BPG niet via Israelische
luchthavens naar het buitenland reizen,
tenzij zij een speciale vergunning krijgen, die
alleen wordt afgegeven aan hooggeplaatste
zakenlieden en in uitzonderlijke humanitaire
gevallen.
Israelische militairen en veiligheidstroepen
kunnen Palestijnen van de Westelijke

Jordaanoever verbieden naar het buitenland
te reizen, vaak op basis van ‘geheime
informatie’ waar Palestijnen geen inzage
in krijgen en dus niet kunnen aanvechten.
Deze verboden hebben gevolgen voor
mensenrechtenverdedigers en activisten
die naar het buitenland reizen om voor de
rechten van de Palestijnen te pleiten.
Voor Palestijnen in Gaza is reizen naar het
buitenland bijna onmogelijk als gevolg
van de illegale blokkade door Israel en de
strenge Egyptische beperkingen die worden
gehandhaafd op de Rafah-grensovergang.
Om Gaza via de Erez-‘grensovergang’ te
verlaten, moeten inwoners van Gaza een
officiële vergunning aanvragen bij de
Israelische Civiele Administratie, waarbij
het in geval van goedkeuring om zeldzame
uitzonderingen gaat. Dit heeft de Palestijnen
in Gaza effectief afgescheiden van de rest van
het BPG, Israel en de rest van de wereld.
Palestijnse staatsburgers van Israel en
Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem
mogen naar het buitenland reizen via
dezelfde grensovergangen en havens als
joodse staatsburgers. Zij blijven echter
melding maken van aparte discriminerende
en vernederende veiligheidscontroles en
ondervragingen op Israelische luchthavens
op basis van hun nationale identiteit,
ondanks enkele verbeteringen die zijn
ingevoerd naar aanleiding van een in 2007
door een Israelische mensenrechtenNGO ingediend verzoekschrift. Bovendien
blijven de Israelische autoriteiten duizenden
Palestijnse echtgenoten uit de BPG die
legaal in Israel verblijven met een militaire
‘verblijfsvergunning’, verbieden om van
hetzelfde recht gebruik te maken. Voor
Palestijnen is reizen binnen de BPG
moeilijk, tijdrovend en ondergeschikt aan
Israelische strategische overwegingen die de
joodse nederzettingen en de bijbehorende
infrastructuur bevoordelen. In die zin
bestendigt het een gevoel van machteloosheid
en overheersing in het dagelijks leven van
de Palestijnen. Na het uitbreken van de
Tweede Intifada in 2000 legde Israel een
uitgebreid afsluitingssysteem op inzake de
bewegingsvrijheid van Palestijnen op de
Westelijke Jordaanoever, dat in verschillende
vormen nog steeds van kracht is. Dit
afsluitingssysteem omvat een web van
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honderden Israelische militaire checkpoints,
aarden wallen en wegversperringen, naast
geblokkeerde wegen en de door het landschap
kronkelend(e) Muur/Hek.
De 700 km lange Muur die/het Hek dat
Israel grotendeels illegaal blijft bouwen
op Palestijnse grond binnen de bezette
Westelijke Jordaanoever, heeft 38 Palestijnse
plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, die
samen 9,4 procent van de oppervlakte van de
Westelijke Jordaanoever beslaan, geïsoleerd
en opgesloten in enclaves die bekend staan
als ‘seam zones’ [‘grens’-zones], waardoor de
bewoners zich gedwongen zien om speciale
in- en uitreisvergunningen aan te vragen en
aparte vergunningen te verkrijgen voor de
toegang tot hun landbouwgrond.
Israel heeft over het algemeen toegestaan
dat vrouwen boven de 50 en mannen boven
de 55 van de Westelijke Jordaanoever
zonder vergunning Jeruzalem of Israel
binnenkomen, maar alleen als zij geen
‘veiligheids’-verleden of -verbod hebben.
Intussen mogen Palestijnen uit Gaza de
Westelijke Jordaanoever, met inbegrip
van Oost-Jeruzalem, uitsluitend betreden
voor dringende en levensbedreigende
medische aandoeningen, essentiële zaken
en uitzonderlijk humanitaire gevallen in het
kader van Israels militaire ‘scheidingsbeleid’
tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza.
Palestijnen moeten een Israelische militaire
vergunning krijgen – wat vrijwel onmogelijk
is geworden – om tussen de gebieden te
reizen, zonder dat er een duidelijke procedure
is voor het indienen van een aanvraag of het
verkrijgen van uitsluitsel.
Het vergunningenstelsel is een militaire,
bureaucratische en willekeurige procedure die
alleen geldt voor Palestijnen op de Westelijke
Jordaanoever en in Gaza. Het is niet van
toepassing op joodse kolonisten, Israelische
staatsburgers of buitenlanders, die zich in
het algemeen vrij kunnen verplaatsen op
de Westelijke Jordaanoever en tussen de
Westelijke Jordaanoever en Israel.

beperkingen van het recht op
politieke participatie
Hoewel de Israelische wetten en het
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beleid de staat [formeel] als democratisch
bestempelen, zorgt de fragmentatie van het
Palestijnse volk ervoor dat de Israelische
versie van democratie de politieke participatie
van joodse Israeli’s immens bevoordeelt.
Bovendien is de vertegenwoordiging van
Palestijnse staatsburgers van Israel in
het besluitvormingsproces, voornamelijk
in de Knesset, beperkt en ondermijnd
door een reeks Israelische wetten en
beleidsmaatregelen.
Het belangrijkste is hier dat de Israelische
Basiswetten [het Israelische equivalent
voor een Grondwet; red.] Israelische
staatsburgers belet de definitie van Israel
als Joodse staat aan te vechten en daarmee
in feite alle wetten die een dergelijke
identiteit bekrachtigen. Hoewel Palestijnse
staatsburgers van Israel kunnen stemmen en
deelnemen aan nationale verkiezingen, is hun
recht op politieke participatie in de praktijk
beperkt en worden zij nog steeds beschouwd
als de ‘vijand van binnenuit’.
Volgens de Israelische Basiswet De Knesset
van 1958, kan de Centrale Kiescommissie
een partij of kandidaat diskwalificeren
van deelname aan verkiezingen indien
de doelstellingen of acties ervan beogen
de definitie van Israel als een ‘Joodse en
democratische staat’ te ontkennen; aan te
zetten tot racisme; of gewapende strijd door
een vijandige staat of een terroristische
organisatie tegen Israel te steunen.
Bovendien is de registratie van een partij
waarvan de doelstellingen of acties direct of
indirect ‘het bestaan van Israel als Joodse en
democratische staat’ ontkennen, verboden
krachtens de Wet op Politieke Partijen van
1992.
In de loop der jaren heeft het Hooggerechtshof in het algemeen pogingen van de
Centrale Verkiezingscommissie ongedaan
gemaakt om Palestijnse partijen te verbieden
en Palestijnse kandidaten te diskwalificeren
wegens overtreding van deze bepalingen,
op grond van openbare verklaringen waarin
standpunten worden verkondigd die voor
de meerderheid van de Knesset-leden
onaanvaardbaar worden geacht. Deze
bepalingen beletten Palestijnse wetgevers
echter wetten aan te vechten die de joodsIsraelische overheersing over de Palestijnse

minderheid codificeren. Deze beperken hun
vrijheid van meningsuiting op onrechtmatige
wijze en belemmeren daardoor hun vermogen
om de belangen van hun kiezers effectief te
vertegenwoordigen.
Inperkingen van het recht van Palestijnse
staatsburgers van Israel om aan verkiezingen
deel te nemen, gaan gepaard met andere
inbreuken op hun burgerrechten en politieke
rechten die de mate beperken waarin
zij kunnen deelnemen aan het politieke
en sociale leven van Israel. Dit omvat
racistisch politieoptreden bij protesten,
massale willekeurige arrestaties en het
gebruik van onwettig geweld tegen betogers
tijdens demonstraties tegen de Israelische
repressie in zowel Israel als de BPG.
Dergelijke maatregelen die gericht zijn tegen
vreedzame demonstranten, zijn bedoeld
om verdere demonstraties te ontmoedigen
en afwijkende meningen te smoren. Bij
arrestatie worden Palestijnen routinematig
in voorlopige hechtenis genomen. Joodse
demonstranten daarentegen komen
doorgaans op borgtocht vrij. Dit wijst op een
discriminerende behandeling van Palestijnen
door het strafrechtsysteem, dat Palestijnen
als ‘verdachten’ lijkt te behandelen in plaats
van de individuele bedreiging die zij zouden
vormen, te beoordelen.
Israel legt de Palestijnse burgerrechten
en politieke rechten zware beperkingen
op, vooral op de Westelijke Jordaanoever,
waar Militaire Orders nog steeds worden
gehandhaafd. De Israelische autoriteiten
hebben sinds 1967 ruim 400 Palestijnse
organisaties buiten de wet gesteld,
waaronder alle grote politieke partijen en
verscheidene prominente maatschappelijke
organisaties. Deze zijn algemeen erkend op
grond van het verlenen van vitale diensten,
zoals rechtshulp en medische zorg, en voor
de kwaliteit van hun verslaggeving over en
pleitbezorging voor de mensenrechten, het
meest recent in oktober 2021. Bovendien
vervolgen de Israelische autoriteiten vaak
Palestijnen wegens ‘lidmaatschap van en
activiteit in een onwettige vereniging’ –
een beschuldiging die vaak wordt geuit
tegen anti-bezettingsactivisten. In de loop
der jaren hebben zij tientallen Palestijnse
wetgevers gearresteerd en hen in zogeheten
administratieve hechtenis genomen [detentie

zonder veroordeling door een rechtbank;
red.] of vervolgd voor militaire rechtbanken
in processen die niet aan de internationale
normen voldoen. Tegelijkertijd bestraft en
criminaliseert Militaire Order 101 betreffende
het Verbod op Opruiing en Vijandige
Propaganda Acties Palestijnen voor het
bijwonen en organiseren van een bijeenkomst
van 10 of meer personen zonder vergunning
voor een kwestie die ‘als politiek kan worden
opgevat’. Op grond van de Militaire Order
die niet definieert wat met ‘politiek’ wordt
bedoeld, zijn protesten in feite verboden, met
inbegrip van vreedzame protesten. De Order
voorziet in gevangenisstraffen tot 10 jaar
en/of hoge boetes voor iedereen die deze
overtreedt.
Palestijnen in Oost-Jeruzalem daarentegen
kunnen noch in Israel, noch op de Westelijke
Jordaanoever deelnemen aan het politieke
leven. Hoewel zij kunnen stemmen en
zich kandidaat kunnen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Jeruzalem,
boycotten zij deze traditioneel uit protest
tegen de aanhoudende bezetting en illegale
annexatie van Oost-Jeruzalem door Israel.
Van nationale verkiezingen blijven zij
uitgesloten.
Als gevolg daarvan blijven protesten voor
de Palestijnen het enige middel om de
Israelische politiek te beïnvloeden en het
systeem van onderdrukking en overheersing
in de BPG aan te vechten. De Palestijnen
in de BPG hebben in de loop der jaren
geweldloos volksverzet gemobiliseerd
en georganiseerd tegen Israels militaire
bezetting en de uitbreiding van de joodse
nederzettingen Dat is systematisch
beantwoord met buitensporig en
onrechtmatig geweld, willekeurige arrestaties
en vervolging voor militaire rechtbanken,
alsook met onrechtmatige inperkingen van de
bewegingsvrijheid.
Ondanks de ‘terugtrekking’ van 2005 hebben
de Palestijnen in Gaza nog steeds te maken
met Israelische repressie vanwege hun
volksverzet tegen de bezetting. Dit omvatte
buitensporig en vaak dodelijk geweld tijdens
protesten in de buurt van het hek dat Gaza
van Israel scheidt.
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onteigening van land en eigendom
In 1948 bezaten individuele joden en joodse
instellingen ongeveer 6,5 procent van de
grond van het Mandaatgebied Palestina,
terwijl de Palestijnen ongeveer 90 procent
van de grond in particulier bezit hadden. In
iets meer dan 70 jaar is de situatie volledig
omgedraaid.
Sinds zijn oprichting heeft de Staat Israel
op massale en wrede wijze grond in beslag
genomen om zo de Palestijnen te onteigenen
en van hun grond en huizen uit te sluiten.
Hoewel de Palestijnen in Israel en de
BPG onderworpen zijn aan verschillende
wettelijke en administratieve regimes, heeft
Israel gelijke landonteigeningsmaatregelen
toegepast op alle territoriale domeinen in
het kader van het ‘verjoodsingsbeleid’, dat
erop gericht is de joodse controle over de
grond te maximaliseren en de Palestijnen
in feite te beperken tot het wonen in
afzonderlijke, dichtbevolkte enclaves om
zo hun aanwezigheid te minimaliseren. Dit
beleid is in Israel sedert 1948 ononderbroken
voortgezet in gebieden van strategisch belang
die aanzienlijke Palestijnse bevolkingsgroepen
omvatten – zoals Galilea en de Negev – en
is uitgebreid tot de BPG na Israels militaire
bezetting in 1967. De huidige Israelische
pogingen om de verdrijving [‘transfer’] van
Palestijnen in de Negev, Oost-Jeruzalem en
in C-Gebieden op de Westelijke Jordaanoever
af te dwingen op grond van discriminerende
planning- en bouwregelingen, zijn de ‘nieuwe
piketpalen in de onteigening’ van Palestijnen
en de manifestatie van de strategie van
‘verjoodsing’ en territoriale controle.
Het grondregime dat kort na de oprichting
van Israel werd ingesteld en dat nooit
is ontmanteld, blijft een cruciaal aspect
van het systeem van onderdrukking en
overheersing van de Palestijnen. Het
bestond uit wetgeving, herinterpretatie van
bestaande Britse en Turks-Osmaanse wetten,
gouvernementele en semi-gouvernementele
grondinstellingen, en een ondersteunende
rechterlijke macht die de verwerving van
Palestijnse grond en de discriminerende
herverdeling daarvan over alle gebieden
onder haar controle mogelijk maakte.
Hoewel een groot deel van de confiscatie
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van Palestijnse grond en eigendom en de
vernietiging van hun dorpen in Israel aan het
eind van de jaren 1940 en 1950 plaatsvond,
gingen massale en raciaal gemotiveerde
onteigeningen door tot in de jaren 1970. De
Palestijnen ondervinden hiervan nog steeds
ernstige gevolgen. Zij hebben nog steeds
geen toegang tot land en eigendommen die in
1948 aan hen of hun families toebehoorden
en mogen deze ook niet gebruiken. De
onteigening heeft ook bijgedragen aan het
isolement en de uitsluiting van Palestijnse
staatsburgers uit de Israelische samenleving,
waardoor zij worden beschouwd als een
groep met minder rechten en zonder recht
op toegang tot land en eigendommen die
al generaties lang in bezit van hun familie
waren.
Drie belangrijke wetten vormen de kern
van het Israelische grondregime en hebben
in dit proces een belangrijke rol gespeeld:
de Wet op de Eigendomsoverdracht
(Absentees’ Property Law) van 1950; de
Wet op de Grondverwerving van 1953, die
met terugwerkende kracht de onteigening
‘legaliseerde’ van grond die de Staat, nieuw
opgerichte joodse gemeenschappen en het
Israelische leger na het conflict van 19471949 met behulp van noodverordeningen
in handen hadden gekregen; en de
Verordening van 1943 inzake Britse Grond –
verwerving voor openbare doeleinden – die
de minister van Financiën in staat stelde
grond te onteigenen voor elk openbaar
doel. Deze wetten die nog steeds van kracht
zijn, hebben een belangrijke rol gespeeld
bij de onteigening en verwerving van
Palestijnse grond en Palestijns eigendom,
wat in de loop der jaren heeft geleid tot het
exclusieve bezit ervan door de Staat Israel
en joodse nationale instellingen. Sinds de
annexatie van Oost-Jeruzalem in 1967 is
het gehele Israelische grondregime in OostJeruzalem gebruikt voor de onteigening van
Palestijnse grond en de omzetting daarvan
in hoofdzakelijk Staatsgrond. De Israelische
autoriteiten hebben daarbij aanvullende
juridische instrumenten ingevoerd die van
invloed zijn op de Palestijnse grond- en
huisvestingsrechten in Oost-Jeruzalem.
De Absentees’ Property Law gaf de staat in
feite zeggenschap over alle eigendommen
van Palestijnen die verdreven of gevlucht

waren, ongeacht of zij vluchtelingen buiten
het land waren geworden of binnenlands
ontheemd waren uit hun dorpen en huizen en
zich binnen Israel hadden gevestigd, meestal
in nabijgelegen Palestijnse dorpen. Zij werden
als ‘afwezigen’ beschouwd, ook al hadden zij
nooit een internationale grens overschreden
en zijn zij in veel gevallen binnen een straal
van enkele kilometers van hun huizen en
grond gebleven.
De vernietiging van het Palestijnse dorp
Iqrit bij Akko/Akka in Noord-Israel is een
duidelijk voorbeeld van de wrede toepassing
van dit beleid. In 1948 gaf het Israelische
leger aan ongeveer 600 inwoners van Iqrit
de opdracht hun huizen ‘tijdelijk’ te verlaten.
Nadien kregen zij geen toestemming om
terug te keren. De bewoners dienden daarop
een verzoekschrift in bij het Israelische
Hooggerechtshof om hun recht op terugkeer
te krijgen en zij wonnen hun zaak. Het
Israelische Ministerie van Defensie weigerde
echter het besluit uit te voeren, uit vrees
dat het een precedent zou scheppen voor de
terugkeer van andere Palestijnen die uit hun
dorpen waren verdreven. Dus vernietigde het
ministerie in 1951 het dorp, met uitzondering
van de kerk en de begraafplaats. De

Palestijnse gemeenschap van Iqrit bestaat nu
uit ongeveer 1500 personen die meestal 20
km verderop in Al-Rameh wonen. Zij blijven
vechten voor hun recht om terug te keren
naar hun huizen en grond in Iqrit.
Parallel aan de directe grondonteigening
door de Israelische regering werden alle
joodse eigendommen van vóór 1948 in
het geannexeerde Oost-Jeruzalem, die in
handen waren van de Jordaanse Custodian of
Enemy Property (Bewaarder van Vijandelijke
Eigendommen), overgedragen aan de
Israelische Custodian General (BewaarderGeneraal) krachtens een amendement
op de wet van 1970 inzake juridische en
administratieve aangelegenheden. De wet
stond de oorspronkelijke joodse eigenaar of
zijn wettige erfgenamen toe de Custodian
General te verzoeken deze eigendommen
aan hen terug te geven. De wet geldt alleen
voor joodse eigenaren, niet voor Palestijnen
wier bezittingen in West-Jeruzalem na 1948
zijn geconfisqueerd – en vormt een duidelijk
discriminerende compensatieregeling.
Volgens een schatting heeft Israel ruim
10.000 winkelpanden, 25.000 gebouwen en
bijna 60 procent van de vruchtbare grond

joodse kolonist gooit een steen naar de auto van pro-Palestijnse demonstranten
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van Palestijnse vluchtelingen in Israel en
Oost-Jeruzalem op basis van de Absentees’
Property Law onteigend.
Naast de toewijzing door de Staat Israel
van geconfisqueerde Palestijnse grond voor
de bevordering van joodse nederzettingen
in Jeruzalem, hebben organisaties van
joodse kolonisten zoals Ateret Cohanim en
Elad gebruik gemaakt van de wet op de
eigendommen van de ‘afwezigen’ van 1950
en de wet op de juridische en administratieve
aangelegenheden van 1970 om een juridisch
plan op te zetten om uitzettingszaken aan te
spannen tegen Palestijnen en hen te beroven
van hun eigendommen, joodse kolonisten
toe te staan zich te vestigen in overwegend
Palestijnse wijken en de uitbreiding van
joodse nederzettingen te bevorderen.
Volgens schattingen van het UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
waren er in 2019 199 Palestijnse gezinnen,
bestaande uit 877 personen, die te maken
kregen met uitzettingszaken, voornamelijk in
de Oude Stad en de buurten Sheikh Jarrah en
Silwan. Grond- en eigendomsroof door joodse
kolonistenorganisaties heeft plaatsgevonden
met de hulp van staatsinstellingen,
waaronder de Custodian General, het Joods
Nationaal Fondsen de rechterlijke macht.
Israel heeft zijn toevlucht genomen tot
noodwetgeving en militaire wetgeving,
waarvan sommige een afspiegeling waren
van de Israelische burgerlijke wetgeving, om
Palestijnse grond te confisqueren in de rest
van de Westelijke Jordaanoever en – tot de
eenzijdige terugtrekking in 2005 – ook in
Gaza, teneinde zijn controle over het gebied
te vestigen en te handhaven door het bouwen
en uitbreiden van joodse nederzettingen en
de bijbehorende infrastructuur, het inrichten
van nationale parken, archeologische
vindplaatsen en militaire ‘schietzones’. In
het eerste decennium van de bezetting van
de Westelijke Jordaanoever en Gaza zijn
de Israelische autoriteiten overgegaan tot
confiscatie van Palestijnse grond in particulier
bezit, hoofdzakelijk via vorderingsbevelen
voor vermeende militaire behoeften, naast
onteigeningsbevelen, verordeningen inzake
eigendomsafwezigheid en militaire bevelen
waarbij specifieke gebieden tot ‘gesloten
militaire zones’ werden verklaard. Deze
maatregelen werden gelegitimeerd door het
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Israelische Hooggerechtshof, dat uiteindelijk
de kwestie van de rechtmatigheid van de
joodse nederzettingen niet justitiabel heeft
verklaard.
Naast wetten heeft Israel gebruik gemaakt
van een selectieve registratie van
eigendomsrechten, een discriminerende
toewijzing van onteigende Palestijnse
grond voor joodse nederzettingen en een
discriminerende regeling inzake stadsplanning
en zonering, om Palestijnen met geweld van
hun grond en eigendommen te verdrijven.
Het resultaat was de intentionele verarming
van de Palestijnse bevolking, zowel in Israel
als in de BPG.
Het proces van vereffening van grondbezit,
dat onder het Britse mandaat vóór 1948
was begonnen, werd een extra instrument
voor Israels onteigening van Palestijnen
op alle territoriale gebieden en stelde de
Israelische autoriteiten uiteindelijk in staat
miljoenen dunams (honderdduizenden
hectaren) staatsgrond over te dragen ten
behoeve van joodse vestiging. De Israelische
autoriteiten hebben dit beleid in de BPG
agressief voortgezet na een uitspraak
van het Israelische Hooggerechtshof in
1979, waarin de joodse nederzetting Elon
Moreh bij de stad Nabloes op de Westelijke
Jordaanoever onwettig werd verklaard, omdat
het geen militaire bestemming had. Daardoor
werden zij gedwongen het gebruik van
vorderingsbevelen drastisch te verminderen.
Parallel daaraan heeft de Israelische
regering de joodse gemeenten en joodse
nederzettingen in staat gesteld de onteigende
gronden te gebruiken. In Israel en OostJeruzalem droeg zij staatsgrond over aan
joodse nationale organisaties en instellingen,
waarvan vele alleen joden bedienen, terwijl
de juridische eigendom van de grond op
naam van de Staat bleef staan. In de rest
van de BPG voerde de Israelische regering
een beleid dat de toewijzing van staatsgrond
vrijwel uitsluitend toestond aan Israelische
staatsinstellingen en -organisaties, staats- en
particuliere bedrijven, ten gunste van joodse
kolonisten.
Staatsgrond in Israel wordt grotendeels
gebruikt voor de ontwikkeling van
joodse steden en gemeenten. Palestijnse

staatsburgers van Israel wordt feitelijk
de mogelijkheid ontzegd om grond te
pachten op 80 procent van de Staatsgrond.
Joodse nationale instanties geven over
het algemeen geen grond in pacht aan
niet-joden en accepteren hen niet in de
woningbouwprojecten en/of gemeenschappen
die zij op staatsgrond stichten, die speciaal is
ontwikkeld voor nieuwe joodse immigranten.
Ongeveer 13 procent van het Staatsland in
Israel, ofwel ruim 2,5 miljoen dunams [2500
km²], is eigendom van en wordt uitsluitend
beheerd door het Joods Nationaal Fonds voor
exclusief gebruik door joden.
Het stichten en bevorderen van joodse
nederzettingen in de BPG, die volgens
het internationale recht illegaal zijn, en
het bevolken ervan met joods-Israelische
staatsburgers is sinds 1967 het beleid van de
Israelische regering. Tot op heden is ongeveer
38 procent van de grond in Oost-Jeruzalem
onteigend van Palestijnen, waarvan het
grootste deel in particuliere handen was.
De Israelische autoriteiten hebben deze
grootschalige grondonteigeningen gebruikt
voor de bouw van 13 joodse nederzettingen
op strategische locaties, om zo Palestijnse
wijken te omsingelen en daarmee de
geografische contiguïteit en de stedelijke
ontwikkeling van de Palestijnen te verstoren.
Op de rest van de Westelijke Jordaanoever
heeft Israel tussen 1967 en 2009 de totale
oppervlakte aan staatsgrond uitgebreid
van ongeveer 530.000 dunams tot 1,4
miljoen dunams [530 tot 1400 km²], voor
het overgrote deel gelegen in C-Gebied.
Bijna de helft daarvan is toegewezen voor
civiele doeleinden. Hiervan is ongeveer
99,76 procent (674.459 dunams; 674
km²) toegewezen aan uitsluitend joodse
nederzettingen – volgens informatie die
in 2018 door het Israelische leger werd
verstrekt aan de Israelische NGO Peace
Now. Vandaag de dag beslaan de joodse
nederzettingen bijna 10 procent van de
Westelijke Jordaanoever en hun regionale
raden hebben jurisdictie over ruwweg 63
procent van C-Gebied (ofwel 40 procent van
de Westelijke Jordaanoever), waar de meeste
joodse kolonisten wonen. Eind 2020 waren
er 272 nederzettingen en buitenposten op
de Westelijke Jordaanoever (exclusief OostJeruzalem), waarin ruim 441.600 joodse

kolonisten woonden. Per juli 2021 woonden
er nog eens 225.178 joodse kolonisten
in Oost-Jeruzalem, waar toen 358.800
Palestijnen woonden.
De joodse nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever, met inbegrip van OostJeruzalem, zijn bedoeld als permanente
vestigingsplaatsen of ten behoeve van
economische activiteiten voor joodse
Israeli’s en worden uitsluitend gebouwd
om in hun behoeften te voorzien. De
Israelische autoriteiten verstrekken
subsidies, belastingvoordelen en goedkope
nutsvoorzieningen en -middelen om de
joodse Israeli’s aan te moedigen in deze
plaatsen te gaan wonen en de economie van
de joodse nederzettingen te ondersteunen.
Hoewel Israel niet langer huizen en grond
in beslag neemt van Palestijnen in Gaza,
gebruikt het onrechtmatig dodelijk geweld
om de bewegingsvrijheid van Palestijnen
te controleren en te beperken in de
‘bufferzone’ die het gebied scheidt van
Israel en een eveneens beperkt toegankelijk
zeegebied voor de kust van Gaza. Volgens
mensenrechtenorganisaties strekt de
‘bufferzone’ zich uit over een afstand tussen
300 m en 1500 m van het hek en beslaat
zij in totaal ongeveer 62 km², of ruwweg 17
procent van het totale grondgebied van Gaza.
Het beslaat tegelijk ruim 35 procent van de
landbouwgrond in Gaza. Daarbij bestrijkt het
aan beperkingen onderhevige zeegebied 85
procent van de viswateren.

discriminerend beleid inzake
ruimtelijke ordening en planning
Samen met het systeem van landeigendom
en -toewijzing heeft het beleid inzake
ruimtelijke ordening en planning een centrale
rol gespeeld bij de verwezenlijking van
Israels beleid om joodse controle te vestigen
en tegelijk Palestijnse gemeenschappen te
marginaliseren, zowel in Israel als in de BPG.
Planning is gebruikt om de joods-Israelische
aanwezigheid op strategische locaties
uit te breiden; joodse steden en joodse
nederzettingen te bouwen; de geografische
uitbreiding van Palestijnse steden en centra
te belemmeren; en het grondgebruik en
de Palestijnse toegang tot grond voor
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ontwikkeling te reguleren, door het in te
delen als groene zones, industriezones of
militaire zones. Een dergelijke planning werd
bijvoorbeeld gebruikt om Palestijnse plaatsen
in te sluiten of Palestijnse dorpen die na 1948
werden verwoest, uit te wissen door deze
als militaire zones of nationale parken aan te
wijzen.
In alle gebieden waar Israel volledige
controle uitoefent – in Israel [Palestina’48],
Oost-Jeruzalem en in het C-Gebied op de
Westelijke Jordaanoever – wordt in een
plaatselijk kaderplan het beleid uiteengezet
voor het gebruik van de grond voor
doeleinden als wonen, industrie en groene
ruimte, dat als rechtsgrondslag dient voor
het verlenen van bouwvergunningen en het
belangrijkste instrument is waarmee de
centrale overheid plaatselijke ontwikkeling
mogelijk maakt. In Israel en OostJeruzalem kan een plaatselijk kaderplan
alleen worden opgesteld door een officiële
overheidsinstantie krachtens de planningen bouwwet van 1965. De planologen van
de Staat slagen er echter niet in om voor
Palestijnse plaatsen adequate plannen op te
stellen die rekening houden met de behoeften
van de bewoners.
Evenzo kent het planningssysteem van
de Israelische burgerlijke overheid in
C-Gebied op de Westelijke Jordaanoever
geen enkele Palestijnse vertegenwoordiging
of betekenisvolle participatie en houdt het
bijgevolg geen rekening met de behoeften
van de Palestijnse bevolking, maar
bevoorrecht het consequent de belangen van
de joodse kolonisten. Tegelijkertijd gebruikt
de Israelische burgerlijke overheid een
selectieve interpretatie van de Jordaanse wet
om erop aan te dringen dat de planning moet
voldoen aan verouderde plannen uit het Britse
mandaat en wijst zij routinematig aanvragen
voor bouwvergunningen op deze basis af.
Deze discriminerende maatregelen
leiden zowel in Israel als in de BPG tot
ongereglementeerd bouwen, gevolgd door
sloop.
Het resultaat is de totale afwezigheid van
nieuwe Palestijnse ontwikkeling. Sinds
1948 heeft de Staat in Israel meer dan 700
joodse gemeenten opgericht, terwijl er geen
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enkele nieuwe gemeente voor Palestijnen
is gebouwd, met uitzondering van de
door de staat geplande bedoeïenenwijken
in de Negev, die zijn ontworpen voor de
gedwongen verstedelijking van bedoeïenen.
Volgens een schatting van het Mossawa
Center, een NGO, werden door Palestijnse
staatsburgers van Israel in 2019 ongeveer
50.000 bouwwerken zonder (bouw-)
vergunning gebouwd. Volgens de Planningen Bouwwet van 1965 kan elk gebouw
zonder bouwvergunning worden ‘gesloopt,
ontmanteld of verwijderd’ door de bevoegde
Israelische autoriteiten. De eigenaar ervan
kan aansprakelijk worden gesteld voor de
kosten van de sloop en daarbovenop een
boete en/of gevangenisstraf krijgen. Tussen
2012 en 2014 werd 97 procent van de
administratieve slooporders uitgevaardigd in
wat de Israelische autoriteiten ‘de Arabische
sector’ noemen, die voornamelijk bestaat uit
Palestijnse staatsburgers van Israel, maar
ook uit de veel kleinere Druzen-minderheid.
De Negev is een uitstekend voorbeeld van
hoe Israels discriminerende plannings- en
bouwbeleid is ontworpen om grond en
middelen te maximaliseren voor joodse
Israeli’s ten koste van Palestijnse gronden huisvestingsrechten. In plaats van de
Palestijnse Bedoeïenendorpen in de Negev
als woongebieden te bestemmen, hebben
de Israelische autoriteiten sinds de jaren
zeventig de dorpen en de grond eromheen
bestemd voor militair, industrieel of openbaar
gebruik. In de loop der jaren heeft Israel 11
van deze Bedoeïenendorpen erkend, maar
35 blijven ‘niet-erkend’. In het verlengde
daarvan worden de bewoners beschouwd
als ‘illegale krakers’ die niet in staat gesteld
worden om een bouwvergunning aan te
vragen om hun bestaande of nieuwe huizen
te legaliseren, aangezien de gronden niet als
woongebied zijn aangewezen. De gebouwen
van hele gemeenschappen zijn als gevolg
daarvan herhaaldelijk gesloopt. Israelische
rechtbanken hebben daarentegen met
terugwerkende kracht joodse woonoorden
goedgekeurd, die zonder richtplannen en
bouwvergunningen in hetzelfde gebied
zijn gebouwd. Het ontbreken van een
officiële status betekent ook dat de
Israelische autoriteiten deze dorpen geen
essentiële infrastructuur of diensten zoals
gezondheidszorg of onderwijs bieden. De

bewoners hebben geen vertegenwoordiging
in de verschillende plaatselijke
overheidsorganen, aangezien zij zich niet
kunnen inschrijven voor of deelnemen aan
gemeenteraadsverkiezingen.
Evenzo heeft de opzettelijke weigering
om bestemmingsplannen voor Palestijnse
wijken in Oost-Jeruzalem goed te keuren
een verwoestend effect gehad op de
Palestijnse gemeenschappen. Daardoor
is hun ontwikkeling belemmerd, met
inbegrip van de bouw van openbare
ruimten, scholen en commerciële zones
voor werkgelegenheidskansen. in OostJeruzalem wonen Palestijnen bijgevolg in
onderontwikkelde en dichtbevolkte gebieden.
Zij hebben te kampen met een acuut tekort
aan woningen, terwijl hele buurten het risico
lopen te worden gesloopt omdat er zonder
vergunning is gebouwd.
De Palestijnen maken tegenwoordig 60
procent uit van de bevolking in OostJeruzalem, maar slechts 15 procent
van de grond is door de Israelische
planningsautoriteiten aangewezen voor
Palestijnse bewoning, terwijl 2,6 procent
van de grond bestemd is voor openbare

gebouwen. Volgens gegevens van Peace
Now was van 1991 tot 2018 slechts 16,5
procent van de in Jeruzalem goedgekeurde
aanvragen voor bouwvergunningen bestemd
voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem, tegenover
37,8 procent voor joodse nederzettingen in
Oost-Jeruzalem. De overige goedgekeurde
aanvragen waren voor West-Jeruzalem.
In C-Gebied op de Westelijke Jordaanoever
betekent het uiterst discriminerende
systeem van stadsplanning en zonering dat
Palestijnen in de praktijk slechts op ongeveer
0,5 procent (ruwweg 1800 hectare) van
C-Gebied mogen bebouwen, waarvan het
grootste deel reeds bebouwd is. Ondertussen
hebben de Israelische autoriteiten 70 procent
van het land in C-Gebied toegewezen
aan joodse nederzettingen. In juli 2019
beloofde het Israelische Veiligheidskabinet
bouwvergunningen te verlenen voor 715
wooneenheden voor Palestijnen. Daarentegen
stelde het bouwvergunningen voor 6000
wooneenheden voor joodse kolonisten in het
vooruitzicht. Tussen juli 2019 en maart 2020
zijn er daadwerkelijk 1094 bouwvergunningen
voor joodse nederzettingen afgegeven. Eind
juni 2020 was voor Palestijnen slechts één
bouwvergunning afgegeven.

Gaza
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onderdrukking van de menselijke
ontwikkeling van de Palestijnen
Tientallen jaren van opzettelijk ongelijke
behandeling van Palestijnen in alle
gebieden die onder controle van Israel
staan, heeft ertoe geleid dat Palestijnen
gemarginaliseerd zijn geraakt en
onderworpen zijn aan wijdverspreide
en systematische sociaaleconomische
achterstelling, aangezien zij worden
uitgesloten van een billijke toegang tot
natuurlijke en financiële hulpbronnen,
mogelijkheden om in hun levensonderhoud
te voorzien, gezondheidszorg en onderwijs.
Discriminerende behandeling en toewijzing
van middelen door de Israelische
autoriteiten ten gunste van joods-Israelische
staatsburgers in Israel en joodse kolonisten
in de BPG verergeren de ongelijkheden op de
grond.
In heel Israel en de BPG wonen miljoenen
Palestijnen in dichtbevolkte gebieden
die over het algemeen onderontwikkeld
zijn en een gebrek hebben aan adequate
essentiële diensten zoals vuilnisophaaldienst,
elektriciteit, openbaar vervoer en water- en
rioleringsinfrastructuur. In gebieden die
volledig onder Israelische controle staan –
zoals de Negev, Oost-Jeruzalem en C-Gebied
op de Westelijke Jordaanoever – is het
ontzeggen van essentiële diensten inherent
verbonden met een discriminerend planningsen zoneringsbeleid. Daarbij is het de
bedoeling ondraaglijke levensomstandigheden
te creëren, om Palestijnen zo te dwingen
hun huizen te verlaten om de uitbreiding
van joodse nederzettingen mogelijk te
maken. Bovendien betekenen het Israelische
beleid van uitsluiting, segregatie en ernstige
bewegingsbeperkingen op de gehele
Westelijke Jordaanoever en in Gaza dat
Palestijnen moeilijkheden ondervinden om
toegang te krijgen tot gezondheidszorg, met
inbegrip van levensreddende behandelingen,
en tot onderwijs. Krachtens het internationaal
recht draagt Israel de verantwoordelijkheid
voor het leveren van diensten niet alleen
aan zijn eigen bevolking, maar ook aan de
Palestijnen die onder zijn militaire bezetting
leven. Wanneer zij er al in slagen toegang
te krijgen tot dergelijke diensten, zijn deze
over het algemeen inferieur aan die welke
aan joods-Israelische staatsburgers worden
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verstrekt. Dit beleid heeft ernstige gevolgen
voor de sociaaleconomische rechten van
de Palestijnen en belet hen hun menselijk
potentieel te verwezenlijken.
Palestijnen die in Israel en de BPG wonen,
zijn ondubbelzinnig benadeeld volgens
alle geldende welzijnsindicatoren. Hun
armoedecijfers liggen hoger en hun
arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en
gezondheid zijn lager dan die van joodse
Israeli’s, met inbegrip van de joodse
kolonisten die op de bezette Westelijke
Jordaanoever wonen. Het feit dat zij geen
gebruik kunnen maken van een reeks
economische en sociale rechten, is niet
alleen een direct gevolg van hun segregatie
van joodse Israeli’s, maar ook van elkaar
door ernstige bewegingsbeperkingen en
de onderschikking van de menselijke
ontwikkeling van de Palestijnen aan de
sociaaleconomische belangen van de
joodse Israeli’s. Israel handhaaft de joodse
overheersing over de Palestijnse economie
door uitsluiting en opzettelijke verwaarlozing
van de Palestijnse gemeenschappen in Israel,
evenals door het creëren van een regime
van economische afhankelijkheid in de BPG
in de context van een langdurige militaire
bezetting.
De sociaaleconomische kloof tussen
Palestijnse en joods-Israelische staatsburgers
is het resultaat van discriminerend beleid
dat al tientallen jaren wordt gevoerd.
Historisch gezien heeft Israel onder zijn
18 jaar durende militaire bewind [19481966] zijn Palestijnse staatsburgers de
toegang tot bestaansmiddelen ontzegd
en hen op verschillende tijdstippen
gebruikt als een bron van goedkope
arbeidskrachten om de belangen van de
joodse meerderheid te vrijwaren. Naast de
wrede grondonteigeningen hebben andere
discriminerende beleidsmaatregelen geleid
tot de sociale en economische achterstand
van de Palestijnen: uitsluiting van Palestijnse
gemeenten van gebieden met een hoge
ontwikkelingsprioriteit, discriminerende
toewijzing van grond en water voor de
landbouw, discriminerende planning en
indeling in zones, en het niet uitvoeren van
grote infrastructuurontwikkelingsprojecten in
Palestijnse gemeenschappen.

Zonder bestemmingsplannen zijn de
Palestijnse gemeenschappen niet in staat
geweest grond aan te wijzen voor huisvesting
en industrieel gebruik of de infrastructuur
op te zetten die nodig is voor economische
ontwikkeling. Vandaag de dag bevindt zich
slechts 2 procent van de industriegebieden in
Israel – die aanzienlijke belastinginkomsten
genereren – binnen Palestijnse gemeenten.
Die zijn door openbaar vervoer of
hoofdwegen slecht verbonden met andere
delen van Israel. Als gevolg daarvan
ontbreekt het de Palestijnse gemeenschappen
in Israel aan de infrastructuur die nodig is
voor economische ontwikkeling. Daardoor is
hun bevolking gedwongen werk te zoeken in
‘de Joodse sector’, waar zij te maken krijgen
met institutionele discriminatie wanneer zij
naar banen moeten dingen.
Zij worden ook gediscrimineerd bij de
toewijzing van openbare middelen, die
voor het grootste deel worden verdeeld
onder joodse gemeenten. De Palestijnse
gemeenten innen bijvoorbeeld minder
belastinginkomsten, grotendeels als gevolg
van het verschil in inkomsten uit nietresidentiële of bedrijfsbelastingen, die op
hun beurt het gevolg zijn van discriminerend
Israelisch beleid. Palestijnse gemeenten
ontvangen ook minder subsidies van de
centrale overheid die bestemd zijn voor
specifieke uitgaven, zoals onderwijs, welzijn,
gezondheidszorg en culturele diensten.
Volgens een onderzoek uit 2018 van het
Israelische Centraal Bureau voor de Statistiek
waren de maandelijkse overheidsuitgaven
voor onderwijs en cultuur in de joodse sector
bijna drie keer zo hoog per hoofd van de
bevolking als in ‘de Palestijnse sector’.
In de gehele BPG heeft Israels beleid van
territoriale fragmentatie en segregatie,
gevoerd in de context van een langdurige
militaire bezetting, een verwoestend effect
gehad op de prestaties van de Palestijnse
economie, waardoor deze losgekoppeld, zwak
en ondergeschikt is gebleven aan Israels geodemografische doelstellingen en niet in staat
is een duurzame en billijke ontwikkeling voor
de Palestijnse bevolking te bewerkstelligen.
Hoewel de situatie in de BPG de afgelopen
decennia is wat verbeterd op het gebied van
kraamvrouwensterfte, alfabetiserings- en
onderwijsniveaus en vaccinatiegraden, is de

levensstandaard in het algemeen gestagneerd
of verslechterd, waarbij vooral de toegang tot
gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs
en huisvesting is afgenomen.
Het Protocol van Parijs van 1994 tussen
Israel en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) heeft de afhankelijkheid van de
Palestijnse economie van Israel verankerd
via een douane-unie. Deze laat geen ruimte
voor een onafhankelijk Palestijns economisch
beleid, doordat de BPG gebonden is aan het
handelsbeleid, de tariefstructuur en het tarief
van de belasting over de toegevoegde waarde
van Israel. Sinds 1999 is het Palestijnse Bruto
Binnenlands Product (BBP) in de BPG feitelijk
gestagneerd. De Palestijnse economie heeft
te lijden onder talrijke handelsbeperkingen
van Israel, die gevolgen hebben voor de
productie van export- en importgoederen.
Bijna alle Palestijnse in- en uitvoer verloopt
via door Israel gecontroleerde havens en
grensovergangen, waar vertragingen en
veiligheidsmaatregelen de kosten opdrijven,
wat leidt tot een aanzienlijk en aanhoudend
handelstekort.
Bovendien heeft Israel in 2007 een beleid
inzake ‘dual use’ ingesteld, dat de toegang
beperkt tot alle goederen waarvan het
meent dat deze zowel militair als civiel
gebruik kunnen hebben, met inbegrip van
chemische stoffen en technologie. De lijst van
117 verdachte goederen is vaag en omvat
categorieën als ‘communicatieapparatuur,
communicatie-ondersteunende apparatuur
of apparatuur met communicatiefuncties’.
Daaronder kunnen ook goederen voor
dagelijks gebruik vallen, zoals huishoudelijke
apparaten en medische apparatuur. Dit beleid
geldt alleen voor Palestijnse importeurs op de
Westelijke Jordaanoever en in Gaza, niet voor
hun Israelische tegenhangers of zelfs voor
joodse kolonisten in de BPG. Het heeft een
verwoestend effect gehad op de economie
in het algemeen, vooral op de landbouw,
de informatie- en communicatietechnologie
(ICT) en de verwerkende industrie en heeft
catastrofale gevolgen gehad voor Gaza in het
bijzonder.
Door Oost-Jeruzalem fysiek af te scheiden
van de rest van de Westelijke Jordaanoever
hebben de Israelische autoriteiten de
Palestijnen sinds de Tweede Intifada
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belemmerd in hun mogelijkheden om in hun
levensonderhoud te voorzien en hebben
zij de rol van de stad als het belangrijkste
handelscentrum van de Westelijke
Jordaanoever aanzienlijk beperkt. Volgens
de United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) is de Palestijnse
economie in Oost-Jeruzalem tussen 1993 en
2013 met ongeveer 50 procent gekrompen,
terwijl de Muur/het Hek de Palestijnen in
Oost-Jeruzalem in de eerste tien jaar na het
begin van de bouw ervan meer dan 1 miljard
dollar aan directe verliezen heeft berokkend.
Elders op de Westelijke Jordaanoever
kostten de door Israel opgelegde
bewegingsbeperkingen de Palestijnen volgens
het Palestijnse Centraal Bureau voor de
Statistiek 60 miljoen verloren werkuren per
jaar (wat neerkomt op een verlies van 274
miljoen dollar).
De blokkade en de herhaalde militaire
offensieven van Israel hebben een zware
tol geëist van de essentiële infrastructuur
van Gaza. Zij hebben de gezondheidszorg
en de economie verder verzwakt, waardoor
het gebied in een voortdurende humanitaire
crisis verkeert. De collectieve bestraffing
door Israel van de burgerbevolking van
Gaza, voor het merendeel kinderen, heeft
levensgevaarlijke omstandigheden gecreëerd
door een tekort aan woningen, drinkwater
en elektriciteit, evenals een gebrek aan
toegang tot essentiële geneesmiddelen en
medische zorg, voedsel, onderwijsuitrusting
en bouwmaterialen.
Volgens de UNCTAD is tussen 2007 en 2018,
als gevolg van de Israelische blokkade het
aandeel van Gaza in de Palestijnse economie
gedaald van 31 procent naar 18 procent.
Als gevolg daarvan werden ruim 1 miljoen
mensen onder de armoedegrens geduwd,
waarbij het armoedepercentage steeg
van 40 procent in 2007 tot 56 procent in
2017. Hierdoor werd de afhankelijkheid van
meer dan 80 procent van de bevolking van
internationale hulp verankerd.
De ineenstorting van de economie van Gaza
als gevolg van de blokkade is verergerd door
vier Israelische militaire offensieven in de
afgelopen 13 jaar, die enorme verwoestingen
hebben aangericht aan civiele bezittingen
en essentiële infrastructuur, waaronder
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elektriciteits-, water- en riolerings- en
zuiveringsinstallaties. Daarbij zijn ten minste
2700 Palestijnse burgers gedood en zijn
tienduizenden anderen gewond en ontheemd
geraakt. Gedurende deze periode hebben
Palestijnse gewapende groepen duizenden
projectielen op steden en dorpen in Israel
afgevuurd, waarbij tientallen burgers werden
gedood of gewond. In 2019 raamde de
UNCTAD de kosten van de drie Israelische
militaire operaties in Gaza tussen 2008 en
2014 op minstens driemaal het BBP van
Gaza.
De strenge beperkingen op het vrije verkeer
hebben bijzonder nadelige gevolgen voor de
landbouwsector. Vóór 1967 was ongeveer
een kwart van de beroepsbevolking op de
Westelijke Jordaanoever werkzaam in de
landbouwsector, die goed was voor ongeveer
een derde van het BBP en van de export.
Na de bezetting hebben de Israelische
autoriteiten de Palestijnen en hun economie
beroofd van 63 procent van de vruchtbaarste
en beste weidegrond in C-Gebied door joodse
nederzettingen te bouwen en de Muur/het
Hek op te trekken en strenge beperkingen op
te leggen aan de bewegingsvrijheid van de
Palestijnen en hun vermogen om hun grond
te betreden.
De Muur/het Hek heeft ruim 10 procent
van het grondgebied van de Westelijke
Jordaanoever geïsoleerd, waardoor 219
Palestijnse plaatsen rechtstreeks worden
getroffen en ongeveer 80 procent van de
Palestijnse boeren die grond hebben in de
‘seam zone’ tussen de Muur/het Hek de
toegang tot die grond hebben verloren.
Landbouwers die hun landbouwgrond in
de ‘seam zone’ willen gebruiken, moeten
militaire vergunningen verkrijgen, die zij
herhaaldelijk moeten verlengen. Degenen die
erin slagen deze vergunningen te verkrijgen,
mogen de grond alleen te voet betreden en
door de specifieke landbouwpoorten die op de
vergunningen staan vermeld.
Bovendien zorgt Israel ervoor dat meer dan
35 procent van de landbouwgrond in Gaza
en 85 procent van het visgebied langs de
kust van Gaza verboden toegang zijn voor
Palestijnen, wat wordt afgedwongen door de
‘bufferzone’ en het voor toegang beperkte
zeegebied. Naar schatting 178.000 mensen,

van wie 113.000 boeren, hebben geen
toegang meer tot de landbouwgrond in de
‘bufferzone’. Sinds 2014 heeft het Israelische
leger vanuit de lucht, langs het hek tussen
Gaza en Israel, Palestijnse gewassen met
herbiciden bespoten, met als gevolg verlies
van middelen van bestaan voor boeren in
Gaza en met verreikende gevolgen voor
de gezondheid. Hoewel Israel beweert dat
het sproeien bedoeld is om ‘optimale en
ongehinderde veiligheidsoperaties’ mogelijk
te maken, heeft het geen enkel bewijs
geleverd om deze bewering te staven.
Sinds de ontdekking van olie en gas voor
de kust van Gaza heeft Israel herhaaldelijk
de afbakening van de zeekust van Gaza
gewijzigd, waarbij deze soms tot slechts 3
zeemijl [4,5 km] is teruggebracht. Het gebrek
aan toegang tot voldoende ruim? viswater
treft naar schatting 65.000 Gazanen, en heeft
bijna 90 procent van de vissers verarmd.
Bovendien gebruikt de Israelische marine
dodelijk geweld tegen vissers die voor de
kust van Gaza werken en laat zij hun boten
zinken of neemt deze in beslag.
Naast het ontzeggen van de toegang van
Palestijnen tot middelen van bestaan door

middel van ernstige bewegingsbeperkingen,
hebben de Israelische autoriteiten zich
systematisch en op onwettige wijze de
natuurlijke hulpbronnen van de Palestijnen
toegeëigend. Dit voor economisch gewin van
hun eigen burgers in Israel en in de joodse
nederzettingen – wat een schending van het
internationaal recht is. Israels exploitatie
van de Palestijnse natuurlijke hulpbronnen
als vruchtbare landbouwgrond, water, olie,
gas, steen en mineralen uit de Dode Zee
ontneemt de Palestijnen gelijke toegang
tot of de mogelijkheid tot het beheer, de
ontwikkeling en het profijt van hun eigen
hulpbronnen. Dit vormt een ernstige
belemmering voor hun toegang tot middelen
van bestaan en sociaaleconomische rechten,
zoals het recht op voedsel en een toereikende
levensstandaard.
Israels controle over watervoorraden
en watergerelateerde infrastructuur in
de BPG leidt tot opvallende ongelijkheid
tussen Palestijnen en joodse kolonisten.
De Israelische autoriteiten beperken de
toegang van Palestijnen tot water op de
Westelijke Jordaanoever door middel van
militaire bevelen. Daardoor kunnen zij
geen nieuwe waterinstallaties bouwen
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zonder eerst een vergunning van het
Israelische leger te krijgen. Zij mogen geen
nieuwe putten slaan, pompen installeren
of bestaande putten uitdiepen en krijgen
geen toegang tot de rivier de Jordaan en
andere zoetwaterbronnen. Israel controleert
zelfs het opvangen van regenwater in het
grootste deel van de Westelijke Jordaanoever.
Daarnaast vernielt het Israelische leger vaak
regenwateropvangreservoirs die eigendom
van Palestijnse gemeenschappen zijn.
Ondertussen is in de Strook van Gaza de
aquifer aan de kust uitgeput door overmatige
Israelische onttrekking en vervuild door
rioolwater en infiltratie van zeewater,
waardoor meer dan 95 procent van het water
ongeschikt is voor menselijke consumptie [in
de periode 1967-2005 toen Gaza door Israel
direct bezet was en er duizenden joodse
kolonisten had gevestigd; red.].
Als gevolg van dit beleid bedraagt de
gemiddelde Palestijnse waterconsumptie
in de BPG ongeveer 70 liter per persoon
per dag, met ongeveer 420.000 mensen
op de Westelijke Jordaanoever die 50 liter
per dag verbruiken, minder dan een kwart
van de gemiddelde Israelische consumptie
van ongeveer 300 liter per persoon per
dag. Voor joodse kolonisten die in joodse
nederzettingen wonen, bedraagt het
gemiddelde waterverbruik 369 liter per dag
– ongeveer zesmaal de hoeveelheid die door
Palestijnen wordt verbruikt. Volgens de VN
moet 90 procent van de huishoudens in Gaza,
die toch al verarmd zijn, water kopen van
ontziltings- of zuiveringsinstallaties, dat 10
tot 30 keer meer kost dan leidingwater.
De Israelische regering discrimineert bij het
verstrekken van fondsen aan de gezondheidszorg voor Palestijnse staatsburgers van
Israel, ook al hebben zij gemiddeld genomen
een slechtere gezondheid dan hun joodsIsraelische medeburgers. Zij biedt geen
gezondheidszorgfaciliteiten aan Palestijnse
Bedoeïenen die in zogeheten ‘niet-erkende
dorpen’ in de Negev wonen, waardoor zij
gedwongen zijn lange afstanden af te leggen
om medische zorg te krijgen. Dit komt tot
uiting in een aanzienlijke gezondheidskloof
tussen de joodse en de overwegend
Palestijns-Arabische bevolkingsgroep, waarbij
deze in de officiële statistieken over de gehele
linie slechter scoren. Zo bedroeg in 2019 de
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kindersterfte onder Palestijnse staatsburgers
van Israel 5,4 per 1000 geboorten – dat
wil zeggen ruim het dubbele onder joodse
Israeli’s (2,4).
Op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza
heeft de militaire bezetting door Israel die al
een halve eeuw duurt, niet alleen gevolgen
voor de gezondheidsstandaard van de
Palestijnen, maar ook voor hun vermogen
om toegang te krijgen tot de nodige zorg
en behandeling, vooral specialistische
behandeling voor ernstige medische
aandoeningen die in veel gevallen alleen in
Oost-Jeruzalem (door Israel bezet) of in het
buitenland beschikbaar is. Wie voor medische
behandeling in Oost-Jeruzalem of naar Israel
wordt doorverwezen, moet op humanitaire
gronden een Israelische militaire vergunning
aanvragen. Dergelijke vergunningen zijn
moeilijk te verkrijgen en worden vaak met
vertraging afgegeven of geweigerd. Het
vergunningenstelsel heeft een bijzonder
verwoestend effect op de gezondheid van
de Palestijnen in Gaza, waar de blokkade, in
combinatie met een chronische energiecrisis,
de beschikbaarheid en de kwaliteit van de
gezondheidszorg heeft ondermijnd en het
systeem op instorten heeft doen staan.
Ten slotte discrimineert Israel Palestijnse
studenten in Israel en in Oost-Jeruzalem,
die op alle niveaus van het schoolonderwijs
minder financiering ontvangen dan hun
joodse medeburgers. Uit een analyse door
het Mossawa Center van de begroting 2016
van het Israelische Ministerie van Onderwijs
bleek, dat (overwegend Palestijnse) Arabische
studenten uit kansarme milieus 30 procent
minder financiering per lesuur ontvingen
in het basisonderwijs, 50 procent minder
financiering op het niveau van de middelbare
school en 75 procent minder financiering op
het niveau van de universiteit dan joodse
studenten met dezelfde sociaaleconomische
status.

een systeem van apartheid
Israel heeft een geïnstitutionaliseerd
regime van systematische onderdrukking
en overheersing van de Palestijnen in het
leven geroepen en houdt dat in stand.
Dat regime wordt in heel Israel en de BPG

gehandhaafd door middel van versterkende
discriminerende wetten, beleidsmaatregelen
en praktijken en dat – in zijn totaliteit bezien
– vrijwel elk aspect van het leven van de
Palestijnen beheerst en hun mensenrechten
stelselmatig schendt.
Dit apartheidssysteem is decennialang
opgebouwd en in stand gehouden door de
opeenvolgende Israelische regeringen in
alle gebieden die zij hebben gecontroleerd,
ongeacht de politieke partij die op dat
moment aan de macht was. Israel heeft
verschillende groepen Palestijnen op
verschillende tijdstippen onderworpen aan
verschillende discriminerende en uitsluitende
wetten, beleidsmaatregelen en praktijken,
als reactie op de verovering van territorium
– eerst in 1948 en vervolgens in 1967,
waarna het Oost-Jeruzalem annexeerde
en de rest van de Westelijke Jordaanoever
en Gazastrook bezette. In de loop van
decennia hebben Israelische demografische
en geopolitieke overwegingen het beleid ten
aanzien van de Palestijnen in elk van deze
territoriale gebieden vormgegeven.
Hoewel Israels apartheidssysteem zich op
verschillende manieren manifesteert in de
verschillende gebieden die het effectief
controleert, heeft het consequent hetzelfde
doel: het onderdrukken en overheersen
van Palestijnen ten voordele van joodse
Israeli’s, die volgens het Israelische burgerlijk
recht bevoorrecht zijn, ongeacht waar zij
wonen. Het is ontworpen om een overgrote
joodse meerderheid in stand te houden die
toegang heeft tot en profiteert van een zo
groot mogelijke hoeveelheid grondgebied en
grond die verworven of gecontroleerd wordt,
terwijl het recht van de Palestijnen om de
onteigening van hun grond en eigendommen
aan te vechten wordt beperkt. Dit systeem
is overal toegepast waar Israel feitelijke
controle heeft uitgeoefend over de grond of
over de uitoefening van de rechten van de
Palestijnen. Het is gerealiseerd door middel
van wetgeving, beleid en praktijk en wordt
vanaf zijn oprichting tot op de dag van
vandaag weerspiegeld in het discours van de
staat.
Hoewel het internationaal recht op
verschillende wijze van toepassing is op
de situaties in Israel en in de BPG, vormt

dit feit geen excuus voor discriminatie van
Palestijnen in welk van de gebieden ook
die onder controle van Israel staan. De
behandeling door Israel van Palestijnen in
Israel wordt beheerst door de internationale
wetgeving inzake mensenrechten, met
uitsluiting van het internationaal humanitair
recht. In de BPG is het gedrag van Israel
gebonden aan zowel de regels van het
internationaal humanitair recht die
relevant zijn voor de militaire bezetting
(bezettingsrecht) als aan zijn verplichtingen
krachtens het internationaal recht inzake
naleving van de mensenrechten. Het
bezettingsrecht staat toe – en vereist in
sommige gevallen – dat onderdanen van
de bezettende mogendheid en de bevolking
van het bezette gebied verschillend worden
behandeld. Het staat de bezettende
mogendheid echter niet toe dit te doen
wanneer het de bedoeling is een regime
van systematische raciale onderdrukking en
-heerschappij in te stellen of te handhaven.
De gedwongen verplaatsing [verdrijving;
etnische zuivering] van de meerderheid
van de Palestijnen van hun grond en
de confiscatie van hun bezittingen in
de periode 1947-1949 en vervolgens in
1967; de gedwongen deportaties, de
gedwongen overdrachten en de willekeurige
beperking van hun bewegingsvrijheid; de
ontzegging van nationaliteit en van het
recht op terugkeer [van vluchtelingen en
binnenlands ontheemden]; de raciale en
discriminerende onteigening van hun grond
en bezittingen; en de daaropvolgende
discriminerende toewijzing van en toegang
tot nationale hulpbronnen – waaronder
grond, huisvesting en water – vormen niet
alleen een belemmering voor de Palestijnen
bij het uitoefenen van hun rechten,
waaronder toegang tot middelen van
bestaan, werkgelegenheid, gezondheidszorg,
voedselzekerheid, water en sanitaire
voorzieningen, en onderwijsmogelijkheden,
maar zorgen er ook voor dat Palestijnen als
individuen dan wel als gemeenschap geen
status kunnen genieten die gelijk is aan
die van joodse Israeli’s in Israel, de BPG
en andere situaties waarin Israel controle
uitoefent over de uitoefening door de
Palestijnen van hun rechten, in het bijzonder
het recht op terugkeer.
De raciale discriminatie en segregatie
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van Palestijnen is het resultaat van een
weloverwogen regeringsbeleid.
De regelmatige schendingen van de rechten
van de Palestijnen zijn geen toevallige
herhalingen van overtredingen, maar
maken deel uit van een geïnstitutionaliseerd
regime van systematische onderdrukking en
overheersing.

misdaden tegen de menselijkheid
Israel en personen die namens Israel
optreden, hebben zich bij het opzetten
en handhaven van een systeem van
overheersing en onderdrukking van de
Palestijnen stelselmatig schuldig gemaakt aan
onmenselijke en inhumane daden, zoals die
respectievelijk door het Apartheidsverdrag en
het Statuut van Rome worden verboden.
Amnesty International heeft specifiek
onderzoek gedaan naar de onmenselijke
of inhumane daden van gedwongen
overbrenging [verdrijving; etnische
zuivering], administratieve detentie en
foltering, buitengerechtelijke executies, het
toebrengen van ernstige verwondingen en
het ontzeggen van fundamentele vrijheden
of vervolging tegen de Palestijnse bevolking
in Israel en de BPG, die samenhangen met
en uitvoering geven aan het hierboven
beschreven stelsel van discriminerende
wetten, beleidsmaatregelen en praktijken.
De organisatie [Amnesty International] heeft
geconcludeerd dat de patronen van verboden
handelingen die door Israel zowel in Israel als
in de BPG worden gepleegd, deel uitmaken
van een systematische en wijdverbreide
aanval tegen de Palestijnse bevolking en dat
de onmenselijke of inhumane daden die in
het kader van deze aanval zijn uitgevoerd,
zijn gepleegd met de bedoeling dit systeem
in stand te houden en daarmee neerkomen
op de misdaad tegen de menselijkheid
van apartheid krachtens zowel het
Apartheidsverdrag als het Statuut van Rome.

gedwongen overdrachten
Israel voert een groot aantal wetten en
beleidsmaatregelen uit om Palestijnen
in Israel en de BPG te dwingen in kleine
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enclaves te leven of het gebied in zijn geheel
te verlaten. In de Negev [Israel], OostJeruzalem en in C-Gebied op de Westelijke
Jordaanoever, die volledig onder Israelische
controle staan, passen de Israelische
autoriteiten soortgelijke plannings- en
bouwregelingen toe op de Palestijnse
bevolking, die resulteren in wijdverspreide
en vergelijkbare patronen van sloop van
huizen en eigendommen, met inbegrip van
structuren die rechtstreeks verband houden
met het levensonderhoud, op grond van
het ontbreken van bouwvergunningen. De
gemeenschappen in deze gebieden wordt de
verstrekking van essentiële diensten ontzegd
en in het geval van de BPG wordt niet
opgetreden tegen gewelddadige aanvallen
door joodse kolonisten. Samen creëren deze
beleidsmaatregelen een dwingende omgeving
die Palestijnen ertoe moet aanzetten hun
huizen te verlaten.
De Palestijnen zitten gevangen in een catch-22situatie. Israel eist dat zij over een vergunning
moeten beschikken om te kunnen bouwen – of
zelfs maar een tent op te kunnen zetten –
maar verstrekt die vergunning slechts zelden.
Om onderdak te krijgen of hun gemeenschap
te ontwikkelen, bouwen Palestijnen dus zonder
vergunning. De Israelische Strijdkrachten
slopen vervolgens de bouwsels met het
argument dat zij zonder vergunning zijn
gebouwd. Daarentegen staan de Israelische
autoriteiten vrijelijk wijzigingen van plannen
toe om de ontwikkeling te bevorderen bij
de bouw in joodse steden in Israel of joodse
nederzettingen in de BPG oprichten.
Sinds 1948 heeft Israel tienduizenden
Palestijnse huizen en andere eigendommen
gesloopt in alle gebieden die onder zijn
jurisdictie en daadwerkelijke controle vallen.
Dit omvat de verwoesting van ruim 500
Palestijnse dorpen in het gebied dat na het
conflict van 1947-1949 Israel is geworden.
De getroffenen behoren tot de armste en
meest gemarginaliseerde gemeenschappen
in zowel de Israelische als de Palestijnse
samenleving, vaak vluchtelingen of
binnenlands ontheemden, die voor onderdak
en levensonderhoud zijn aangewezen op
familie en humanitaire hulpverleners.
Ook de intrekking door Israel van de
permanente verblijfsstatus van duizenden

Palestijnen in Oost-Jeruzalem heeft tot
gedwongen verhuizingen geleid.
Daarnaast heeft Israel tijdens militaire
operaties opzettelijk huizen verwoest en
burgers verdreven, waardoor tienduizenden
Palestijnen dakloos en ontheemd zijn
geworden. Uit het bewijsmateriaal blijkt
dat het merendeel van de vernielingen niet
gerechtvaardigd was door een militaire
noodzaak en neerkwam op schendingen van
het internationaal humanitair recht. Bezien
binnen de context van het systeem van
onderdrukking en overheersing, dragen de
schendingen bij tot de instandhouding van dit
systeem van apartheid.
Israels discriminerende staatsbeleid,
regelgeving en gedrag ten aanzien van
Palestijnen in Israel en de BPG hebben geleid
tot de misdaad tegen de menselijkheid van
deportatie of gedwongen overdracht, op
grond van zowel het Statuut van Rome als
het Apartheidsverdrag.

administratieve detentie, foltering
en andere mishandeling
Sinds de bezetting van de Westelijke
Jordaanoever en de Strook van Gaza in

1967 hebben de Israelische autoriteiten
op grote schaal gebruik gemaakt van
administratieve detentie om duizenden
Palestijnen, waaronder kinderen, zonder
aanklacht of proces op te sluiten op grond
van verlengbare detentiebevelen. De militaire
rechtspraak in de BPG heeft deze bevelen
gebruikt om duizenden Palestijnen, onder wie
kinderen, maandenlang en soms jarenlang op
te sluiten. Israel maakt regelmatig gebruik
van administratieve detentie tegen politieke
tegenstanders van de bezetting. Daarentegen
is administratieve detentie zelden gebruikt
om joodse staatsburgers van Israel op te
sluiten.
Hoewel administratieve detentie in bepaalde
omstandigheden wettig kan zijn, wijst het
systematische gebruik dat Israel ervan
tegen Palestijnen maakt erop dat het
ingezet wordt om hen te vervolgen, eerder
dan als een buitengewone en selectieve
veiligheidsmaatregel. Bijgevolg beschouwt
Amnesty International vele administratieve
gevangenen als gewetensgevangenen die
worden vastgehouden als straf voor hun
standpunten die het beleid van de bezetting
aanvechten.

anti-Palestijnse grafitti in Hebron/Al-Khalil
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De Israelische binnenlandse veiligheidsdienst
[inlichtingendienst], het Israelische gevangeniswezen en de Israelische Strijdkrachten
maken zich al tientallen jaren schuldig aan
het martelen van Palestijnse gedetineerden,
onder wie kinderen, tijdens hun arrestatie,
transport en verhoor. De Israelische
veiligheidsdienst [inlichtingendienst] gebruikt
daarbij bijzonder hardvochtige methoden om
informatie en ‘bekentenissen’ te verkrijgen.
Tot de methoden die regelmatig door
Palestijnse gedetineerden worden gemeld,
behoren het pijnlijk boeien en vastbinden,
langdurig vastzetten in stresshoudingen,
slaaponthouding, bedreigingen, seksuele
intimidatie, langdurige eenzame opsluiting en
verbaal geweld.
Israelische rechtbanken hebben bewijsmateriaal toegelaten dat door foltering
van Palestijnen is verkregen, waarbij zij de
rechtvaardiging van ‘noodzaak’ aanvaardden.
Snelle, grondige en onpartijdige onderzoeken
door de Israelische autoriteiten naar
beschuldigingen van Palestijnen dat zij zijn
gefolterd zijn uiterst zeldzaam, waardoor het
misdrijf van foltering in feite door de Staat
wordt bekrachtigd.
Israels wijdverbreide en systematische
gebruik van willekeurige arrestatie, administratieve detentie en foltering op grote
schaal tegen Palestijnen – in flagrante strijd
met fundamentele regels en dwingende
normen van het internationaal recht – maken
deel uit van het beleid van de Staat van
overheersing en controle over de Palestijnse
bevolking. Het is verder onderdeel van de
wijdverspreide en systematische aanval
van de Staat op de Palestijnse bevolking en
vormt misdaden tegen de menselijkheid van
‘gevangenneming of andere ernstige beroving
van de lichamelijke vrijheid’ en ‘foltering’
krachtens het Statuut van Rome en het
Apartheidsverdrag.

onwettige moorden en ernstige
verwondingen
De Israelische Strijdkrachten hebben sinds
1967 duizenden Palestijnse burgers in
de BPG gedood of verwond, vaak onder
omstandigheden die erop wijzen dat
het doden of verwonden systematisch,
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wederrechtelijk en willekeurig plaatsvond
– en met een bijna totale straffeloosheid.
Dergelijke moorden en verwondingen
zijn buiten de context van een gewapend
conflict gepleegd – tijdens Israelische
ordehandhaving in de BPG, onder meer
bij het neerslaan van protesten, bij
arrestatie-razzia’s, bij het handhaven van
reis- en bewegingsbeperkingen en bij
huiszoekingsoperaties.
In sommige gevallen lijken Israelische
troepen tijdens protesten hun wapens
doelbewust te hebben gericht op medici,
journalisten en mensenrechtenverdedigers.
Ondanks overvloedig bewijs van onwettig
doden, is Amnesty International niet op
de hoogte van enige zaak waarin een
lid van een Israelische veiligheidsdienst
[inlichtingendienst] is veroordeeld voor het
opzettelijk veroorzaken van de dood van
een Palestijn in de BPG sinds 1987. In het
algemeen zijn vervolgingen uiterst zeldzaam
geweest. Wanneer er veroordelingen hebben
plaatsgevonden, zijn de betrokken soldaten
veroordeeld voor doodslag of minder ernstige
misdrijven.
Er is daarbij een patroon in het doden van
Palestijnse burgers door de Israelische
Strijdkrachten en door veiligheidsagenten
– ook in de context van protesten tegen
discriminerend Israelisch beleid en optreden,
onder omstandigheden die erop wijzen dat
het doden buitengerechtelijk waren.
Patronen van buitensporig gebruik van
geweld tegen Palestijnen tijdens rechtshandhavingsoperaties, beschikbare informatie
over de ‘rules of engagement’ van het
Israelische leger, alsmede verklaringen van
Israelische functionarissen na dergelijke
operaties, vooral tijdens protesten, wijzen
op een gepland en aanhoudend beleid van
schieten om Palestijnen te doden of te
verminken. Zij stroken met de onmenselijke
en inhumane daad van ‘moord’ en met
‘andere onmenselijke daden van soortgelijke
aard, die opzettelijk groot lijden of ernstig
lichamelijk letsel of ernstige schade aan
de geestelijke of lichamelijke gezondheid
veroorzaken’ of het ‘toebrengen aan de leden
van een raciale groep of rassengroepen van
ernstige lichamelijke of geestelijke schade’

krachtens het Statuut van Rome en het
Apartheidsverdrag.

ontzegging van fundamentele
rechten en vrijheden, en vervolging
De systematische ontzegging door Israel van
het recht op een nationaliteit en de strenge
beperkingen op verplaatsing en verblijf, met
inbegrip van het recht het land te verlaten
en ernaar terug te keren, gaan verder dan
wat volgens het internationaal recht te
rechtvaardigen is. De verregaande toepassing
ervan heeft de Palestijnse bevolking op
discriminerende wijze getroffen op grond
van hun raciale identiteit als Palestijnen,
heeft hun deelneming aan het politieke,
sociale, economische en culturele leven in
Israel en de BPG aangetast en hun volledige
ontwikkeling als groep opzettelijk verhinderd.
Deze beperkingen ondermijnen verder het
genot van een groot aantal fundamentele
rechten en vrijheden, waaronder het recht op
vrijheid van mening, vrijheid van vreedzame
vergadering en vereniging, levensonderhoud,
werk, gezondheid, voedsel en onderwijs.
Door de Palestijnse bevolking fundamentele
mensenrechten te ontzeggen door middel
van jarenlang opzettelijk discriminerend en
uitsluitend beleid en officiële verklaringen
die in de praktijk worden weerspiegeld,
hebben de Israelische autoriteiten zich
schuldig gemaakt aan de misdaad tegen
de menselijkheid van, of een andere
onmenselijke daad die vergelijkbaar is met,
‘vervolging’ in de zin van het Statuut van
Rome en ‘ontzegging van fundamentele
mensenrechten’ waardoor ‘de raciale groep of
groepen wordt of worden belet deel te nemen
aan het politieke, sociale, economische en
culturele leven van het land en het opzettelijk
scheppen van omstandigheden die [hun of
hun] volledige ontwikkeling verhinderen’ in
de zin van het Apartheidsverdrag.

veiligheidsoverwegingen en de
bedoeling om te onderdrukken en te
overheersen
Israel heeft krachtens het internationaal
recht de verplichting om alle personen
binnen zijn rechtsgebied en onder zijn

controle tegen geweld te beschermen. In de
context van een internationaal gewapend
conflict en een militaire bezetting kunnen er
omstandigheden zijn waarin een verschillende
behandeling van verschillende groepen
op wettige gronden berust, zonder dat
het discriminatieverbod wordt overtreden.
Hoewel legitieme veiligheidsoverwegingen
een gedifferentieerde behandeling van
Palestijnen kunnen toestaan, moet het
veiligheidsgerelateerde [sic] beleid in
overeenstemming zijn met het internationaal
recht en ervoor zorgen dat eventuele
beperkingen van rechten noodzakelijk
zijn en in verhouding staan tot de
veiligheidsdreiging.
Amnesty International heeft echter
aangetoond dat de Israelische autoriteiten
een beleid hebben gevoerd dat Palestijnen
opzettelijk discrimineert gedurende een lange
periode en op een bijzonder wrede manier –
op manieren die geen redelijke basis hebben
in veiligheid of ‘verdediging’. De langdurige
en wrede discriminerende ontzegging aan
de Palestijnen van de toegang tot hun grond
en eigendommen, die op gewelddadige en
discriminerende wijze in beslag zijn genomen,
heeft bijvoorbeeld geen veiligheidsreden. Er is
geen veiligheidsreden voor de daadwerkelijke
segregatie van Palestijnse staatsburgers
van Israel door middel van discriminerende
wetten inzake planning en toegang tot
huisvesting, noch voor het ontzeggen van
hun recht om hun eigendommen en huizen
op te eisen die op grond van racistische
wetten in beslag zijn genomen. Evenzo kan
willekeurige en discriminerende inmenging
in het recht van Palestijnse staatsburgers
van Israel om te huwen en het recht van
verblijf uit te breiden tot hun echtgenoten en
kinderen, bij gebrek aan bewijs dat bepaalde
personen een bedreiging vormen, niet worden
gerechtvaardigd op basis van veiligheid.
In de context van Israels bezetting van de
Westelijke Jordaanoever en de Strook van
Gaza kunnen bepaalde beperkingen van de
mensenrechten toelaatbaar zijn uit hoofde
van het internationaal humanitair recht,
indien zij te goeder trouw worden uitgevoerd.
De rechtvaardiging voor de gedifferentieerde
behandeling kan zich echter niet uitstrekken
tot de vestiging van joodse Israeli’s in de
BPG. Evenmin kan zij zich uitstrekken tot de
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moorden, de buitengerechtelijk executies, de
folteringen, de deportaties en het gedwongen
verdrijven van bevolkingsgroepen die in de
loop der jaren in de BPG zijn gepleegd.
Amnesty International heeft aangetoond
dat andere beleidsmaatregelen die Israel
op grond van veiligheidsoverwegingen
heeft gerechtvaardigd, consequent zijn
uitgevoerd op een schromelijk onevenredige
en discriminerende wijze, met massale,
systematische schendingen van de
mensenrechten van de Palestijnen tot gevolg.
Het gaat onder meer om het Israelische
beleid van ingrijpende, strenge en langdurige
beperkingen van de bewegingsvrijheid op de
Westelijke Jordaanoever en in Gaza.

conclusie en aanbevelingen
Het geheel van wetten, beleidsmaatregelen
en praktijken dat Amnesty International
beschrijft, toont aan dat Israel een geïnstitutionaliseerd regime van onderdrukking en
overheersing van de Palestijnse bevolking
ten gunste van joodse Israeli’s – een
systeem van apartheid – heeft ingesteld en
in stand gehouden, overal waar het sinds
1948 controle uitoefent over het leven
van de Palestijnen. Amnesty International
concludeert dat de Staat Israel de
Palestijnen beschouwt en behandelt als
een inferieure niet-joodse raciale groep.
Segregatie wordt op systematische en sterk
geïnstitutionaliseerde wijze uitgevoerd door
middel van wetten, beleid en praktijken,
die er alle op gericht zijn te voorkomen dat
Palestijnen op het grondgebied van Israel
en binnen de BPG gelijke rechten opeisen
en genieten als joodse Israeli’s en bedoeld
zijn om het Palestijnse volk te onderdrukken
en te overheersen. Dit is aangevuld met
een rechtsstelsel dat het recht van buiten
Israel en de BPG verblijvende Palestijnse
vluchtelingen om naar hun huizen terug
te keren, controleert door dit recht te
ontkennen.
Ontmanteling van dit wrede systeem van
apartheid is van essentieel belang voor de
miljoenen Palestijnen die nog steeds in Israel
en de BPG wonen, evenals voor de terugkeer
van de Palestijnse vluchtelingen die in de
buurstaten ontheemd blijven, vaak binnen
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100 km van hun oorspronkelijke woonplaats,
zodat zij hun mensenrechten kunnen
genieten zonder gediscrimineerd te worden.
Naast andere, meer specifieke aanbevelingen
roept Amnesty International Israel op een
einde te maken aan alle maatregelen van
discriminatie, segregatie en onderdrukking
die momenteel tegen de Palestijnse bevolking
bestaan, evenals alle wetten, voorschriften,
beleidsmaatregelen en praktijken die
op grond van ras, etnische afkomst of
godsdienst discriminerend zijn, te herzien,
teneinde deze in te trekken of te wijzigen
in overeenstemming met de internationale
wetgeving en normen op het gebied van de
mensenrechten.
Israel moet gelijke en volledige mensenrechten toekennen aan alle Palestijnen
in Israel en de BPG, overeenkomstig
de beginselen van de internationale
mensenrechtenwetgeving en zonder
discriminatie, en er tegelijkertijd voor
zorgen dat de bescherming die voor de
Palestijnen in de BPG wordt gewaarborgd
door het internationaal humanitair recht,
wordt geëerbiedigd. Israel moet ook het
recht van Palestijnse vluchtelingen en hun
nakomelingen erkennen om terug te keren
naar de huizen waar zij of hun familie ooit
in Israel of de BPG hebben gewoond. Voorts
moet Israel de slachtoffers van schendingen
van de mensenrechten, misdaden tegen de
menselijkheid en ernstige schendingen van
het internationaal humanitair recht – en
hun families – volledige schadeloosstelling
bieden. Deze moeten onder meer bestaan
uit teruggave van en compensatie voor
alle eigendommen die op raciale basis zijn
verworven.
De omvang en de ernst van de in dit rapport
gedocumenteerde schendingen maken
duidelijk dat de internationale gemeenschap
dringend haar aanpak van het IsraelischPalestijnse conflict drastisch moet herzien
en de volledige omvang moet erkennen van
de misdaden die Israel tegen het Palestijnse
volk begaat. Ruim zeventig jaar [sinds
1948] heeft de internationale gemeenschap
toegekeken hoe Israel de vrije hand nam om
de Palestijnen te onteigenen, te segregeren,
te controleren, te onderdrukken en te
overheersen. De talrijke resoluties van de
VN-Veiligheidsraad die in de loop der jaren

zijn aangenomen, zijn niet ten uitvoer gelegd
en Israel heeft, afgezien van veroordelingen
in de vorm van formules, geen gevolgen
ondervonden van acties die in strijd waren
met het internationaal recht. Ondertussen
is het aanpakken van de Israelische
schendingen tegen de Palestijnen op de
bezette Westelijke Jordaanoever en in de
Strook van Gaza louter binnen het kader van
het internationaal humanitair recht en los van
de schendingen tegen de Palestijnen in Israel,
er niet in geslaagd om de diepere oorzaken
van het conflict te lijf te gaan en enige vorm
van verantwoording en gerechtigheid voor de
slachtoffers tot stand te brengen.
Zonder enige actie van betekenis te
ondernemen om Israel ter verantwoording
te roepen voor zijn systematische en
wijdverbreide schendingen van en misdaden
tegen de Palestijnse bevolking uit hoofde
van het internationaal recht, heeft de
internationale gemeenschap bijgedragen
aan de ondermijning van de internationale
rechtsorde en Israel aangemoedigd om
straffeloos door te gaan met het begaan van
misdaden. Feitelijk hebben sommige staten
de schendingen door Israel actief gesteund
door het te voorzien van wapens, uitrusting
en andere instrumenten om misdaden uit
hoofde van het internationaal recht te plegen
en door diplomatieke dekking te geven, onder
meer in de VN-Veiligheidsraad, om het land af
te schermen van zijn verantwoordingsplicht.
Daarmee hebben zij het Palestijnse volk
volledig in de steek gelaten en de ervaring
van de Palestijnen als mensen met minder
rechten en een inferieure status ten opzichte
van de joodse Israeli’s alleen maar verergerd.
Hoewel verandering uiteindelijk alleen van
binnenuit Israel kan komen [?], kan de
internationale gemeenschap concrete acties
ondernemen om Israel onder druk te zetten
zijn apartheidssysteem te ontmantelen.
De misdaad tegen de menselijkheid van
apartheid brengt individuele internationale
strafrechtelijke verantwoordelijkheid met
zich mee, die geldt voor individuen, leden
van organisaties en vertegenwoordigers
van de staat die een aandeel hebben in het
begaan ervan. Derhalve moeten Israel zelf,
de Palestijnse autoriteiten, de internationale
gemeenschap en het Internationaal Strafhof
(ICC) alle het begaan van het misdrijf

apartheid onderzoeken op basis van het
internationaal recht.
Alle staten kunnen universele rechtsmacht
uitoefenen over alle personen die
redelijkerwijs verdacht worden van
het begaan van het misdrijf apartheid,
terwijl staten die partij zijn bij het
Apartheidsverdrag verplicht zijn dit te
doen, met inbegrip van het vervolgen, voor
de rechter brengen en bestraffen van de
personen die verantwoordelijk zijn voor het
misdrijf. Dit betekent dat staten onverwijld
een doeltreffend en onpartijdig strafrechtelijk
onderzoek moeten instellen wanneer zij over
redelijke aanwijzingen beschikken dat een
persoon op hun grondgebied of onder hun
controle redelijkerwijs wordt verdacht van
strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dan wel
verdachten moeten uitleveren aan een ander
rechtsgebied dat daartoe bereid is.
Bijna zes jaar nadat de Hoofdaanklager van
het ICC de opening van een vooronderzoek
naar de ‘situatie in Palestina’ aankondigde,
concludeerde de Kamer van Vooronderzoek in
februari 2021 dat ‘de territoriale rechtsmacht
van het Hof in de Situatie in Palestina zich
uitstrekt tot de sinds 1967 door Israel bezette
Palestijnse gebieden, namelijk de Strook
van Gaza en de Westelijke Jordaanoever,
met inbegrip van Oost-Jeruzalem’, waarmee
de weg is vrijgemaakt voor onderzoek naar
misdrijven die sinds 13 juni 2014 in het BPG
zijn gepleegd. Op 3 maart 2021 kondigde
de Hoofdaanklager aan dat haar kantoor
overgaat tot het instellen van een onderzoek
op basis van het Statuut van Rome naar
misdaden die in de BPG zijn gepleegd.
Amnesty International roept het Bureau van
de Hoofdaanklager van het ICC daarom op
om de toepasselijkheid van het misdrijf tegen
de menselijkheid van apartheid binnen haar
huidige formele onderzoek te overwegen.
Hoewel het ICC heeft geoordeeld dat het op
basis van het Statuut van Rome jurisdictie
heeft over misdaden die in de BPG zijn
begaan, heeft het geen jurisdictie over
misdaden die in Israel zelf zijn begaan. De
VN-Veiligheidsraad moet er derhalve voor
zorgen dat de daders van de misdaden tegen
de menselijkheid van de apartheid en andere
misdaden krachtens het internationaal recht
in Israel en de BPG voor de rechter worden
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gebracht, hetzij door de gehele situatie
naar het ICC te verwijzen, hetzij door een
internationaal tribunaal in te stellen om de
vermeende daders te berechten. De VNVeiligheidsraad moet ook gerichte sancties
opleggen, zoals het bevriezen van tegoeden,
aan Israelische functionarissen die het meest
[direct] betrokken zijn bij de misdaad van
apartheid en een alomvattend wapenembargo
tegen Israel instellen.
Tegelijkertijd moet de Algemene Vergadering
van de VN de Speciale Commissie tegen
Apartheid, die in november 1962 werd
opgericht, opnieuw instellen om zich te
concentreren op alle situaties, met inbegrip
van Israel en de BPG, waar de ernstige
schending van de mensenrechten en
de misdaad tegen de menselijkheid van
apartheid worden begaan en om druk uit te
oefenen op de verantwoordelijken om deze
systemen van onderdrukking en overheersing
af te schaffen.
Alle regeringen en regionale actoren, vooral
die welke nauwe diplomatieke betrekkingen
met Israel onderhouden, zoals de Verenigde
Staten, de Europese Unie en haar lidstaten
en het Verenigd Koninkrijk, maar ook
de staten die bezig zijn hun banden met
Israel aan te halen – waaronder enkele
Arabische en Afrikaanse staten – mogen het
apartheidssysteem niet steunen of hulp of
bijstand verlenen bij het handhaven van een
dergelijk regime en moeten samenwerken
om een eind te maken aan de bestaande
onwettige situatie. Als eerste stap moeten
zij erkennen dat Israel de misdaad van
apartheid en andere internationale misdaden
begaat en alle politieke en diplomatieke
middelen aanwenden om ervoor te
zorgen dat de Israelische autoriteiten de
aanbevelingen in dit rapport uitvoeren,
evenals alle samenwerking en activiteiten
met Israel herzien om ervoor te zorgen dat
deze niet bijdragen tot de instandhouding
van het systeem van apartheid. Amnesty
International herhaalt ook haar reeds
lang bestaande oproep aan staten om
onmiddellijk de directe en indirecte levering,
verkoop of overdracht aan Israel van alle
wapens, munitie en andere militaire en
veiligheidsuitrusting op te schorten, met
inbegrip van het verstrekken van opleidingen
en andere militaire en veiligheidshulp. Ten
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slotte roept zij de staten op een verbod op
producten uit de joodse nederzettingen in te
stellen en te handhaven.
De Palestijnse autoriteiten moeten er van
hun kant voor zorgen dat elke vorm van
handel met Israel, in de eerste plaats via
[de zogeheten] veiligheidscoördinatie,
niet bijdraagt tot het in stand houden
van het systeem van apartheid tegen de
Palestijnen in de BPG en moeten zo nodig en
in overeenstemming met de internationale
normen de discriminerende gevolgen
van Israels apartheid voor de Palestijnse
bevolking in de BPG documenteren om
die gevolgen te kunnen aantonen voor de
bevoegde internationale rechtbanken en
andere instanties.
Ook bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om hun activiteiten in Israel en de
BPG te evalueren en ervoor te zorgen dat
zij niet bijdragen aan of profiteren van het
apartheidssysteem, evenals om dergelijke
gevolgen aan te pakken wanneer zij zich
voordoen en relevante activiteiten te staken
indien zij niet kunnen worden voorkomen.
Ten slotte moeten nationale en internationale
humanitaire en ontwikkelingsorganisaties
meer pleiten, zowel in de openbare als in de
particuliere sector, bij de Israelische regering
om een einde te maken aan discriminatie
en segregatie in de wetgeving, het beleid
en de praktijken ten aanzien van Palestijnen
in Israel en de BPG, onder meer door
donoren aan te spreken. Verder moeten
zij alle projecten en bijstand ten behoeve
van Palestijnen streng en doorlopend
evalueren om ervoor te zorgen dat zij worden
uitgevoerd op een manier die discriminatie
en segregatie van Palestijnen niet verankert,
ondersteunt of bestendigt.
vertaling Nederlands Palestina Komitee
Voor de integrale tekst van het rapport, ga
naar:
www.amnesty.org/en/wp-content/
uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.
pdf

gezamenlijke verklaring van mensenrechtenorganisaties uit Israel/Palestina’48

Mensenrechtenorganisaties in Israel veroordelen
laaghartige aanvallen op Amnesty International
Als mensenrechtenorganisaties, gevestigd
in Israel [Palestina’48] die ernaar streven
de rechten van alle mensen in Israel en de
bezette Palestijnse Gebieden te beschermen
en te verdedigen, schrijven wij deze
verklaring om onze grote bezorgdheid uit
te spreken over de laaghartige aanvallen
op Amnesty International, na de publicatie
van haar rapport Israel’s Apartheid against
Palestinians: Cruel System of Domination and
Crime against Humanity.
Door middel van ons werk documenteren,
verifiëren en confronteren wij het
voortdurende onrecht, de ongelijkheid en
de schendingen van de mensenrechten en
het internationaal recht waaraan Israel zich
tegenover de Palestijnen schuldig maakt.
Velen van ons hebben de term en/of de
juridische aanduiding ‘apartheid’ gebruikt
in verband met verschillende aspecten van
Israels behandeling van de Palestijnen.
Het debat over de misdaad van apartheid
waarvan Israel wordt beschuldigd en de
geografische reikwijdte ervan, is niet alleen
legitiem, maar absoluut noodzakelijk.
Wij verwerpen met kracht het idee dat
het rapport van Amnesty International
ongegrond zou zijn, Israel zou uitsluiten of
van antisemitische animositeit zou getuigen.
Wij zijn daarom bijzonder bezorgd over de
uiterst onverantwoordelijke beschuldiging
van antisemitisme door de Israelische
regering. Veel van de meest vooraanstaande
geleerden op het gebied van het joodse
bestaan, de geschiedenis en de vervolging
hebben gewaarschuwd dat de strijd tegen het
antisemitisme in de wereld wordt verzwakt
door het onverdraaglijke, onnauwkeurige
en geïnstrumentaliseerde gebruik dat van
de beschuldiging van antisemitisme voor
politieke doeleinden wordt gemaakt, teneinde
een debat over Israels onderdrukkende beleid
jegens de Palestijnen uit de weg te gaan.

inhoudelijk debat te vermijden door met valse
beschuldigingen te smijten, zijn de standaard
en aanhoudende praktijk van opeenvolgende
Israelische regeringen en hun pleitbezorgers
in het buitenland. Wij zijn vooral bezorgd
over deze aanpak in een internationaal
klimaat waarin antisemitisme en racisme
toenemen en mensenrechtenverdedigers
worden aangevallen.
Hoewel ons werk zich concentreert op het
Palestijns/Israelische domein, gaat Amnesty
internationaal zonder vooroordelen te werk en
onderzoekt en documenteert zij de ernstigste
schendingen van de mensenrechten om
deze aan te pakken, waar die schendingen
zich ook voordoen. Israel wordt niet aan een
andere norm gehouden – maar de Israelische
regering wil blijkbaar aan geen enkele norm
worden gehouden. Het is geen toeval dat
de meest gerespecteerde internationale
mensenrechtenorganisaties, waaronder ook
Human Rights Watch, hun aandacht hebben
gericht op het systematische en structurele
regime van discriminatie en ongelijkheid
hier. Wij roepen de Israelische regering op
haar onderdrukkende en discriminerende
praktijken, evenals haar gevaarlijke spel van
laster en desinformatie te stoppen.
3 februari 2022
Adalah, Breaking the Silence, B’Tselem,
Combatants for Peace, Gisha, HaMoked:
Center for the Defense of the Individual,
Haqel: In Defence of Human Rights, Human
Rights Defenders Fund, Ofek: The Israeli
Center for Public Affairs, Parents Against
Child Detention, Physicians for Human Rights
Israel, The Public Committee Against Torture
In Israel en Yesh Din
vertaling Nederlands Palestina Komitee

Pogingen om de aandacht af te leiden
van Israelische schendingen en om een
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Waarom Amnesty zich is gaan richten op de
‘kern van de zaak’: Israelische apartheid – een
interview met Saleh Hijazi
Edo Konrad
Amnesty International’s Saleh Hijazi spreekt
met +972 Magazine over het nieuwe rapport
van zijn organisatie, over de harde reactie
van de Israelische regering en waarom onze
analyse van Israelische apartheid bij 1948
moet beginnen.
Nog voordat het nieuwe rapport van Amnesty
International over Israelische apartheid
op 1 februari werd vrijgegeven, waren de
Israelische regering en enkele prominente
pro-Israel organisaties in de wereld al in het
offensief gegaan. Het rapport met de titel
Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel
System of Domination and Crime against
Humanity, bleek gelekt naar de Israelische
regering, naar de Board of Deputies of British
Jews en naar de in de Verenigde Staten
gevestigde Anti-Defamation League, die alle
drie Amnesty International scherp onderuit
haalden en de organisatie van antisemitisme
beschuldigden.
Het is niet zo moeilijk om te begrijpen
waarom Israel en zijn pleitbezorgers het
gevoel hebben dat zij met de rug tegen
de muur staan. Het 280 pagina’s tellende
rapport van ‘s werelds belangrijkste
mensenrechtenorganisatie is een
vernietigende aanklacht tegen, wat Amnesty
noemt, Israels ‘systeem van onderdrukking
en overheersing van het Palestijnse volk,
overal waar het over hun rechten controle
heeft’ – te weten in Israel/Palestina’48, op
de Westelijke Jordaanoever, inclusief OostJeruzalem, de Strook van Gaza [hierna de
Bezette Palestijnse Gebieden (BPG)] en
overal elders waar Palestijnse vluchtelingen
zich bevinden. Het onderzoek bevat details
over Israels militaire bezetting, segregatie,
marteling, confiscatie van grond, over
opgelegde beperkingen in bewegingsvrijheid
en ontzegging van staatsburgerschap en
nationaliteit, naast nog een reeks andere
mensenrechtenschendingen.
Maar Amnesty’s rapport is niet louter
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beschrijvend. Net als in vergelijkbare,
recent verschenen rapporten van de
mensenrechtenorganisaties Human Rights
Watch (HRW) en B’Tselem eist Amnesty dat
Israels apartheidsregime wordt ontmanteld
en dat het Internationaal Strafhof (ICC) de
misdaad van apartheid meeneemt in zijn
onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in
de BPG. Dit is precies de reden waarom het
rapport voor Israel en zijn pleitbezorgers zo
beangstigend is.
Ik sprak met Saleh Hijazi, plaatsvervangend
Regionaal Directeur van Amnesty
International voor de regio Midden-Oosten
& Noord-Afrika, direct na de presentatie
van het rapport op 1 februari tijdens een
persconferentie in Jeruzalem. Wij spraken
onder meer over de aanvallen van de
Israelische regering op zijn organisatie, over
waarom Amnesty bewust spreekt over 1948
als het beginpunt van Israelische apartheid
en over het navigeren door de kritiek van
Palestijnse en Israelische bondgenoten.
Het is inmiddels een paar uur na de
lancering van Amnesty’s rapport over
Israelische apartheid, dat nu al is
gestuit op een zeer heftige reactie van
de kant van Israel en verscheidene proIsraelische organisaties in de wereld, die
beweren dat het rapport ‘antisemitisch’
is en ‘leugens van terroristische
organisaties verspreidt’. Hebben deze
reacties u geschokt of verrast ?
Helaas niet. Het gaat hier om het als wapen
gebruiken (weaponizing) van het begrip
antisemitisme om daarmee al diegenen
aan te vallen die fundamentele kritiek
hebben op het beleid van de Staat Israel,
specifiek wanneer deze betrekking heeft op
de onderdrukte positie van de Palestijnen.
Het is een tactiek die al vele jaren wordt
gehanteerd, onder meer tegen Amnesty
International. Dit soort valse en ongegronde
aanvallen kunnen verwacht worden van
regeringen en staten die de mensenrechten

systematisch schenden – of in dit geval een
systeem van onderdrukking en overheersing
aan de Palestijnen opleggen dat op apartheid
neerkomt. Wanneer er een solide analyse
wordt geleverd waaruit blijkt dat er een
misdaad tegen de menselijkheid wordt
begaan, dan zal elke regering die zich aan
deze misdaad schuldig maakt reden hebben
om zich zorgen te maken.
Heeft Amnesty tijdens het werken aan
het rapport enige druk van de kant van
de Israelische regering ondervonden ?
Nee. De Israelische autoriteiten hebben
ervoor gekozen om niet met ons samen
te werken, ondanks herhaalde verzoeken
van onze kant om informatie en om
ontmoetingen. Sinds ik in 2011 voor Amnesty
begon te werken, heeft Amnesty slechts
eenmaal een ontmoeting met functionarissen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
gehad. Dat was in 2012. Sindsdien is elke
brief die wij hebben gestuurd met verzoeken
om informatie of ontmoetingen met
functionarissen van de regering of van het
leger onbeantwoord gebleven.
Het is in dit verband tevens van belang om
te vermelden dat Israel onze verzoeken

om toegang tot de Strook van Gaza te
krijgen, blijft negeren. Wij willen Gaza
bezoeken om de mensenrechtensituatie
daar te onderzoeken, vooral de gevolgen
van de algehele illegale Israelische [en
Egyptische] blokkade sinds 2007 die
neerkomt op een collectieve strafmaatregel.
Ook willen wij de gevolgen onderzoeken van
Israels mensenrechtenschendingen inzake
oorlogsvoering, evenals die van de HAMASregering en van de diverse gewapende
groeperingen.
Human Rights Watch heeft in april 2021
een rapport over Israelische apartheid
uitgebracht. Welke lessen heeft Amnesty
uit dit rapport getrokken en in hoeverre
heeft dit het denken binnen Amnesty
gestuurd ?
Het rapport van Human Rights Watch is
absoluut van invloed geweest. HRW is een
belangrijke mensenrechtenorganisatie
die top-documentatie en top-juridische
analyse levert. Die hebben wij bestudeerd.
Vervolgens moesten wij nadenken over hoe
ons eigen onderzoek en onze eigen analyse
zich daartoe verhouden en ook over hoe wij
kunnen samenwerken. Wij hopen samen met
HRW en met Palestijnse en joods-Israelische

Saleh Hijazi

Nederlands Palestina Komitee – 2022

65

mensenrechtenorganisaties een antiapartheidscoalitie te kunnen vormen.
Overigens heb ik het gevoel dat de reactie
op het rapport van Amnesty nu al veel
luider en krachtiger is dan de reactie op
het rapport van HRW. Wellicht moet een
verklaring daarvoor gezocht worden in
het gegeven dat het bij Amnesty om een
beweging met wereldwijd 10 miljoen leden
gaat. In dit verband: het promoten van het
rapport is gekoppeld aan een campagne
van mensenrechteneducatie. Inmiddels
hebben wij een cursus over Israelische
apartheid online gezet, die voor iedereen met
internettoegang beschikbaar is – in meerdere
talen, waaronder het Hebreeuws. Wij
hebben in deze cursus veel tijd en energie
gestoken, omdat wij willen profiteren van het
feit dat wij leden hebben die actie kunnen
ondernemen en gebleken effectief kunnen
zijn. Zij moeten begrijpen hoe apartheid in
Israel-Palestina werkt, om vervolgens met
hun gekozen politieke vertegenwoordigers in
gesprek te kunnen gaan.
Het Amnesty-rapport traceert de wortels
van Israelische apartheid terug tot 1948,
iets waar mensenrechtenorganisaties
doorgaans voor terugschrikken. Kunt u
iets zeggen over de gedachte achter de
keuze om 1948 als startpunt te nemen ?
Met het opstellen van dit rapport is vier jaar
gemoeid geweest. Nadat het Internationaal
Strafhof (ICC) had verklaard jurisdictie over
de Bezette Palestijnse Gebieden te hebben,
zijn wij binnen Amnesty gaan kijken hoe
wij internationale gerechtigheid tot een
centraal onderdeel konden maken van het
mensenrechtenwerk van Amnesty inzake
Israel-Palestina. Nadat wij begonnen waren
patronen in de mensenrechtenschendingen
via die invalshoek te onderzoeken, trad
de misdaad van apartheid onmiddellijk
naar voren als iets dat Amnesty als
mensenrechtenorganisatie kon gaan
onderzoeken. De volgende stap was te
formuleren hoe Amnesty de misdaad
apartheid – die verankerd is in het
internationaal recht – precies opvat, alsmede
om te bepalen wat hier wel en niet apartheid
is. Het proces van het formuleren van criteria
daarvoor is in 2017 afgerond.
In het rapport worden ontwikkelingen in de
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afgelopen 20 jaar onderzocht. Om de huidige
situatie echter goed te kunnen begrijpen,
moet in het geval van enkele van de
belangrijkste elementen van het bestaande
politieke systeem in Israel teruggegaan
worden tot hun oorsprong. Daarbij gaat het
onder meer om territoriale fragmentatie,
segregatie en controle, onteigening van
grond en van ander onroerend goed en
het ontnemen van economische en sociale
rechten. Dit zijn de elementen waaruit het
Israelische apartheidssysteem van vandaag
de dag bestaat. Maar die dateren alle al van
veel eerder.
Daarom zijn wij teruggegaan tot 1948. Wij
zagen hoe Israel bij de stichting van de
Staat wetten aannam inzake nationaliteit
en status. Dat leidde ertoe dat Palestijnen
die na Al-Nakba – de Catastrofe van 1948
– in Israel/Palestina’48 waren gebleven
weliswaar het Israelische staatsburgerschap
verkregen, maar ten opzichte van joodse
Israeli’s niet als gelijkwaardige staatsburgers
werden behandeld. Zo stond de Wet op de
Terugkeer alleen joden toe om naar Israel
te migreren, waarbij hun automatisch
het staatsburgerschap werd verleend.
Palestijnse ontheemden of vluchtelingen werd
daarentegen het recht op terugkeer ontzegd.
Tot op de dag van vandaag is dat laatste het
geval. Verder werd de zogeheten Wet op het
Eigendomsrecht van Afwezigen doorgevoerd,
op basis waarvan veel binnenlands
ontheemden en vluchtelingen van hun grond
en van ander onroerend werden beroofd.
Deze wet vormt – samen met nog enkele
andere wetten – de grondslag van Israels
grondregime.
De meeste van deze wetten zijn in het begin
van de jaren vijftig van de vorige eeuw
doorgevoerd. Om dat mogelijk te maken,
zijn Palestijnen aan Israelisch militair bestuur
onderworpen – in Israel/Palestina’48 van
1948 tot 1966, in de Bezette Palestijnse
Gebieden sinds 1967. Kortom, de diverse
elementen die samen een systeem van
Israelische apartheid vormen, zijn vooral
terug te voeren tot de periode direct na de
oprichting van de Staat Israel. Analyse van
Israelische apartheid moet dan ook vanaf
dat punt in de tijd beginnen – niet vanaf de
bezetting van 1967.

Het rapport roept op tot terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen, iets wat de grote
mensenrechtenorganisaties niet doen.
De eerste stap die gericht is geweest op
fragmentatie van het Palestijnse volk, vond
plaats ten tijde van de Nakba. Toen werden
honderdduizenden Palestijnen door joodszionistische strijdgroepen uit hun woonoorden
verdreven. Het recht op terugkeer van
ontheemden en vluchtelingen is verankerd
in het internationaal vluchtelingenrecht en
daartoe is in het geval van de Palestijnse
ontheemden en vluchtelingen in december
1948 opgeroepen in Resolutie 194 van de
Algemene Vergadering van de VN. Israel
heeft implementatie van het recht op
terugkeer van de Palestijnse ontheemden
en vluchtelingen echter steeds geblokkeerd.
Ontkenning van dat recht is voor Israel van
cruciaal belang voor het in stand houden van
een politiek systeem dat gericht is op joodse
demografische hegemonie en maximale
controle over de grond. Daarmee is het
een cruciaal element in onze analyse van
Israelische apartheid.
Palestijnse activisten gebruiken
al jaren termen als apartheid en
vestigingskolonialisme om het regime in
het gebied dat zich uitstrekt van de rivier
de Jordaan tot aan de Middellandse Zee
te beschrijven. Hoe heeft het werk van
die activisten het denken en doen binnen
Amnesty beïnvloed ?
Het is de verantwoordelijkheid van een
internationale mensenrechtenorganisatie
om te reageren wanneer er vanuit de
nationale afdelingen verzoeken worden
gedaan om bepaald onderzoek te doen.
Zeker, wij moeten erkennen dat wij met
het onderzoek waarvan de resultaten nu in
een rapport zijn vastgelegd, erg laat zijn.
Wij hadden dat onderzoek al veel eerder
moeten doen. Er zijn twee redenen waarom
het inmiddels zo ver is. Ten eerste – en
dit heeft niet direct met Israel-Palestina te
maken – zijn wij gaan inzien dat systemen
van geïnstitutionaliseerde discriminatie en
gewelddadig racisme – met apartheid als de
meest extreme manifestatie daarvan – zich
helaas over de hele wereld manifesteren. Wij
vonden dat wij dit gegeven recht in de ogen
moesten kijken.

Ten tweede kwamen er verzoeken van
Palestijnse organisaties en vanuit onze
eigen achterban om te onderzoeken of de
misdaad van apartheid in het geval van
Israel-Palestina aan de orde was. Toen wij
het onderzoek begonnen, hebben wij ons
verdiept in de omvangrijke hoeveelheid
gegevens en in de grote kennis en vele
inzichten die Palestijnse activisten,
academici en intellectuelen in de loop
der jaren heen hadden vergaard – onder
meer rondom de oproep van Palestijnse
maatschappelijke organisaties in 2005 tot
boycot, desinvesteren en sancties [BDS], die
op het apartheids-frame is gebaseerd. Het
discours, de kennis en de juridische analyse
die door Palestijnen zijn gegenereerd, hebben
integraal deel uitgemaakt van het onderzoek
voor het rapport.
Was het als Palestijns lid van Amnesty
moeilijk om een onderwerp op de agenda
te krijgen dat vaak als ‘giftig’ wordt
beschouwd ? Moest u uw superieuren
overhalen ?
Ik was blij verrast dat deze stap binnen de
organisatie eigenlijk niet door Palestijnen
werd geïnitieerd. Wij hebben veel vrienden in
het Internationaal Secretariaat [het orgaan
dat het merendeel van het onderzoek van
Amnesty uitvoert en het campagnewerk leidt]
en in verschillende nationale afdelingen die
het voortouw hebben genomen en met wie
wij schouder aan schouder hebben gewerkt.
Zo had Amnesty-Griekenland al in 2011 aan
het Internationaal Secretariaat gevraagd om
de situatie in Israel-Palestina te onderzoeken.
Als democratische organisatie moet je
aan zo’n verzoek gehoor geven. Nadien
is eenzelfde verzoek van Amnesty-Spanje
gekomen, evenals een aantal informele
verzoeken van afdelingen over de hele
wereld.
Waren er moeizame gesprekken met
Amnesty-Israel in de loop van het proces ?
Zeker. Het was binnen de organisatie vooral
moeilijk voor Palestijnen en joodse Israeli’s.
De gevoerde gesprekken zijn echter goed én
noodzakelijk geweest. Inmiddels ligt er een
rapport.
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Amnesty-Israel is echter tot de slotsom
gekomen, dat verdere betrokkenheid bij
de werkzaamheden mogelijk juridische
repercussies van de kant van de Israelische
autoriteiten zal hebben. Want sommige van
de aanbevelingen in het rapport kunnen
gezien worden als een oproep tot sancties
tegen of een boycot van Israel. In dat geval
kan tegen de Israelische afdeling de Antiboycot-Wet gehanteerd worden. AmnestyIsrael houdt zich om die reden niet actief
met dit rapport bezig. Niettemin kan het een
opening bieden voor cruciale gesprekken
over de kwestie. Hopelijk heeft AmnestyIsrael – mocht zij alsnog besluiten actief te
worden – leden om zich heen staan om haar
te steunen.
Maar niet iedereen is even blij. Zo hoorden
wij [+972 Magazine-redacteur] Orly Noy die
de persconferentie in Jeruzalem modereerde,
in haar openingswoorden zeggen dat dit
voor een joodse Israeli niet bepaald een
vreugdevolle dag was. Daarnaast hebben wij
veel Palestijnen horen zeggen ‘jullie zijn te
laat’, ‘waar waren jullie al die tijd ?’ of: ‘hoe
zit het met het aan de orde stellen van het
vestigingskolonialisme ?’ Het is duidelijk dat
wij hier allemaal op eigen wijze de realiteit
ervaren, waarbij Palestijnen dagelijks met
onderdrukking te maken hebben.
Wat zegt men tegen Palestijnen die
sceptisch zijn over wat rapporten
als deze voor hen concreet kunnen
betekenen ? Tijdens de persconferentie
stelden leden van de Salhiyeh-familie –
die nog maar een paar weken geleden
uit hun huis in Sheikh Jarrah zijn gezet
– de vraag wat er aan hun uitzetting
en wat er voor hun buurt gedaan kan
worden.
Het is moeilijk om zo’n vraag te
beantwoorden. Kijk naar de realiteit hier
– het gaat om een betrekkelijk klein land.
Palestijnen en joodse Israeli’s vormen
samen minder dan de bevolking van
menige wereldstad. Al tientallen jaren
zijn er rapporten geproduceerd en zijn er
commissies en onderzoeken van de VN en
van mensenrechtenorganisaties geweest.
Daarbij gaat het veelal om zeer professionele
maatschappelijke organisaties, zowel
Palestijnse als joods-Israelische, die de
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schendingen van de mensenrechten uitvoerig
hebben gedocumenteerd. En toch verslechtert
de situatie almaar verder. Echter het besef
dat het over een geheel andere boeg moet
worden gegooid, maakt dit rapport juist zo
relevant.
Zal het rapport de verandering brengen
die zo hoogstnoodzakelijk is ?
Op zich niet. Die hoogstnoodzakelijke
verandering vereist strategieën,
samenwerking en partnerschappen. Wij zien
dit gebeuren, ook tussen Palestijnse en joodsIsraelische organisaties, iets wat wij niet
eerder hebben gezien. Dat is veelbelovend.
De Salhiyeh-familie en anderen zullen
niet direct verandering in hun situatie
zien. De uitzettingen en de sloop van
huizen zullen helaas doorgaan, terwijl de
situatie in de Naqab [Negev] alleen maar
verder zal verslechteren. Wel denk ik
dat het apartheids-frame ons in staat zal
stellen om diverse punten met elkaar te
verbinden. Dat wij ons niet langer volledig
concentreren op administratieve detentie,
op buitengerechtelijke executies en dan
weer op de sloop van dorpen in de Naqab.
Met dit rapport in de hand kunnen wij al
die zaken in hun onderlinge samenhang
gaan zien – het apartheidssysteem er in
gaan zien. Dat maakt de weg vrij om de
mensenrechtenschendingen op een meer
strategische manier aan te pakken. Daarbij
richten wij ons niet langer op de symptomen,
maar op de achterliggende oorzaken.
bron: +972 Magazine (Tel Aviv), 1 februari
2022
Edo Konrad is hoofdredacteur van +972
Magazine
vertaling Nederlands Palestina Komitee

Amnesty-rapport: de beperkingen van het
apartheids-frame
Lana Tatour
Door vestigingskolonialisme te ontkennen,
wordt voorbij gegaan aan het feit dat
staatsburgerschap in Israel niet louter een
kwestie is van raciale discriminatie, maar van
koloniale overheersing.
Op 1 februari jl. [2022] heeft Amnesty
International eindelijk uitgesproken wat
Palestijnse activisten, intellectuelen,
mensenrechtenorganisaties en hun
bondgenoten al decennialang stellen. Zij
heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt
geconcludeerd dat Israel in het gebied dat
zich uitstrekt van de rivier de Jordaan tot aan
de Middellandse Zee, apartheid praktiseert –
wat op grond van het internationaal recht een
misdaad tegen de menselijkheid is.
De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie
Human Rights Watch en de Israelische
mensenrechtenorganisatie B’Tselem
publiceerden in 2021 daarover rapporten met
gelijke strekking.
Het Amnesty-rapport biedt een vernietigende
documentatie van Israelische apartheid,
waaruit blijkt dat Israel ‘de intentie heeft om de
Palestijnen te onderdrukken en te overheersen’.
Volgens het rapport maken Israels grondpolitiek
en planningsbeleid, zijn demografische
raciale manipulatie gericht op het verkrijgen
en behouden van een joodse meerderheid
en een praktijk van doelgericht moorden en
verder het opleggen van beperkingen aan de
bewegingsvrijheid, zijn beleid van etnische
zuivering en verdrijving, geïnstitutionaliseerde
discriminatie en ontkenning van staatsburgerschap en nationaliteit, allemaal deel uit van
een doelgericht systeem van overheersing en
apartheid.
Inherent aan deze overheersing, zo
stelt het rapport, is de uitoefening van
gedifferentieerde burgerschapsregimes
die onderscheid maken tussen joden en
Palestijnen en de fragmentatie van de
Palestijnen in afzonderlijke, te onderscheiden
groepen – staatsburgers van Israel, inwoners

van Jeruzalem, bewoners van de Westelijke
Jordaanoever en de Strook van Gaza en
vluchtelingen.
Het Amnesty-rapport stelt verder vast dat
Israelische apartheid ook van toepassing is
op de ’48-Palestijnen – Palestijnen die over
het Israelische staatsburgerschap beschikken.
Het rapport toont aan dat, ondanks hun
formele status als staatsburger, er een
duidelijke discriminerende intentie is om de
Palestijnse burgers van Israel te overheersen
– een overheersing die tot uiting komt in de
uitoefening van een afzonderlijke en ongelijke
burgerschapsstructuur en het ontzeggen van
gelijke rechten ten opzichte van de joodse
Israeli’s.
De hele juridische, politieke en economische
structuur van Israel is er doelbewust op
gericht om Palestijnen met het Israelische
staatsburgerschap in een positie te doen
verkeren die inherent inferieur is aan die van
joden.

Israelische reactie
Israel, dat de grootste moeite heeft om de
feiten in het rapport te betwisten, haastte
zich op Pavloviaanse wijze om te beweren dat
het rapport ‘leugenachtig, bevooroordeeld en
antisemitisch’ was en beschuldigde Amnesty
van het hanteren van dubbele maatstaven en
demonisering om zo Israel te delegitimeren.
‘Dit zijn precies de componenten waaruit het
moderne antisemitisme is opgebouwd’.
Pro-Israel groepen en hun apartheidapologetische pleitbezorgers sloten zich
bij het koor aan en stelden dat het rapport
neerkomt op bloedlaster (blood libel) tegen
de Joodse Staat en verdient om op de
vuilnisbelt van de antisemitische geschiedenis
te worden gegooid.
De feiten waarop het rapport is gebaseerd,
worden echter door de Israelische en
zionistische lobby niet weerlegd.
De Israelische/zionistische reacties op de
beschuldiging van apartheid omvatten nog
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een andere belangrijke dimensie. In het besef
dat het heel moeilijk zal zijn om de wereld
ervan te overtuigen dat Israel in de in 1967
bezette Palestijnse Gebieden géén apartheid
praktiseert, heeft de hasbara-machine
(propagandamachine), met inbegrip van
het Israelische Ministerie van Buitenlandse
Zaken en pro-Israel-groepen en campagnes,
de aandacht gefocust op de ’48-Palestijnen,
om via hen te ontkennen dat Israel een
apartheidsstaat is – en wel door Arabische
(Palestijnse) integratie voor het voetlicht te
brengen.

via hen stelselmatig een vals beeld van Israel
als liberale democratie te promoten.

Israel, zo vertelt de propagandamachine
ons, is een liberale democratie waar
’48-Palestijnen – of, zoals zij ons noemen,
‘Israelische Arabieren’ – volledige
burgerrechten en gelijkheid genieten, met
inbegrip van het recht om bij verkiezingen
te stemmen en verkozen te worden. Zoals
de voormalige ambassadeur van Israel bij de
VN, Danny Danon, tweette: ‘Israel is de enige
democratische staat in het Midden-Oosten.
Een die al zijn burgers – joden, moslims en
christenen – volledige en gelijke rechten
geeft. In Israel zitten Arabieren [Palestijnen]
in het Hooggerechtshof, werken Arabische
[Palestijnse] artsen in ziekenhuizen, en zitten
Arabische [Palestijnse] leden in het Parlement
en in de regering.’

Die eerste verkiezingen in 1949 trokken
internationaal aanzienlijke aandacht in de
politiek en in de media.

Evenzo stond er in een getwitterde verklaring
van de Zionist Federation of Australia
te lezen: ‘De volledige participatie van
Palestijnse staatsburgers van Israel wordt in
het rapport genegeerd of gebagatelliseerd.
Dat van Israels regeringscoalitie een
Arabische [Palestijnse] partij deel uitmaakt,
dat er Arabische [Palestijnse] ministers
zijn, Arabische [Palestijnse] rechters van
het Hooggerechtshof enzovoort, wordt
allemaal door Amnesty genegeerd, omdat
het ongelukkige waarheden zijn die het
leugenachtige van Amnesty’s beweringen
zouden bewijzen’.

witwassen ‘democratie’
Het gebruik van ’48-Palestijnen in de
Israelische propaganda en in de buitenlandse
politiek is niet nieuw en gaat terug tot
1948. Sinds zijn oprichting heeft Israel het
staatsburgerschap van ’48-Palestijnen als
politiek en diplomatiek wapen ingezet, door
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Zo gebruikte Israel – na het staatsburgerschap tot ’48-Palestijnen verbreed te
hebben om zo de toelating tot de Verenigde
Naties veilig te stellen – deelname
van ’48-Palestijnen aan de eerste
parlementsverkiezingen in 1949 en hun
toetreding als gekozen leden tot de Knesset
(het parlement), bij zijn eerste internationale
campagne om de Israelische democratie wit
te wassen.

Terwijl de wereld toekeek, werden er tijdens
de feestelijke openingszitting van de Knesset
slechts twee toespraken gehouden: door
Haim Weizmann, de eerste president van
de Staat Israel; en vervolgens door door
Amin Jarjoura, een net gekozen Palestijns
lid van de Knesset. Zo kon Israel zich
voordoen als een staat die aandacht schonk
aan de integratie van Palestijnen, terwijl hij
hen tegelijkertijd onderwierp aan militaire
overheersing, hun bewegingsvrijheid
inperkte, hun grond confisqueerde en hen
in extreme armoede dreef, en de Palestijnse
vluchtelingen het recht ontzegde naar hun
huizen terug te keren.
Deze koloniale realiteit valt echter niet
gemakkelijk te verbergen – toen niet en nu
niet. Daarom besloot Israel zijn hasbarainspanningen daarmee in lijn te brengen.
Dat resulteerde erin dat het Ministerie van
Buitenlandse Zaken met een doorwrocht
hasbara-plan kwam om Israels ‘goede’
behandeling van zijn Palestijnse staatsburgers
onder de aandacht van de wereld te brengen.
Pamfletten en boekjes, met titels als The
Arabs in Israel, werden geproduceerd en
internationaal verspreid.
Het eerste boekje verscheen in 1955 in het
Engels en werd vervolgens in het Frans en
Spaans vertaald. Israel stelde verder een
maandelijks bulletin samen, getiteld Arab life
in Israel, om de ‘Arabische’ vooruitgang in de
Joodse Staat te bejubelen. Daarnaast werd er
een speciaal periodiek bulletin over de positie
van de christenen in Israel gelanceerd, in een

poging de bezorgdheid binnen de Katholieke
Kerk – en meer in het algemeen binnen het
christelijke Westen – weg te nemen.
Dit propagandamateriaal bevatte foto’s
van Palestijnen die naar de stembus
gingen, Israels Onafhankelijkheidsdag
vierden, een ‘moderne’ westers aandoende
levensstijl genoten en in de Israelische
beroepsbevolking integreerden, alsmede van
Palestijnse vrouwen die een beroepsopleiding
volgden en kansen op werk en scholing
kregen.

Palestijnen moderniseert en dat het ‘de enige
democratie in het Midden-Oosten’ is.
Om een voorbeeld te geven: terwijl
de regering van Benjamin Netanyahoe
consequent het Palestijnse protest in Israel
de kop indrukte en bij een van de laatste
parlementsverkiezingen alarm sloeg met de
mededeling dat ‘Arabische kiezers massaal
naar de stembureaus optrekken’, prees
haar retoriek voor buitenlandse consumptie
Israel als de enige democratie in het MiddenOosten.

Het gebruik van de ’48-Palestijnen stond zo
centraal in de propaganda van de nieuwe
staat, dat het kroonjuweel van Israels viering
van de 10e verjaardag in 1958 de Minorities
Folklore Exhibition was. Die werd omschreven
als een nationale viering van Israels
‘Arabische minderheden en hun culturen’.

In een toespraak tot het Amerikaanse
Congres op het hoogtepunt van ‘de Arabische
Lente’ in 2011, verklaarde Netanyahoe:
‘Moedige Arabische demonstranten strijden
nu om diezelfde rechten voor hun volkeren,
voor hun samenlevingen, veilig te stellen. Wij
zijn er trots op dat de 2 miljoen Arabische
[Palestijnse] burgers van Israel deze rechten
al tientallen jaren genieten. Van de 300
miljoen Arabieren in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika beschikken alleen de Arabische
[Palestijnse] burgers van Israel werkelijk over
democratische rechten.’

De propaganda van vandaag lijkt sterk
op de propaganda die in de begindagen
van de Staat werd gemaakt. Terwijl
Israel de ’48-Palestijnen in eigen land
blijft onderdrukken, voert het hen op
internationaal niveau op als toonbeelden
van de Israelische democratie. Daarbij
bediende Israel zich steeds van een typisch
koloniaal discours om aan te tonen dat het de

Het centraal stellen van Palestijnse
staatsburgers als onderdeel van Israelische
en zionistische propaganda is echter een
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tweesnijdend zwaard. Terwijl Israel hen
gebruikt om zich voor te doen als een
progressieve kracht in de wereld, helpt de
realiteit van ’48-Palestijnen verder om Israels
diepgewortelde raciale structuur en apartheid
voor de buitenwereld duidelijk te maken.

zionisme – drijvende kracht achter
vestigingskolonialisme en apartheid
De aandacht voor de geïnstitutionaliseerde
discriminatie van de ’48-Palestijnen in het
recente Amnesty-rapport toont tegelijk
de beperkingen aan van het apartheidsframe, zoals dat in dit document –
maar ook in de rapporten van HRW en
B’Tselem en door liberaal-progressieve
mensenrechteninstellingen in ruimere zin –
wordt gehanteerd.
Palestijnse staatsburgers van Israel
hebben niet alleen te maken met
geïnstitutionaliseerde discriminatie en raciale
overheersing, zij hebben ook te maken met
Israelisch-zionistisch vestigingskolonialisme,
waarvan apartheid een afgeleide is.
Door vestigingskolonialisme te ontkennen,
wordt voorbij gegaan aan het feit dat
staatsburgerschap in Israel niet louter een
kwestie is van raciale discriminatie, maar van
koloniale overheersing.
Het is geen geheim dat Israel de Palestijnen
die op hun grond zijn gebleven, nooit
heeft gewild. Hoewel Israel hun het
staatsburgerschap heeft verleend, was het
niet van plan de Palestijnen van koloniale
onderdanen tot staatsburgers te maken.
Het staatsburgerschap maakte de koloniale
onderwerping niet ongedaan – het gaf er
slechts een nieuwe vorm aan. De raciale
discriminatie in Palestina staat niet los van
de koloniale overheersing – het is er een
integraal onderdeel van.
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Apartheid is een kenmerk van de Israelische
staatsstructuur en van de kernideologie,
maar niet het enige kenmerk. Apartheid dient
een breder doel, namelijk de bevordering van
de kolonisatie door zionistische kolonisten in
Palestina. Apartheid is dus – naast bezetting
– een vorm van koloniale overheersing.
Hoewel de recente erkenning van
Israelische apartheid door de internationale
mensenrechtengemeenschap belangrijk
is, moet het apartheids-frame ook een
vestigings-koloniale analyse omvatten en een
erkenning van het zionisme als de raciale
ideologie, die vestigingskolonialisme en
apartheid in Palestina aandrijft. Weigeren om
de raciale grondslagen van het zionisme te
erkennen bij het bespreken van de Israelische
apartheid, is hetzelfde als weigeren de
blanke suprematie aan de orde te stellen bij
het bespreken van de Black Lives Matterbeweging.
Deze kwesties zijn belangrijk wanneer
het doel is een einde te maken aan de
overheersing en onderdrukking van de
Palestijnen. De weg naar het ongedaan
maken van de apartheid in Palestina loopt
niet via het streven naar liberale gelijkheid.
Palestijnen hebben dit al tientallen jaren
tevergeefs geprobeerd.
De weg naar het ongedaan maken van
apartheid loopt via de ontmanteling van het
vestigingskolonialisme en het nastreven van
dekolonisatie als een bevrijdingsproject.
bron: Middle East Eye (Londen), 8 februari
2022
Lana Tatour doceert Global Development
aan de School of Social Sciences van de
University of New South Wales, Sydney –
Australia
vertaling Nederlands Palestina Komitee

Het ontmantelen van wat ? – Amnesty
Internationals tegenstrijdige uitspraken over
Israelische apartheid
Soheir Asaad & Rania Muhareb
Op 1 februari publiceerde Amnesty
International (AI) haar langverwachte
rapport over de Israelische apartheid. AI is
niet de eerste mensenrechtenorganisatie die
het systeem van apartheid erkent dat door
Israel aan alle Palestijnen wordt opgelegd.
Het rapport doet echter een bewuste poging
om te onderzoeken hoe apartheid het leven
van Palestijnen beïnvloedt, waar zij ook
wonen, met inbegrip van de Palestijnen
in Palestina’48/Israel en de Palestijnse
vluchtelingen in de diaspora.
Wij erkennen het belang van dergelijke
rapporten voor wereldwijde campagnes en
pleitbezorging. Er zijn echter problemen
met dit rapport – net als met de rapporten
die eerder door joods-Israelische en
internationale mensenrechtenorganisaties
zijn gepubliceerd. AI’s rapport verzuimt
apartheid te erkennen als een instrument
van het zionistische vestigingskolonialisme
en gaat voorbij aan de rol van de zionistische
ideologie en instellingen bij het tot stand
komen en in stand houden van dit systeem.
Het erkent evenmin het recht van het
Palestijnse volk op zelfbeschikking. Kortom,
het rapport breekt niet met de beperkingen
die aan het discours van de Palestijnen
worden opgelegd en gaat evenmin in op de
aard van het zionistische project als zowel
racistisch als koloniaal.
AI’s Secretaris-Generaal Agnès Callamard
koos ervoor om de persconferentie van de
organisatie in Jeruzalem te openen met de
bewering dat ‘het Joodse volk recht heeft
op zelfbeschikking’. Daarna benadrukte zij:
‘Wij hebben geen kritiek op het feit dat er
een Joodse Staat is... Waar wij om vragen,
is dat de Joodse Staat de rechten erkent
van alle mensen die onder zijn controle en
op zijn grondgebied leven’. AI herhaalde dit
standpunt in een persbericht dat die dag op
haar website werd gepubliceerd, waarin stond
dat zij ‘Israels wens om een thuis voor joden

te zijn niet ter discussie stelt’, noch dat zij
‘van mening is dat het feit dat Israel zichzelf
als ‘Joodse Staat’ bestempelt op zichzelf duidt
op een voornemen om te onderdrukken en te
overheersen’.
Uit deze verklaringen blijkt minachting.
Want dat Israel zichzelf een ‘Joodse Staat’
noemt, is niet slechts van symbolisch
waarde, maar veeleer de manifestatie zelf
van het zionistische vestigingskolonialisme
en de overheersing door zionistische
[joodse] kolonisten van het Palestijnse
volk. Dit is het fundament van Israels
apartheidsregime. Zoals de Palestijnse
geleerde Fayez Sayegh in 1965 schreef, eist
het zionisme ‘raciale exclusiviteit... [en]
verwerpt noodzakelijkerwijs de co-existentie
van Joden en niet-Joden in het land van
de Joodse hergroepering’. Moeten wij met
andere woorden AI’s uitspraken opvatten als
een bekrachtiging van de zionistische raciale
ideologie ?
Na AI’s persconferentie werd de berichtgeving
van de organisatie nog tegenstrijdiger. AIUSA nam Twitter ter hand om te verklaren
dat AI geen standpunt inneemt tegen
de langdurige bezetting van Israel. Een
zorgvuldige lezing van het 280 pagina’s
tellende rapport laat zien dat AI niet oproept
tot beëindiging van de Israelische militaire
bezetting sinds 1967, zelfs niet wanneer zij
oproept tot beëindiging van de Israelische
blokkade van de Strook van Gaza en de
ontmanteling van Israels apartheidssysteem
in bredere zin. Het ontbreken van een
oproep om een einde te maken aan de
Israelische bezetting is nog verbijsterender,
gezien de constatering in het rapport dat het
Israelische militaire bestuur tussen 19481966 (binnen de Groene Lijn) en sinds 1967
(in de Bezette Palestijnse Gebieden) ‘een
belangrijk instrument is om zijn systeem
van onderdrukking en overheersing van de
Palestijnen te vestigen.’
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tussen het wettelijke en het
politieke
In haar rapport stelt AI dat zij ‘geen
standpunt inneemt over internationale
politieke of juridische regelingen’ inzake
zelfbeschikking. Op grond hiervan erkent
zij niet het recht van het Palestijnse
volk op zelfbeschikking, ook al is dit
recht internationaal-juridisch erkend en
herhaaldelijk herbevestigd in de context van
Palestina.
Het argument is nog onsamenhangender
omdat AI in de volgende zin wel een politiek
standpunt inneemt, wanneer zij Resolutie 181
(II) van de Algemene Vergadering van de VN
van 1947 (de VN-Verdelingsresolutie) als basis
van haar analyse aanvaardt. Dit komt nog
bovenop de verklaring van AI’s SecretarisGeneraal waarin zij ‘het recht van het Joodse
volk op zelfbeschikking’ bevestigt. Deze
duidelijke politieke keuzes suggereren dat het
er niet om gaat dat AI ‘legalistisch’ wil zijn.
Wij erkennen dat de kaders van de
mensenrechten en het internationaal recht
beperkt zijn en dat dit wellicht niet de arena’s
zijn waar de Palestijnen bevrijding zullen
bereiken. In feite heeft het overdreven
vertrouwen op juridische kaders een
schadelijk effect gehad van beperking en
begrenzing van de Palestijnse strijd en de
Palestijnse politieke verbeelding. Het heeft
ook een negatieve invloed gehad op het
werk van de Palestijnse civil society en op de
mensenrechtenorganisaties.
Ondanks deze beperkingen kan het
internationaal recht ruimte bieden voor
een ruimer discours dan dat wat tot nu
toe door AI en andere joods-Israelische en
internationale mensenrechtenorganisaties
naar voren is gebracht. Het gebruik van
tegenstrijdig en uitgesproken politiek
taalgebruik heeft tot gevolg dat de
grenzen van het legitieme discours worden
afgebakend, terwijl tegelijkertijd Palestijnse
stemmen die al tientallen jaren oproepen
tot systematische verandering binnen de
mensenrechtenbeweging, terzijde worden
geschoven. Het weerspiegelt een onwil om
de machtsdynamiek in het spel ter discussie
te stellen, terwijl er verzuimd wordt de
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doorleefde ervaringen van de Palestijnen
centraal te stellen, met inbegrip van de
ervaringen en de analytische kaders die naar
voren zijn en worden gebracht door degenen
die bij de strijd ter plaatse betrokken zijn.

wie bepaalt de grenzen van het
legitieme discours ?
Het merendeel van AI’s recente uitspreken
zijn niet in het rapport zelf terug te vinden,
noch in het op feiten gebaseerde onderzoek
dat door haar team is uitgevoerd. Dit
aanvullende materiaal dat gepubliceerd is op
AI’s website en op sociale media gedeeld is,
lijkt meer gericht te zijn op het weerleggen
van politieke beschuldigingen dan op het
bespreken van de inhoud van het rapport zelf.
Dit geeft blijk van de politieke druk die op AI
is uitgeoefend in aanloop naar de lancering
van het rapport.
Deze gevaarlijke standpunten gaan onder in
het feestelijke applaus waarmee AI’s rapport
tot een prestatie wordt uitgeroepen, omdat
het erkent wat de Palestijnen al tientallen
jaren zeggen. Wij geloven dat sommige
van de sterke punten van AI’s rapport juist
liggen in de bijdragen van AI’s Palestijnse
onderzoekers aan het documentatie- en
redactieproces gedurende vier jaar van desken veldonderzoek en hun bewuste poging
om het discours over onderdrukking van de
Palestijnen te herformuleren. Betrokkenen
hadden een stem moeten krijgen in de
verwoording van het verhaal rond het
rapport om te zorgen voor consistentie
tussen de bevindingen en de daaropvolgende
pleitbezorging.
Het tegenstrijdige karakter van AI’s
uitspraken weerspiegelt een contrast
tussen de inspanningen van Palestijnse
onderzoekers binnen internationale
mensenrechtenorganisaties en de officiële
berichtgeving vanuit de machtscentra
van deze organisaties in een poging het
radicale discours af te zwakken. Door
de tegenstrijdige berichtgeving van AI’s
management bestaat de vrees dat de sterke
punten van het rapport dreigen te worden
overschaduwd.
Als medewerkers van de Palestijnse
mensenrechtenorganisaties Adalah en Al-Haq

zaten wij jarenlang in vergaderingen met
diplomaten, medewerkers van VN-organen,
donoren en met het maatschappelijk
middenveld. Daarbij werden wij gedwongen
onze realiteit in te passen in gefragmenteerde
kaders die zij bereid waren te erkennen en
als ‘strategisch’ te beschouwen. Wij waren
ons terdege bewust van de beperkingen
van het mensenrechtensysteem, maar zelfs
wanneer wij binnen de kaders daarvan
pleitten, werden wij, zoals veel Palestijnse
pleitbezorgers en mensenrechtenorganisaties,
gedelegitimeerd en niet geloofwaardig genoeg
geacht om onze eigen doorleefde realiteit
als Palestijnen in het rapport te kunnen
vertolken. Zoals de recente erkenning van het
bloedbad in Tantura in 1948 aantoont, lijkt
de dader ‘automatisch de autoriteit te krijgen
om te vertellen wat er destijds is gebeurd’.
In een context van systematisch tot zwijgen
brengen en delegitimeren van Palestijnse
stemmen en ervaringen, is AI’s nauwgezette
documentatie die Palestijnse onderdrukking
sinds 1948 aantoont, bijzonder welkom,
evenals haar erkenning van Palestijnse
bijdragen gedurende decennia aan het
formuleren van het apartheidskader.
Niettemin denken wij dat het gevaarlijk is
om enkele waarschuwingssignalen naar
aanleiding van AI’s recente uitspraken over
het hoofd te zien.

het zionistische vestigingskolonialisme wordt niet genoemd
AI’s rapport onderzoekt in nauwelijks te
verdragen detail de mechanismen van
Israelische controle en de verdrijving
van Palestijnen. Het noemt de massale
verdrijving van Palestijnen in 1948 ‘etnische

zuivering’. Het rapport toont verder aan
dat de Palestijnen vóór 1948 het grootste
deel van de grond in historisch Palestina
bezaten en benadrukt de oorspronkelijke en
voortgaande misdaad van verdrijving – de
reden ook waarom Palestijnse vluchtelingen
en ontheemden onverminderd het recht op
terugkeer wordt ontzegd.
Tegelijkertijd weigert het rapport het
zionistische vestigingskolonialisme en de
zionistische ideologie te identificeren als de
wortels van Israels apartheidssysteem en het
ethos van de Staat Israel. De suggestie dat
de apartheid in Zuid-Afrika en het door ZuidAfrika bezette Namibië gespeend was van
rassenideologie, zou vandaag de dag absurd
zijn. Toch is dit precies wat sommige mensen
uit de praktijk zeggen over de Israelische
apartheid. Een interpretatie van apartheid
zonder erkenning van vestigingskolonialisme
betekent pleiten voor ‘liberaal-progressieve
gelijkheid’ zonder dekolonisatie.
Het internationaal recht erkent de
toepasbaarheid van meerdere kaders in
Palestina waar apartheid de realiteit van
de Israelische bezetting, noch de bredere
context van ‘kolonistenkolonialisme’
verdringt. Op zichzelf beschouwd, werd
het bezettings-frame ooit voorgesteld als
een mijlpaal bij het bevorderen van de
Palestijnse rechten door de strafbaarstelling
van bepaalde praktijken van de Israelische
bezetting. Als gevolg daarvan hebben
decennia van ‘legalistisch’ discours de
sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden
losgekoppeld van de ervaring van de rest
van het Palestijnse volk. Het gevaar bestaat
dat te veel vertrouwen in gefragmenteerde
kaders de grenzen van de Palestijnse
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politieke verbeelding en de voorwaarden voor
de strijd op het terrein bepaalt.
Als zodanig moet het verleggen van de
aandacht van de Israelische bezetting sinds
1967 naar het apartheidskader over het
Palestijnse volk als geheel een erkenning
inhouden van de kolonisatie van historisch
Palestina als een voortgaand proces. Het
niet erkennen van apartheid binnen de
context van vestigingskolonialisme is niet
alleen een onnauwkeurige beschrijving van
de situatie ter plaatse, maar negeert ook de
onderliggende oorzaak van de ontkenning
van de rechten van de Palestijnen gedurende
ruim een eeuw.

wat ontmantelen ?
Zonder erkenning van het vestigingskolonialisme of een oproep om een eind te
maken aan de Israelische bezetting, blijft de
vraag over: wat moet er volgens AI precies
worden ontmanteld ?
De Vragen & Antwoorden die daarover
op de website van AI zijn gepubliceerd,
roepen echter meer vragen op dan dat zij
beantwoorden. Over wat er ontmanteld
moet worden, zegt AI het volgende: ‘Wij
roepen niet op tot ‘regime change’. In plaats
daarvan doen wij aanbevelingen over hoe
regeringen hun acties in overeenstemming
met het internationaal recht kunnen
brengen.’ Dit getuigt van een duidelijke
dissonant, aangezien apartheid volgens het
internationaal recht een verboden regime
is. Kortom, hoe kan men oproepen tot de
ontmanteling van apartheid zonder het
regime zelf te ontmantelen ?
AI gaat verder en voegt er in de V&A nog
aan toe: ‘Dit rapport is een oproep aan
de Israelische regering om hervormingen
door te voeren die noodzakelijk zijn voor
Israel om te voldoen aan zijn verplichtingen
krachtens het internationaal recht... [dat]
Israel niet verbiedt joodse immigratie aan
te moedigen, zolang het de Palestijnen niet
discrimineert, ook niet bij de uitoefening van
hun recht op terugkeer.’ Human Rights Watch
(HRW) neemt ten aanzien van dit laatste
punt een soortgelijk standpunt in, door te
stellen dat het het voorrecht van Israel is
om zijn ‘immigratiebeleid’ – een eufemisme
voor zionistisch vestigingskolonialisme – te
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bepalen, terwijl zij stelt dat het recht van
vluchtelingen om terug te keren onderworpen
is aan ‘legitieme veiligheidsoverwegingen
[van Israel]’.
De oproep om ‘hervormingen’ door te
voeren staat haaks op AI’s aanbeveling om
Israels apartheidssysteem te ontmantelen.
Tegelijkertijd is het aanvaarden van
Israels beleid van ‘joodse immigratie’ een
aanvaarding van de zionistische ideologie zelf,
die de grondslag vormt van de Israelische
apartheid. Het intrekken van de Wet op de
Terugkeer van 1950 – een van de duidelijkste
manifestaties van het bestaan van een
superieure ‘Joodse nationaliteit’ onder de
Israelische wet – is dan ook niet opgenomen
in de aanbevelingen van AI of HRW.
Tijdens ‘de Intifada van de Eenheid’ in
mei 2021 hebben wij in de straten van
Palestina onze politieke wil en zeggenschap
herwonnen. Wij spraken eloquent over
onze geleefde realiteit en de krachten
die deze vormgeven. Dit is de stem die
centraal moet komen te staan en worden
bekrachtigd – de stem van Palestijnse
organisatoren in het veld. Wat de Palestijnen
willen, zijn geen ‘hervormingen’ van onze
levensomstandigheden onder de heerschappij
van het zionisme maar de ontmanteling
van de fundamenten ervan. Wij willen geen
‘liberaal-progressieve gelijkheid’ – wij willen
dekolonisatie, bevrijding, rechtvaardigheid en
waardigheid.
bron: Institute for Palestine Studies
(Washington, DC), 15 februari 2022
Soheir Asaad is een politieke en
feministische Palestijnse organisator
en voorvechter van mensenrechten
en is voormalig internationaal
advocacy-coördinator bij de Palestijnse
mensenrechtenorganisatie Adalah (Haifa)
Rania Muhareb is een Research Council and
Hardiman PhD scholar at the Irish Centre for
Human Rights at the National University of
Ireland, Galway; zij is beleidsmedewerker
van Al-Shabaka – The Palestinian Policy
Network (Washington, DC) en voormalig
juridisch onderzoeker en advocacy officer bij
de Palestijnse mensenrechtenorganisatie AlHaq (Ramallah)
vertaling Nederlands Palestina Komitee
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Richard Falk: Israelisch beleid voldoet volgens
het internationaal recht aan de definitie van
apartheid
C.J. Polychroniou
In Washington DC belagen zowel
Democraten als Republikeinen Amnesty
International (AI) nadat zij een rapport had
gepubliceerd, waarin de Staat Israel als
een ‘apartheidsstaat’ wordt aangeduid en
waarin wordt gesteld dat de schendingen
van de mensenrechten door Israel jegens de
Palestijnen volgens het internationaal recht
misdaden tegen de menselijkheid zijn.
In veel opzichten heeft het Amnesty-rapport
niet veel nieuws te bieden, aangezien enkele
andere mensenrechtenorganisaties eerder
al tot dezelfde conclusie waren gekomen.
Zelfs sommige joodse Israeli’s onderschrijven
inmiddels de kwalificatie van Israel als een
apartheidsstaat. Zo verklaarde al in 2008
wijlen de Israelische politicus Yossi Sarid
die vanaf het eind van de jaren negentig
enkele jaren minister van Onderwijs en Milieu
was geweest, tegenover het Israelische
dagblad Haaretz: ‘Wat handelt als apartheid,
wordt bestuurd als apartheid en treitert als
apartheid, is geen eend – het is apartheid.’
Het Amnesty-rapport heeft daarbij in de
Verenigde Staten tot een uitbarsting van
woede geleid onder waarschijnlijk dezelfde
groep mensen die vele jaren eerder ook
bezwaar maakten tegen kritiek op het
Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en
die ANC-leider Nelson Mandela als een
terrorist bestempelden. Er was in 2017
in de Verenigde Staten ook grote woede
losgekomen, toen Richard Falk in opdracht
van UN Economic and Social Commission
for Western Asia (ESCWA) een rapport had
opgesteld waarin Israel werd beschuldigd
van het plegen van misdaden tegen de
menselijkheid en ook toen al als een
apartheidsstaat werd bestempeld.
In het licht van het nieuwe Amnestyrapport vroegen wij Richard Falk om zijn

gedachten over de laatste bevindingen inzake
Israelische apartheid en misdaden tegen de
menselijkheid met ons te delen.
Falk is emeritus- hoogleraar Internationaal
Recht aan de Princeton University (Princeton,
New Jersey), waar hij bijna een halve eeuw
doceerde en is voorzitter van Global Law
aan de Queen Mary University (Londen),
die niet lang geleden een centrum voor
klimaatcriminaliteit en rechtvaardigheid
heeft geopend. Falk is verder Olof Palme
Visiting Professor in Stockholm en Visiting
Distinguished Professor aan de Mediterranean
Academy of Diplomatic Studies van de
University of Malta. Tussen 2008 en 2014
was Falk Speciaal VN-Rapporteur voor de
Situatie van de Mensenrechten in de Bezette
Palestijnse Gebieden. Hij is de auteur van
een vijftigtal boeken en zijn recentelijk
verschenen memoires met de titel Public
Intellectual: The Life of a Citizen Pilgrim
(Atlanta, GA: Clarity Press, 2021; 474 pp.).
C.J. Polychroniou: In het recente
rapport van Amnesty International
worden de Israelische misdaden jegens
de Palestijnen aan de kaak gesteld.
Het rapport toont aan dat Israel de
Palestijnen die onder zijn controle
leven een vorm van overheersing en
onderdrukking oplegt die volgens het
internationaal recht als een systeem
van apartheid kan worden aangemerkt.
Het bevestigt de conclusies van het
rapport van de Verenigde Naties uit
2017 dat u – samen met hoogleraar
Politicologie Virginia Tilley (Southern
Illinois University Carbondale) –
had opgesteld en waarvoor u in de
Veiligheidsraad persoonlijk werd
aangevallen door de toenmalige
Amerikaanse VN-Ambassadeur Nikki
Haley. Israel beweert dat het rapport vol
leugens staat en enkele van zijn meest
invloedrijke bondgenoten – waaronder
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en
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Duitsland – verwierpen de omschrijving
van Israel als een apartheidsstaat.
Laten wij beginnen met de meest
fundamentele vraag: staat er iets in
het rapport dat niet waar is ? Zo niet,
waarom heeft het dan in de Verenigde
Staten bij zowel Republikeinen als
Democraten zo’n woede gewekt ?
Richard Falk: Ik denk dat het belangrijk is
om het rapport van Amnesty International
te beoordelen in de bredere context van
de perceptie van Israelische apartheid in
de afgelopen vijf jaar – sinds de publicatie
in 2017 van het Report on Israeli Practices
Towards the Palestinian People and the
Question of Apartheid van de United Nations
Economic and Social Commission for Western
Asia (ESCWA) [de samenvatting van dit
rapport is afgedrukt in het NPK-dossier
Israelische Apartheid – drie basisteksten;
Amsterdam, 2021; pp. 10-16].
In 2021 hebben twee doorwrochte
rapporten van alom gerespecteerde
mensenrechtenorganisaties gewicht
toegevoegd aan de beschuldiging van
apartheid. Het eerste – A Regime of Jewish
Supremacy from the Jordan River to the
Mediterranean Sea: This is Apartheid – is
in 2021 gepubliceerd door de prominente
Israelische mensenrechtenorganisatie B’Tselem
[zie Israelische Apartheid – drie basisteksten;
pp. 29-37]. Deze organisatie heeft in de loop
van haar bestaan een uitstekende professionele
reputatie opgebouwd. Vervolgens is er in
april 2021 een tweede rapport – A Threshold
Crossed: Israeli Authorities and the Crimes
of Apartheid and Persecution – uitgebracht
door Human Rights Watch, de belangrijkste
mensenrechtenorganisatie in de Verenigde
Staten met kantoren over de hele wereld [zie
de samenvatting daarvan elders in dit dossier].
Het rapport van Amnesty International
dat afgelopen februari is verschenen –
Israel’s Apartheid Against the Palestinians:
Cruel System of Domination and Crime
Against Humanity – moet worden gezien
als het hoogtepunt van een trend die
beschuldigingen van Israelische apartheid
bekrachtigt – althans binnen de internationale
civil society [zie de samenvatting daarvan
elders in dit dossier].
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Het afwijzen en kleineren van deze rapporten
die echter voldoen aan de hoogste normen
voor onderzoek naar de mensenrechten –
zoals Israelische en Amerikaanse leiders
en woordvoerders hebben geprobeerd te
doen door te beweren dat het Amnestyrapport vol ‘leugens’ staat en door het aan
te merken als het werk van ‘antisemieten’
– komt neer op schaamteloze laster. Dit
soort opruiende taal is daarbij bedoeld om
de aandacht van de boodschap naar de
boodschapper te verleggen. Deze verdenking
richting degenen die het rapport van Amnesty
krachtig afwijzen, wordt versterkt door
het afwezig zijn van enige serieuze poging
om de inhoud van de beschuldiging van
apartheid te weerleggen. Inmiddels is het
Amnesty-rapport door beide partijen in het
Congres verworpen, terwijl de mainstreamtelevisiekanalen en de gedrukte media het
vrijwel doodgezwegen hebben. Hoe anders
zou de reactie in de Verenigde Staten zijn
geweest op een Amnesty-rapport waarin
het uiteenslaan van demonstraties in Hong
Kong werd beschreven en de achtergronden
daarvan werden geanalyseerd of waarin het
Chinese ontzeggen van de mensenrechten
aan de Oeigoerse minderheid aan de kaak
werd gesteld. De conclusie kan niet anders
zijn dan dat het internationaal recht en de
mensenrechten voor de Amerikaanse regering
slechts dienen als geopolitieke instrumenten
– niet als normatieve beginselen.
Een tweede aspect van de bredere context
is dat het verzet tegen het Amnesty-rapport
gezien moet worden in het licht van de
recente Israelische campagne om de strijd
voor het respecteren van de mensenrechten
in zowel Israel als in de Bezette Palestijnse
Gebieden te demoniseren. De meest
dramatische stap in dit verband was het
decreet dat op 19 oktober 2021 door de
Israelische minister van Defensie, Benny
Gantz, is uitgevaardigd, waarbij zes zeer
gerespecteerde Palestijnse maatschappelijke
organisaties op de Westelijke Jordaanoever
tot ‘terroristische organisaties’ werden
verklaard. Dat gebeurde op basis van
geheime, niet openbaar gemaakte bewijzen –
een gang van zaken die in liberale Israelische
media, waaronder in Haaretz, werd
aangemerkt als ‘juridisch dubieus’.
Een groot deel van de publieke opinie in
Noord-Amerika en Europa – ook in liberale

zionistische kringen – was geschokt door
deze grove zet van Gantz. Vervolgens is door
generaal-majoor Yehuda Fuchs, de militaire
commandant op de Westelijke Jordaanoever,
wat gas teruggenomen. Hij liet weten dat het
bij vijf van de zes organisaties om ‘onwettige
verenigingen’ ging, waartegen hij, krachtens
zijn bevoegdheid om noodverordeningen uit
te vaardigen, zou gaan optreden. Hoewel
generaal Fuchs daarmee enigszins op
afstand bleef van de strengere kwalificatie
van Gantz, was de bedoeling dezelfde: het
afschrikken van donoren en het neutraliseren
van de inspanningen van het maatschappelijk
middenveld om het hoofd te bieden aan de
ontberingen van de langdurige Israelische
bezetting van de Westelijke Jordaanoever en
de daarmee gepaard gaande schendingen van
het internationaal humanitair recht.
En tenslotte, voor wat de bredere context
betreft, is er de kwestie van de Basiswet die
in 2018 door de Knesset is aangenomen,
waarin de Staat Israel wordt aangemerkt
als ‘de Natie-Staat van het Joodse volk’.
Dat laatste heeft als enige recht op
zelfbeschikking – binnen overigens niet
nader gespecificeerde grenzen van Israel.
Op basis van de wet is het de bedoeling om
de joodse kolonistengemeenschappen op de

Westelijke Jordaanoever in de Staat Israel op
te nemen [inclusief het grondgebied waarop
deze gevestigd zijn – het zogeheten C-Gebied
dat ruim 60 procent van de Westelijke
Jordaanoever beslaat]. Van belang is hier de
buitengewone claim van joodse exclusiviteit
in wat eeuwenlang het woongebied van een
in meerderheid Palestijns-Arabische bevolking
is geweest. Toen in 1917 de koloniale Balfour
Declaration werd opgesteld, bedroeg de
joodse bevolkingsgroep in Palestina minder
dan 10 procent van de totale bevolking van
Palestina, ondanks koortsachtige pogingen
van de Zionistische Beweging in de daaraan
voorafgaande 20 jaar om zoveel mogelijk
joden in Palestina te vestigen.
Deze contextuele kwesties zijn van belang
bij de beoordeling van zowel het rapport
van Amnesty International als de kritiek die
erop wordt geleverd. Dit gezegd hebbend,
wil ik antwoord geven op uw vraag of er
reden is om de Israelische reactie op het
Amnesty-rapport geloofwaardig te achten.
In rapporten van deze omvang en aard zijn
er ongetwijfeld tegenstrijdige manieren
om het bewijsmateriaal te interpreteren.
De juridische beroepsgroep is daarbij
afhankelijk van de aannemelijkheid van
dergelijke uiteenlopende interpretaties
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van dat materiaal. Niettemin kan ik u
verzekeren, na ook zelf een rapport over
dit onderwerp opgesteld te hebben en die
van anderen zorgvuldig te hebben gelezen,
dat er in geen van de vier rapporten sprake
is van een ‘leugen’ of zelfs maar van een
onverantwoordelijke bewering. Gezien
de gevoeligheid van beschuldigingen van
apartheid aan het adres van Israel en de
realistische vrees dat Israel en zijn meest
fervente pleitbezorgers gewoonlijk hun
toevlucht nemen tot vuile tactieken om critici
in diskrediet te brengen, ben ik van mening
dat elke objectieve lezing van de rapporten
zal bevestigen dat zij voldoen aan de hoogste
normen van deskundigheid en aan de criteria
van verantwoordelijk onderzoek. Opmerkelijk
bij dit alles is, dat – anders dan in het geval
van de leiders van de apartheid in Zuid-Afrika
– de Israelische leiders de beschuldigingen
van apartheid volledig ontkennen in plaats
van de gepastheid daarvan te verdedigen,
gegeven de aard van Israel als de Staat
van het Joodse volk. In plaats daarvan
vallen zij op onverantwoordelijke wijze de
integriteit van het rapport aan en schrijven
zij verachtelijke beweegredenen toe aan
degenen die de rapporten hebben opgesteld.
Men vraagt zich terecht af: ‘waarom al
deze woede ?’ Wanneer de rapporten zelf
niet leugenachtig van aard zijn, maar
in plaats daarvan serieuze objectieve
beoordelingen van de situatie geven, waarom
zou Israel dan niet in natura reageren,
met tegengestelde interpretaties van het
bewijsmateriaal of door aan te tonen dat het
Israelische controlesysteem consistent is
met een redelijke constructie van Israelische
veiligheidsvereisten ? Per slot van rekening
beschikt Israel over een reservoir aan
bekwame juristen die zich kunnen vinden
in het bestaande Israelische beleid dat op
Joodse suprematie gebaseerd is. Zo heeft
het Israelische Hooggerechtshof bijvoorbeeld
de wettigheid van de genoemde Basiswet
van 2018 bekrachtigd, waarbij deze hoogste
rechtsinstantie in Israel zelfs de euvele moed
had om te beweren dat de Basiswet het
democratische karakter van de Staat Israel
niet aantastte.
Ik denk dat er op zeker moment inderdaad
een poging zal worden ondernomen om een
argument naar voren te brengen dat van een
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andere aard is dan Zuid-Afrika’s openlijke
juridische, morele en politieke verdediging
van de apartheid. Israel zal zich niet
wagen aan een erkenning van het bestaan
van apartheid en zal de toepasselijkheid
daarvan ontkennen door een beredeneerde
ontkenning van de fundamentele
beschuldigingen. Een dergelijke benadering
door middel van legalisme zal in dat geval
nog heel wat voeten in de aarde hebben,
gezien het in wezen onweerlegbare bewijs
dat het beleid en de praktijken van Israel
voldoen aan de definitie van apartheid zoals
die binnen het internationale recht wordt
aanvaard en die berust op de systematische
en specifieke bedoeling om een raciaal
gecodeerd systeem van overheersing van een
raciale groep op te leggen aan een andere
raciale groep.
Ik durf te beweren dat Israel vanaf de oorlog
van 1948, waarbij ruim 700.000 Palestijnen
uit hun thuisland werden verdreven en in
de meeste gevallen vluchteling werden in
Arabische buurstaten, de raciale verhoudingen
volgens een apartheidsethos heeft beheerd.
De verwoesting van enkele honderden
ontvolkte Palestijnse dorpen was een
aanvulling op het massale gedwongen vertrek
van Palestijnen onder oorlogsomstandigheden.
De Israelische bedoelingen werden verder
duidelijk door een officiële algemene
ontkenning van het internationaal recht inzake
het recht op terugkeer van de Palestijnse
vluchtelingen. Deze wezenskenmerken die de
oprichting van Israel vergezelden, geven steun
aan de opvatting dat apartheid van meet af
aan integraal onderdeel heeft uitgemaakt van
Israels project om een Joodse Staat op te
bouwen.
Israel is begrijpelijkerwijs verontrust over de
groeiende consensus in het maatschappelijk
middenveld dat zijn behandeling van
de Palestijnen neerkomt op apartheid.
Apartheid wordt genoemd als een van de
misdaden tegen de menselijkheid in Artikel
7 van het Statuut van Rome [2002], dat de
activiteiten van het Internationaal Strafhof
regelt. Zoals in het Amnesty-rapport
wordt betoogd, bestaat er, wanneer er
sprake is van apartheid, een internationale
verantwoordelijkheid om stappen te
ondernemen om daaraan een eind aan te
maken. Hoewel Israel steeds heeft geweigerd

zijn gedrag af te stemmen op de normen
van het internationaal recht, zal het zeer
verontwaardigd zijn om op grond van
apartheid te worden aangeklaagd. Voor het
moment richt het zich vooral tegen critici
en organisaties die een goede en over het
algemeen apolitieke reputatie hebben,
waaronder Amnesty International, Human
Rights Watch en B’Tselem.
Daarbij is er Israels lange staat van dienst
wanneer het gaat om het trotseren van
het internationaal recht zonder daarvan
nadelige gevolgen te ondervinden – een
positie die mogelijk wordt gemaakt door de
onvoorwaardelijke geopolitieke steun van
de Verenigde Staten, daarin veelal gesteund
door zijn Europese bondgenoten. Het is
opmerkelijk dat er ondanks de consensus
binnen de civil society, geen regeringen
zijn – met uitzondering van die van het
post-apartheid Zuid-Afrika – die bereid zijn
geweest in intergouvernementele verbanden
mee te gaan in de beschuldiging van
apartheid, vermoedelijk uit vrees voor de
repercussies.
Niettemin is het terecht dat Israelische
functionarissen en beleidsdeskundigen
van denktanks zich zorgen maken. Hoewel

Israel vooralsnog niet zal aarzelen in
zijn afwijzing van de beschuldiging van
apartheid of zijn beleid, gebaseerd op
overheersing en slachtofferschap zal
veranderen, heeft het met de beschuldiging
van apartheid in rapporten van prominente
mensenrechtenorganisaties een serieuze klap
te verwerken gekregen. Aan symbolische
politiek is sinds 1945 een ondergewaardeerde
relevantie voor de oplossing van interne
en internationale conflicten toegekend
geweest. Die relevantie druist in tegen de
hardnekkige, anachronistische overtuiging
van politieke realisten dat de gang van de
wereldgeschiedenis een afspiegeling is van de
relatieve militaire vermogens. Het is echter
verhelderend te beseffen dat antikoloniale
oorlogen uiteindelijk steeds door het
nationalistische kamp zijn gewonnen, dat
zegevierde op de symbolische slagvelden van
de zogeheten Legitimiteits-Oorlogen, in plaats
van door het kamp dat het slagveld militair
controleerde.
De Amerikaanse ervaringen in Vietnam,
Irak en Afghanistan illustreren verschillende
facetten van deze verschuiving in het
machtsevenwicht na de Tweede Wereldoorlog,
die voortvloeit uit een vastberaden strijd
die ingegeven is door legitieme grieven
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en de verzwakking van de capaciteiten die
voortvloeit uit het verliezen van LegitimiteitsOorlogen. Daarbij heeft Israel van de ZuidAfrikaanse ervaring kunnen leren dat er
van antiracisme en antikolonialisme in de
hedendaagse wereldsamenleving een sterke
mobiliserende aantrekkingskracht uitgaat
die kan uitdraaien op krachtige wereldwijde
solidariteitscampagnes die nationaal
verzet aanmoedigen en uiteindelijk de
calculaties van politieke leiders beïnvloeden.
Bezorgdheid daarover verklaart mede de
buitensporig scherpe reactie van Israel op
de geweldloze BDS-campagne [Boycot,
Desinvesteren & Sancties].
Laten wij het hebben over het
begrip apartheid. Er is duidelijk
sprake van ernstige discriminatie en
onderdrukking van de Palestijnen in
Israel [Palestina’48] en in de Bezette
Palestijnse Gebieden. Men zou echter
kunnen aanvoeren dat er elders in
de wereld veel analogieën zijn, ook
in de Verenigde Staten. Wat zijn de
overeenkomsten tussen het ZuidAfrikaanse apartheidsregime en het
hedendaagse Israel – een vergelijking
die Amnesty International in haar
rapport overigens schuwt – wanneer
het gaat om de behandeling door
laatstgenoemd regime van Palestijnen
die in Israel en in de Bezette Palestijnse
Gebieden wonen ?
De strafrechtelijke internationalisering van
het Zuid-Afrikaanse regime van raciale
superioriteit vond geleidelijk plaats in de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog.
Deze werd gekenmerkt door de rol van
de Verenigde Naties in een campagne van
delegitimatie van Zuid-Afrika’s vorm van
racisme, die zich aanvankelijk concentreerde
op de voormalige Duitse kolonie Namibië
die na de Eerste Wereldoorlog onder de
controle van Pretoria kwam, en zich nadien
verbreedde tot de interne aanpak van het
Afrikaner leiderschap in Zuid-Afrika. Deze
laatste ontwikkeling was de meest directe
aantasting van de territoriale soevereiniteit
van staten in de eerste ervaringen van de
VN. Het resulteerde in het aanmerken van
apartheid als een misdrijf, aanvankelijk
vastgelegd in het Internationaal Verdrag
inzake de Bestrijding en Bestraffing van
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het Misdrijf Apartheid van 1973, en meer
recentelijk opgesomd in Artikel 7 van het
Statuut van Rome inzake het Internationaal
Strafhof. Het is van belang te begrijpen
dat de oorsprong van dit misdrijf volledig
verbonden is met de ervaring van Zuid-Afrika
en dat de internationalisering ervan van meet
af aan bedoeld was om elk systeem van
openlijke overheersing en slachtofferschap op
raciale gronden te bestrijken, zonder enige
eis dat een racistisch regime moest lijken op
wat er in Zuid-Afrika aan de macht was.
De meest algemeen aanvaarde definitie
van apartheid is vervat in Artikel 2 van het
Internationaal Verdrag inzake de Bestrijding
en Bestraffing van het Misdrijf Apartheid.
Racisme, opgevat als discriminatie gebaseerd
op ideeën van etnische superioriteit en
inferioriteit, impliceert niet noodzakelijk
apartheid. De genocidale aanpak van de
nazi’s was bijvoorbeeld niet gericht op het
gebruik van de Staat en zijn administratieve
apparaat om de ‘rassen’ [in het internationaal
recht wordt inmiddels de ruimere term raciale
groep gehanteerd; red.] uit elkaar te houden,
aangezien de genocidale bedoeling was de als
inferieur beschouwde ‘rassen’ uit te roeien –
met name de joden, de Roma en de Sinti.
Scheiding en rassendiscriminatiebeleid
en -praktijken zijn cruciale componenten
van apartheidsvormen van controle,
maar op zichzelf missen zij het element
van specifieke intentie – in de vorm
van inhumane handelingen – om een
systeem van overheersing te vormen,
met als doel de onderworpen raciale
groep onder de uitdrukkelijke controle van
de dominante raciale groep te houden.
In Israel en in de Bezette Palestijnse
Gebieden betekende dit overheersing
door joden, zoals geïmplementeerd door
een reeks administratieve besluiten en
nationaliteitswetten die immigratie van
niet-joden beperken en die Palestijnse
vluchtelingen het recht op terugkeer
ontzeggen, hetgeen een internationaal
wettelijk recht is.
Zelfs het soort systematisch racisme dat
in de Verenigde Staten bestaat, is ingebed
in de sociaaleconomische cultuur van de
samenleving en functioneert niet zozeer
als uitdrukking van de openlijke ideologie

en praktijken van de staat. Zeker, subnationale politieke entiteiten zijn in meer
of mindere mate medeplichtig aan de
uitvoering van racistisch beleid, wat vaak
tot uiting komt in het feit dat racistische
gevoelens uit de burgermaatschappij het
gedrag van overheidsinstellingen bepalen.
De Verenigde Staten worden nog steeds
gevormd door de gevolgen van hun beruchte
verleden, dat gekenmerkt werd door de
toepassing van een genocidale aanpak op de
inheemse gemeenschap [de Indianen] en een
arbeidsstelsel in de landbouw dat gebaseerd
was op generaties slavernij [van hoofdzakelijk
uit Afrika afkomstige tot slaaf gemaakten].
Deze dubieuze erfenis wordt geïllustreerd
door de neiging van rechtbankjury’s in het
Zuiden om witte aangeklaagden van moord
op zwarten vrij te spreken, terwijl zij – hoe
mager het bewijs ook is – maar al te snel tot
een vonnis ‘schuldig’ komen wanneer als het
gaat om een zwarte aangeklaagde van moord
op een witte vrouw. Ook leggen het hanteren
van dubbele maatstaven bij politieoptreden
de diepe wortels bloot van het anti-zwarte
racisme in de Verenigde Staten, zoals wordt
bevestigd door de Black Lives Matterbeweging en de complexe, tegenstrijdige
maatschappelijke reacties op de politiemoord
op George Floyd in mei 2020 in de NoordAmerikaanse stad Minneapolis.

zich de hulpbronnen van de inheemse
bevolking toe-eigenden, deze onderwierpen
en uitbuitten en daarbij aanspraak maakten
op rechten van etnische suprematie op
basis van ras. Zowel in Zuid-Afrika als in
Israel werden inheemse aanspraken op een
vaderland ontkend. De kolonisten namen de
controle over alle aspecten van het bestuur
over met de bedoeling de inheemse bevolking
permanent onder strenge controle te houden,
waarbij de wet en het maken van wetten
werden gebruikt als voornaamste controleinstrument van de Staat.

De overeenkomsten tussen de Israelische en
Zuid-Afrikaanse apartheid hebben te maken
met het historische en ideologische discours
van beide staten, waarin Europese kolonisten

Een ander fundamenteel verschil betreft
de economische rol van zwarten in ZuidAfrika en van Palestijnen in Israel. De
Zuid-Afrikaanse rijkdom was voornamelijk

De verschillen tussen Israel en ZuidAfrika vloeien voort uit fundamentele
demografische, economische en ideologische
overwegingen. Het feit dat de witte
minderheid nooit meer dan 25 procent van
de Zuid-Afrikaanse bevolking uitmaakte,
betekende dat inclusieve democratie nooit
als een legitimerende optie werd overwogen,
terwijl het voor Israel van fundamenteel
belang was voor het zionistische project om
een Joods thuisland in Palestina te vestigen
en te legitimeren, waarbij men zich beriep
op Bijbelse en historische banden met het
land die 2000 jaar teruggingen. Ondanks zijn
geseculariseerde jodendom verklaarde Israels
eerste premier, David Ben-Goerion, in dit
verband ooit: ‘De Bijbel zal ons wapen zijn’.
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afkomstig van mijnbouwactiviteiten, die
afhankelijk waren van een grote bron van
goedkope arbeidskrachten. De goedkope
Palestijnse arbeidskrachten daarentegen
werden beschouwd als ondermijnend voor een
goed georganiseerde arbeidersbeweging die
de kern vormde van de Zionistische Beweging,
en werden niet gezien als onontbeerlijk
voor de groei en ontwikkeling van de Staat
Israel. In de Israelische economie kwam
dan ook steeds meer nadruk te liggen op
geavanceerde technologieën, waaronder
bewapening, deels om een afhankelijkheid
van Palestijnse arbeidskrachten in de
toekomst te vermijden. In dit verband zijn
velen ter rechterzijde van Israel – ook nu
nog – voorstander van ‘etnische zuivering’
van Palestijnen om ‘raszuiverheid’ in Israel
te bereiken en de feitelijke annexatie van
de Westelijke Jordaanoever te kunnen
voltooien. Er is bezorgdheid over de
zogenaamde ‘demografische bom’ die wordt
gezien als een toekomstige bedreiging voor
de huidige solide Joodse meerderheid in
Israel. Deze ‘dreiging’ vloeit voort uit het
hogere Palestijnse vruchtbaarheidscijfer,
dat, indien de Israelische annexatieplannen
volledig worden gerealiseerd, zal leiden
tot een gecombineerde bevolking in Israel
[Palestina’48] en de Bezette Palestijnse
Gebieden – nu al 14 miljoen – die voor de
ene helft uit joden en voor de andere helft uit
Palestijnen bestaat, hetgeen door de meeste
joodse Israeli’s als een ondraaglijke situatie
wordt beschouwd die alleen maar verder zal
verslechteren.
Ik stelde de vorige vraag over de
relevantie van de vergelijking tussen
het Zuid-Afrika van de apartheid en
het hedendaagse Israel, omdat wat de
Bezette Palestijnse Gebieden betreft,
de situatie in feite zo mogelijk nog
erger is dan destijds in Zuid-Afrika.
Noam Chomsky zei mij ooit dat ‘ZuidAfrika zijn zwarte bevolking nodig had
en in ieder geval in beperkte mate
aan hen tegemoet kwam. Israel heeft
geen behoefte aan de Palestijnen in de
Bezette Gebieden en maakt daar hun
leven onleefbaar’. Ik denk dat dit een
aantal cruciale vragen oproept over het
bredere gebruik van de term ‘apartheid’
wanneer het gaat om het beschrijven
van de Israelische behandeling van
Palestijnen in de Bezette Gebieden.
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Naar mijn mening is Chomsky’s inzicht
belangrijk, maar ik ben het niet met hem
eens dat Zuid-Afrika meer tegemoet kwam
aan de zwarte bevolking dan Israel aan de
Palestijnen. Omdat Israel zich erop beroept
‘democratisch’ te zijn, komt het de Palestijnse
minderheid van 20 procent slechts op punten
tegemoet om zijn internationale imago van
politieke legitimiteit hoog te behouden. De
Zuid-Afrikanen trokken strikte kleurlijnen die
zwarten beroofden van burgerlijke of politieke
rechten, terwijl Palestijnen in Israel kunnen
stemmen, hun eigen politieke partijen kunnen
oprichten en zitting kunnen nemen in de
regering [zij het dat het daarbij steeds om
marginale figuren op ondergeschikte posten
is gegaan; red.].
De grotere hardheid van de Israelische
apartheid komt voort uit de Israelische
ambitie om een betrekkelijk beperkt gebied
te controleren, vergeleken met het ZuidAfrikaanse vermogen om te vertrouwen op
Afrikaanse townships en Bantustans voor
doeleinden van segregatie, veiligheid en
controle in een tamelijk dunbevolkt land. De
nabijheid en demografische vitaliteit van de
Palestijnen, ‘dangerous neighbourhood’ van
vijandige Arabische landen en het karakter
van het Palestijnse gewapende verzet
leidden ertoe dat Israel meer gewelddadige
repressieve activiteiten ontplooide dan de
Zuid-Afrikanen, vooral in de Strook van
Gaza. Ook de bezorgdheid van Israel over de
demografische gevolgen van een afnemende
joodse meerderheid leidde tot een politiek
van fragmentatie, waarbij de Palestijnen tot
ver buiten de grenzen van Israel werden
verspreid. Zuid-Afrika, dat apartheid
uitwerkte vanuit het perspectief van een
raciale minderheid, heeft nooit te maken
gehad met deze Israelische zorgen.
bron: Truthout (Sacramento, CA), 8 februari
2022
C.J. Polychroniou is politicoloog en econoom,
auteur en journalist die aan een reeks
universiteiten en onderzoekscentra in Europa
en de Verenigde Staten verbonden is geweest
vertaling Nederlands Palestina Komitee

Over Israel als apartheidsstaat – een interview
met Richard Falk
Daniel Falcone
Daniel Falcone: Kunt u de context
schetsen die Amnesty International tot
haar bevindingen heeft gebracht met
betrekking tot Israel en Palestina ? Wat
is er veranderd binnen de organisatie om
dit te laten gebeuren ?
Richard Falk: Ik heb geen inzicht in de
innerlijke werking van Amnesty International,
maar het lijkt duidelijk uit de lengte en
de gedetailleerde onderbouwing van haar
278 pagina’s tellende rapport dat deze
onderneming jaren eerder in gang is gezet. Er
speelden ongetwijfeld verscheidene elementen
op de achtergrond een rol die Amnesty ertoe
hebben aangezet een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek zou op voorhand controversieel
zijn en op basis van eerdere ervaringen
zou het uitdraaien op beledigende reacties
met waarschijnlijk negatieve gevolgen voor
de financiering van de organisatie. Het is
voor Amnesty misschien wat ongemakkelijk
geworden om de apartheidskwestie nog langer
uit de weg te gaan, gezien de rapporten over
Israelische apartheid uit 2021 van twee zeer
prominente mensenrechtenorganisaties –
B’Tselem en Human Rights Watch – waarin
deze gedetailleerd uiteenzetten waarom
zij tot de conclusie zijn gekomen dat de
beschuldiging van apartheid gedegen is te
onderbouwen met feitelijk bewijsmateriaal en
juridische analyse.
Ik voeg hieraan toe, dat het rapport van de
UN Social and Economic Council for West-Asia
[ESCWA], dat door Virginia Tilley en mijzelf
is opgesteld en in maart 2017 is uitgebracht,
al tot vergelijkbare conclusies was gekomen
– wat destijds tot bittere reacties van de
kant van Israel en de Verenigde Staten
heeft geleid. De pushback bereikte een
hoogtepunt/dieptepunt in een zitting van de
VN-Veiligheidsraad, waar de Amerikaanse
VN-ambassadeur Nikki Haley de VN arrogant
dreigde met strafmaatregelen als het rapport
niet werd afgewezen. De nog maar net
aangetreden VN-Secretaris-Generaal António

Guterres gaf daarop gedwee opdracht
het rapport van de ESCWA-website te
verwijderen. Op zijn beurt bracht dit ESCWADirecteur Rima Khalaf ertoe haar ontslag in
te dienen, in plaats van deze taak op zich te
nemen – een taak die vervolgens aan haar
meer meegaande opvolger werd overgelaten.
Ons rapport kan dan van de ESCWA-website
verwijderd zijn, voor zover ik weet is het
officieel nooit door de ESCWA ingetrokken.
De Israelische minister van Buitenlandse
Zaken Yair Lapid noemde het rapport
‘leugenachtig’ en ‘antisemitisch’. Denkt
u dat hij werkelijk gelooft dat dit het
geval is ? Het lijkt een tactiek die zijn
effectiviteit begint te verliezen.
Ik heb het AI-rapport inmiddels zorgvuldig
gelezen en ben tot de conclusie gekomen
dat het geheel voldoet aan de hoogste
professionele normen van onderzoek
en analyse. Natuurlijk is elk juridisch
argument dat in de context van een
complexe feitelijke situatie als deze wordt
aangedragen, onderhevig aan logisch
plausibele uiteenlopende interpretaties.
Advocaten verdienen hun brood met te
leren hoe zij argumenten moeten aanvoeren
ter verdediging van hun respectieve
cliënten. Ik ben er zeker van dat Israel en
zijn pleitbezorgers in het buitenland veel
gekwalificeerde juristen hebben die het
bewijsmateriaal kunnen interpreteren langs
lijnen die consistent zijn met de Israelische
aanspraken op constitutionele democratie
met mensenrechten, die gelijkelijk worden
beschermd, ongeacht of de bezwaar makende
partij een jood of een Palestijn is.
Dat Yair Lapid en anderen het Amnestyrapport aanvallen als ‘een verachtelijke
leugen’ vol onwaarheden en het werk van
antisemieten, is niets anders dan een
beschamende tactiek die bedoeld is om
het gesprek af te leiden van de inhoud
van de beschuldiging van apartheid en die
te verleggen naar vermeende dubieuze
motieven van Amnesty om het onderzoek
te doen. Dit is een opruiende en schandelijk
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onverantwoordelijke manier van reageren
in het licht van de lange, onderscheiden
identiteit van Amnesty als een van de
meest betrouwbare en professionele
mensenrechtenorganisaties in de wereld.
Het doet denken aan de manier waarop
Israel de afgelopen tien jaar op alle kritiek
heeft gereageerd, vooral in de periode
dat Benjamin Netanyahoe premier was.
Een soortgelijke tirade is een jaar geleden
gelanceerd tegen het Internationaal Strafhof
[ICC], toen dit formeel toestemming
gaf voor een onderzoek naar Israelische
mensenrechtenschendingen, in reactie op
goed onderbouwde beschuldigingen van
een reeks afzonderlijke misdaden door het
Palestijns Nationaal Gezag [PNA]. Overigens
heeft de PNA ‘apartheid’ niet genoemd in zijn
lijst juridische grieven.
[Emeritus-hoogleraar Geschiedenis]
Lawrence Davidson publiceerde onlangs
een artikel met de titel ‘Israelisch
pogrom’, waarin hij de aanval van
een zionistische groep op Palestijnen
memoreerde. Ziet u een verband tussen
de manifestatie van dergelijk extreem
geweld en het verschijnen van het
Amnesty-rapport ?
Het essay van Davidson is een kritiek op
het geweld van joodse kolonisten tegen
Palestijnse burgers die op de Westelijke
Jordaanoever wonen. Het laat duidelijk zien
dat Israel met twee maten meet, wanneer
het Palestijns geweld door joodse kolonisten
door de vingers ziet, terwijl het een grote
waakzaamheid aan de dag legt wanneer het
gaat om het beschermen van joden tegen
Palestijns geweld – of dat nu in de Bezette
Palestijnse Gebieden is of in Israel. Dit geeft
zeker een blijk van racisme waaraan de Staat
medeplichtig is. Het is echter geen bewijs
van de ideologie of zelfs het bestaan van een
apartheidssysteem gericht op controle, dat
expliciet of impliciet het bestuur baseert op
raciale ongelijkheid tussen een dominante
en ondergeschikte raciale groep en specifiek
beleid voert om het voortbestaan van
structuren van ongelijkheid te bestendigen.
In het geval van Israel ontkent de Staat
eenvoudigweg medeplichtigheid en verwerpt
racisme als onderdeel van zijn bestuur.
Of Israels voortdurende schending van de
verplichtingen als bezettende mogendheid,
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zoals die zijn vastgelegd in de Vierde
Conventie van Genève, een rol heeft
gespeeld bij de besluit van Amnesty om
de beschuldiging van apartheid te gaan
onderzoeken, blijft onduidelijk aangezien de
organisatie daar niet naar heeft verwezen.
Het is aannemelijker te veronderstellen dat
de eerdere rapporten inzake apartheid van
B’Tselem en Human Rights Watch [die ook
jaren van voorbereiding hebben gevergd]
een belangrijke rol hebben gespeeld in de
overweging van Amnesty om zich in het koor
van de critici te scharen, hoewel ook dit van
mijn kant op giswerk berust.
Volgens [het Israelische dagblad]
Haaretz maken de Verenigde Staten
zich op om de bevindingen van Amnesty
International te verwerpen. Wat is uw
kijk op de stand inzake de consensus
tussen Democraten en Republikeinen op
dit punt ?
Ik heb nooit ook maar een minuut gedacht
dat de Amerikaanse regering, inclusief het
Congres, een beschuldiging van apartheid
aan het adres van Israel zou accepteren, hoe
onberispelijk de bron en hoe overtuigend
het bewijs en de analyse ook zouden zijn. In
de eerste plaats zou dit de speciale relatie
tussen De Verenigde Staten en Israel op het
spel zetten, wat in eigen land een ernstig
ontwrichtend effect zou hebben. Het zou
tevens het Amerikaans-Israelische antiIranbondgenootschap ernstig verzwakken.
Wij moeten hier niet verbaasd zijn over het
primaat van de geopolitiek wanneer dat botst
met de verplichtingen van het internationaal
recht en de normen inzake mensenrechten,
of met beleden nationale waarden – in dit
geval antiracisme.
Daarnaast volgt Joe Biden, net als de
meeste van zijn presidentiële voorgangers,
ongegeneerd een pro-Israelische koers
met betrekking tot de grieven van het
Palestijnse volk – zij het minder rauw
dan zijn voorganger Donald Trump. Deze
vooringenomenheid heeft Biden er zelfs
toe gebracht om een aantal van Trumps
meer extreme steunbetuigingen aan
Israels tarten van de VN-consensus over te
nemen, waaronder het overplaatsen van de
Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar
Jeruzalem, de zogeheten normaliserings-

akkoorden met een aantal Arabische staten
en de annexatie van de [Syrische] Hoogvlakte
van Golan. Feitelijk heeft Biden de toon van
Washington gedempt, maar de continuïteit
van het grootste deel van Trumps beleid heeft
hij gehandhaafd. De schijnbare discontinuïteit
in de vorm van het opnieuw steun uitspreken
aan het idee van een twee staten-oplossing
of het aantekenen van bezwaar tegen verdere
uitbreiding van de joodse nederzettingen,
zijn op zijn best gebaren waarvan algemeen
bekend is dat zij beleidsmatig een lange staat
van dienst hebben zonder ook maar enig
gedragseffect. Bovenal omdat de Oslo-achtige
diplomatie achterhaald is door de Israelische
desinteresse in het onderhandelen met de
Palestijnen als gelijken met een gedeelde
aanvaarding van het hoofddoel, namelijk het
vestigen van een onafhankelijke soevereine
Staat Palestina.
Als gevolg hiervan gaapt er een brede kloof
in perceptie en houding tussen de regering
van de Verenigde Staten en de consensus
in de civil society op het gebied van de
mensenrechten, over de cruciale vraag
hoe de beschuldiging van apartheid moet
worden geëvalueerd. Zoals in het AI-rapport
duidelijk wordt gesteld, wijst het bewijs
op apartheid. Dit brengt internationale

verantwoordelijkheid met zich mee in de
vorm van het zetten van actieve stappen om
de misdaad te onderdrukken en te bestraffen.
Op grond hiervan beveelt Amnesty onder
meer aan een internationaal wapenembargo
tegen Israel in te stellen en dringt het er bij
het Internationaal Strafhof op aan om de
Israelische misdaden, waarvoor Amnesty
inzake Israelische apartheid de bewijzen in
het rapport heeft geleverd, te onderzoeken
en daarbij de juridische gevolgen mee te
nemen.
Hoe ontwikkelt zich naar uw mening
de Kwestie Palestina in mainstream
kringen in de Verenigde Staten ? Het lijkt
alsof zowel individuen als instellingen
robuuster zijn geworden om met de
mogelijke consequenties van hun
politieke engagement om te gaan. Kan
de beweging haar intensiteit behouden
en tegelijkertijd liberaal-progressieve
pragmatische ruimten betreden ?
Ondanks opmerkelijke ontwikkelingen blijft
in de Verenigde Staten Israel de meeste
kaarten in handen houden inzake de hele
benadering van de Kwestie Palestina. Hoewel
bi-partisan consensus en de zionistische
infrastructuur van het maatschappelijk

Gaza

Nederlands Palestina Komitee – 2022

87

middenveld enigszins zijn afgerafeld door
de excessen van het on-liberale Trumpisme
en door de toenemende acceptatie van de
apartheidskritiek, heeft Israel nog steeds de
overhand met betrekking tot het Congres, het
Witte Huis en de denktanks in de Beltway.
Tegelijkertijd zijn de symbolische
overwinningen die de Palestijnen de
afgelopen twee jaar hebben geboekt –
waaronder ‘de Intifada van de Lente’
van afgelopen jaar – vanuit het oogpunt
van de zogeheten Legitimiteits-Oorlog
in dit verband van belang. Toegegeven,
in zekere mate zijn deze ontwikkelingen
tenietgedaan door de successen van Trumps
normaliseringsakkoorden die in het eerste
jaar van het presidentschap van Biden
verder zijn bekrachtigd en uitgebreid. Het
lijkt voorbarig om te veel te zien in het
symbolische evenwicht tussen Israel en
Palestina zoals dat in de Verenigde Staten is
gaan spelen. In de komende twee jaar moet
het beeld duidelijker worden.
Omdat het apartheids-frame van de kritiek
Israel aanklaagt vanwege systemische
mensenrechtenschendingen, die alleen tot
het verleden kunnen behoren door afstand
te doen van de fundamentele zionistische eis
van een volledig soevereine Joodse Staat,
zal dit ongetwijfeld stuiten op een betonnen
muur van verzet in de Verenigde Staten, ook
in liberaal-progressieve joods-zionistische
kringen. Deze weerstand kan de vorm
aannemen – getuige de reactie van The New
York Times/CNN op het Amnesty-rapport –
van een totaal stilzwijgen. Ik heb de indruk
dat niet alleen in de Verenigde Staten maar in
het gehele Westen, de liberaal-progressieve
opinie met betrekking tot de Palestijnse
grieven ontwijkend is, zo niet geheel stil valt.
Noch het uitvoeren van de aanbevelingen van
Amnesty, noch toegeven aan de dwang van
Israelische zijde die de vorm aanneemt van
het doen van aanvallen op de rapporten van
de mensenrechtenorganisaties als zouden
deze vol leugens staan en het werk van
antisemieten zijn, is aanvaardbaar. Onder die
omstandigheden lijken uit de weg gaan en
zwijgen de beste optie.
Toch komt een dergelijke handelwijze neer
op een bekrachtiging van de kritiek dat
er inzake Israel met twee maten wordt
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gemeten. Tranen plengen over buitensporig
politiegeweld tegen demonstranten in
Hongkong of over de onderdrukking
van de Oeigoeren en tegelijk de ogen
afwenden wanneer het gaat om de realiteit
van langdurig Palestijns lijden en de
onderdrukking van de elementaire rechten
van Palestijnen, kan een tegenstrijdigheid
zijn die moreel onaanvaardbaar is, vooral
gezien de geschiedenis van westerse
betrokkenheid bij de stichting en de verdere
ontwikkeling van de Staat Israel. Op een
bepaald moment kan de tegenstrijdigheid te
flagrante dimensies aannemen om nog langer
aanvaard te worden, ook al lijkt deze voor het
moment nog een aantrekkelijke pragmatische
oplossing vanwege het nog altijd gevoelige
karakter van de beschuldiging dat Israel zich
aan apartheid schuldig maakt.
Bestaat er een mogelijkheid dat
mainstream groepen die de situatie
als ‘apartheid’ bestempelen, een
over-simplificatie maken ? Zijn de
omstandigheden in sommige delen van
het gebied dat onder Israelische controle
staat [en zich uitstrekt van de rivier de
Jordaan tot aan de Middellandse Zee]
niet ‘beter’ dan die destijds in ZuidAfrika en die in andere delen ‘slechter’,
zoals door [de Amerikaanse hoogleraar]
Noam Chomsky is opgemerkt. Bestaat
niet ook de vrees dat de Kwestie
Palestina in het apartheids-frame
gereduceerd wordt tot een soort
klassieke mensenrechtenzaak die binnen
de Amerikaanse middenklasse speelt
en die zich vooral richt op symbolische
politieke rechten, zonder een weg
uit te stippelen naar een algemeen
economisch beleid en transformerende
rechtvaardigheid ?
U stelt hier een aantal belangrijke kwesties
aan de orde die eerder over het hoofd zijn
gezien. Zo vinden, achteraf gezien, veel
progressieven in Zuid-Afrika dat het een
ernstige vergissing is geweest om destijds
genoegen te nemen met politieke rechten
en af te zien van het aanvechten van de
economische en sociale privileges van de
blanken. Het is waar dat terwijl [de leider
van het African National Congress (ANC)]
Nelson Mandela werd bejubeld vanwege het
sluiten van een doorbraakovereenkomst

die een einde aan het Zuid-Afrikaanse
apartheidsregime maakte, er te weinig
aandacht is besteed aan de wijdverbreide
armoede van de zwarte meerderheid of
aan de grote ongelijkheid op het gebied
van gezondheidszorg, huisvesting en
onderwijskansen waarin in de ruim 30 jaar
die sinds de politieke ontmanteling van
de apartheid zijn verstreken, nauwelijks
verandering is gekomen.
Had Mandela aangedrongen op een meer
omvattende aanpak van het maatschappelijk
onrecht, dan was er geen overeenkomst
bereikt. Ik moet in dit verband denken
aan Hannah Arendts vergelijking tussen
de Amerikaanse Revolutie en de Franse
en Russische Revoluties. Zij stelt dat de
Amerikaanse Revolutie een humanitair
en politiek succes was omdat deze de
economische en sociale structuren niet
aanvocht, terwijl de Franse en Russische
Revoluties bloedige slachtoffers van hun
eigen prijzenswaardige ambities zijn
geworden. De volksbeweging in Egypte die
een autocratische leider omverwierp, heeft
wellicht met te weinig genoegen genomen
waardoor zij kwetsbaar werd voor een
contrarevolutionaire ommekeer die twee jaar
later dan ook heeft plaats gevonden. Ik denk
dat wij met een onoplosbaar probleem blijven
zitten dat moet worden aangepakt in het licht

van de bijzondere kenmerken van de situatie.
Wanneer wij deze overwegingen toepassen
op de Palestijnse situatie, dan zou ik willen
stellen dat het de voorkeur verdient om
beperkte doelstellingen te aanvaarden op
een manier die vergelijkbaar is met die welke
een eind aan apartheid in Zuid-Afrika heeft
gemaakt. Dit is al behoorlijk ambitieus gezien
de omstandigheden waarin de Palestijnen
verkeren en deze zou een diplomatie die een
einde maakt aan de apartheid uiteindelijk
bespreekbaar kunnen maken. Net als in het
Zuid-Afrika van na de apartheid, denk ik dat
het het beste is om de weliswaar belangrijke
economische en sociale agenda over te laten
aan het Israel/Palestina van na de apartheid,
hoewel wij ons realiseren dat in dat geval
formidabele rechtvaardigheidskwesties
vooralsnog onopgelost blijven.
bron: CounterPunch (Verenigde Staten), 11
februari 2022
Daniel Falcone is activist, journalist en
PhD-candidate in het World History Program
van de St. John’s University in Jamaica, NY;
hij doceert menswetenschappen aan de
United Nations International School en is lid
van de Democratic Socialists of America
vertaling Nederlands Palestina Komitee
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Het internationaal recht en de Palestijnse
anti-apartheidsbeweging
Rania Muhareb
De ‘Intifada van de Eenheid’ van mei
2021 heeft de centrale rol benadrukt van
Palestijnse volksmobilisatie in de strijd tegen
Israels koloniale apartheidsregime.
Het is noodzakelijk dat discussies over
een anti-apartheidsbeweging in Palestina
trouw blijven aan de dekoloniale praxis
van de ‘Intifada van de Eenheid’: door de
confrontatie aan te gaan met het ‘racistische
vestigingskolonialisme in heel Palestina’ van
het zionisme en de fragmentatie van het
Palestijnse volk door Israel als instrument van
overheersing aan te vechten.
De onderstaande tekst gaat in op
dekolonisatie in de context van het
internationaal recht en de groeiende
erkenning dat er sprake is van Israelische
apartheid. Hij doet aanbevelingen over hoe
de Palestijnen en hun bondgenoten een
effectieve anti-apartheidsbeweging zouden
kunnen opzetten langs juridische wegen en
stelt dat een anti-apartheidsbeweging in
gekoloniseerd Palestina en in ballingschap
de Palestijnen kan helpen hun eenheid te
herbevestigen en hun politieke macht te
herwinnen.

anti-apartheidsstrategieën via het
internationale recht
Elke effectieve anti-apartheidsbeweging
in Palestina moet gebaseerd zijn op de
langdurige Palestijnse afwijzing van het
zionisme als een racistisch en koloniaal
project. Decennialang hebben de Palestijnen
in hun strijd voor bevrijding dekolonisatie
centraal gesteld. Specialisten hebben er voor
gewaarschuwd dat een anti-apartheidsstrijd
zonder een visie op dekolonisatie in het beste
geval kan leiden tot een ‘herstructurering’
van het regime in plaats van tot de
ontmanteling ervan.
Recente rapporten van internationale en
Israelische mensenrechtenorganisaties
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gaan echter grotendeels voorbij aan de
erfenis van de dekoloniale strijd van de
Palestijnen. Als gevolg daarvan bepleiten
zij liberaal-progressieve opvattingen over
gelijkheid, ten koste van de strategie van
dekolonisatie via juridische wegen. Hoewel
het internationaal recht apartheid verbiedt
als rassendiscriminatie, een misdaad tegen
de menselijkheid en een ernstige schending
die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid
van een derde staat, criminaliseert het het
kolonialisme als zodanig niet.
Hoewel het internationaal recht beperkt is
in zijn confrontatie met het kolonialisme,
blijft het een waardevol instrument dat
niet over het hoofd mag worden gezien.
Het internationaal recht verbiedt namelijk
de belangrijkste elementen van het
koloniale zionistische project, waaronder
bevolkingsverplaatsing [etnische zuivering],
apartheid, annexatie en de verwerving van
grondgebied met geweld. Het sanctioneert
verder het recht van het Palestijnse volk op
zelfbeschikking en het recht van Palestijnse
vluchtelingen op terugkeer. Een Palestijnse
anti-apartheidsbeweging moet deze
rechtsnormen strategisch inzetten om Israels
staatsmisdadigheid en zijn schendingen van
het internationaal recht aan te pakken.
Campagnes van het Palestijnse
maatschappelijk middenveld hebben
geleid tot een toenemende erkenning
van de Israelische apartheid binnen
het mensenrechtensysteem van de
VN, onder meer door de lidstaten van
de VN-Mensenrechtenraad. Bovendien
heeft het Comité inzake de Uitbanning
van Rassendiscriminatie vastgesteld
dat het Israelische beleid jegens de
Palestijnen in heel het gekoloniseerde
Palestina [van de rivier de Jordaan tot
aan de Middellandse Zee] het verbod op
rassenscheiding en apartheid schendt –
zoals een door Palestijnen geleide coalitie
van het maatschappelijk middenveld heeft
aangevoerd.

Op 27 mei 2021, tegen de achtergrond
van de ‘Intifada van de Eenheid’, stelde
de VN-Mensenrechtenraad zijn allereerste
onderzoekscommissie in naar ‘alle
onderliggende oorzaken’ van onderdrukking
van de Palestijnen, waaronder ‘systematische
discriminatie en onderdrukking op grond
van nationale, etnische, raciale of religieuze
identiteit’. Dit onderzoeksorgaan is ongekend
in zijn mandaat en reikwijdte. Het bestrijkt
heel gekoloniseerd Palestina en vormt een
van de belangrijkste wegen om campagne te
voeren en te pleiten tegen Israels koloniale
apartheidsregime. De onderzoekscommissie
zal naar verwachting in juni 2022 haar
eerste rapport voorleggen aan de VNMensenrechtenraad en verwelkomt bijdragen
over de diepere oorzaken van systematische
discriminatie in heel historisch Palestina.
Voorts is het Internationaal Strafhof (ICC)
bevoegd voor het doen van onderzoek naar
het misdrijf apartheid in het kader van
zijn lopende onderzoek naar de situatie in
Palestina. Het misdrijf apartheid is nooit
internationaal of op binnenlands niveau
vervolgd. Hoewel de jurisdictie van het ICC
in Palestina geografisch [de sinds 1967
bezette Palestijnse Gebieden: de Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem
en de Strook van Gaza] en temporeel
[ontwikkelingen sinds 2014] beperkt is, is
het van strategisch belang om de Israelische
misdaad van apartheid bij het ICC aan te
klagen.
Terwijl de volksmobilisatie van en door de
Palestijnen in gekoloniseerd Palestina en in
ballingschap uiteindelijk de sleutel zal zijn
tot de bevrijding van de Palestijnen, kan het
internationaal recht helpen deze inspanning
te bevorderen door druk van buitenaf
op te bouwen en tastbare consequenties
voor Israel te genereren vanwege zijn
aanhoudende misdaden tegen de Palestijnen.
Het apartheidskader biedt een weg voor
verantwoording en stelt de Palestijnen
in staat de fragmentatie door Israel aan
te vechten en een verenigde strijd op te
bouwen.

aanbevelingen
Om een Palestijnse anti-apartheidsbeweging
een strategie te bieden en de Israelische

daders verantwoordelijk te houden voor de
misdaad van apartheid tegen het Palestijnse
volk, moeten de Palestijnen en hun
bondgenoten:
- Campagnes vanuit het maatschappelijk
middenveld ondersteunen en uitbreiden
die oproepen tot effectieve maatregelen
om Israels koloniale apartheidsregime
te bestrijden, onder meer door boycot,
desinvesteren en sancties;
- Er bij de Algemene Vergadering van
de VN op aandringen om de antiapartheidsmechanismen te herstellen, in
het bijzonder de Speciale Commissie tegen
Apartheid, om Israels misdaad van apartheid
aan te pakken;
- Het mandaat van de Speciale VN-rapporteur
voor Palestina uit te breiden tot het
Palestijnse volk als geheel, met inbegrip van
mensenrechtenschendingen aan beide zijden
van de Groene Lijn en de Palestijnen in de
diaspora;
- Israelische daders vervolgen voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid voor het Internationaal
Strafhof, onder meer voor de misdaden
apartheid en bevolkingsverplaatsing.
- Derde landen oproepen universele
rechtsmacht-mechanismen in
werking te stellen om de plegers van
apartheidsmisdaden in hun rechtbanken te
vervolgen.
- Eisen dat de jongste VN-onderzoekscommissie Israelische apartheid en het
kolonialisme van de zionistische kolonisten
erkent als de diepere oorzaken van de
Palestijnse onderdrukking.
bron: Al-Shabaka – The Palestinian Policy
Network (Washington, DC), 23 maart 2022
Rania Muhareb is een Research Council en
Hardiman PhD Scholar aan het Irish Centre
for Human Rights van de National University
of Ireland, Galway; haar PhD-onderzoek gaat
over de relevantie van het apartheidskader
voor de Palestijnse strijd voor dekolonisatie
vertaling Nederlands Palestina Komitee
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Over kritiek & het opbouwen van een beweging:
de rapporten van mensenrechtenorganisaties
over Israelische apartheid
Tareq Baconi
Men moet beginnen met wat de meeste
Palestijnen beschouwen als onweerlegbare
waarheden. Zionisme is een vestigingskoloniale beweging met de bedoeling, in
het beste geval, ons uit de geschiedenis
te wissen, in het slechtste geval, ons te
elimineren. Zionisme is een racistische
ideologie, geworteld in het geloof van Joodse
suprematie in Palestina.
Heel Palestina is Palestijns. Het is één enkele,
ondeelbare territoriale eenheid, ondanks
het vestigingskoloniale regime dat aan het
gehele grondgebied en zijn bewoners – de
Palestijnen – is opgelegd.
Het dominante Noorden van de wereld –
gedomineerd door de Verenigde Staten en
Europa – is bevooroordeeld ten opzichte van
Israel en demoniseert Palestijnen maar al
te vaak. Westerse media nemen Palestijnse
stemmen doorgaans niet serieus. Het verhaal
van Palestijnen is onderbelicht en/of wordt
genegeerd ten gunste van dat van Israelische
of Westerse analisten. Deze laatsten kunnen
op meer geloofwaardigheid rekenen dan
Palestijnen met hun doorleefde ervaring van
de realiteit op de grond.
Daar komt bij dat het internationaal recht
en het internationaal rechtssysteem –
die door de machtigen in de wereld zijn
geformuleerd, respectievelijk tot stand is
gebracht – hypocriet wordt toegepast en ons
in de praktijk overwegend in de steek laat.
Toch blijven de meeste Palestijnen er zich aan
vastklampen – als een instrument dat onze
bevrijding zou kunnen bespoedigen.
Dit zijn gegevenheden. Het is in deze
context dat vanaf 2021 joods-Israelische en
internationale mensenrechtenorganisaties
rapporten hebben geproduceerd waarin zij
Israel beschuldigen van apartheid tegen
het Palestijnse volk. Kortom, na tientallen
jaren van onvermoeibare arbeid van
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Palestijnse mensenrechtenorganisaties om
die beschuldiging naar buiten te brengen, zijn
mainstream-mensenrechtenorganisaties op dit
dossier eindelijk de achterstand aan het inlopen.
Zo bracht B’Tselem, de meest prominente
Israelische mensenrechtenorganisatie,
in januari 2021 een rapport uit met de
ondubbelzinnige titel A Regime of Jewish
Supremacy from the Jordan River to the
Mediterranean Sea: This Is Apartheid.
Drie maanden later sloot Human Rights
Watch, de meest invloedrijke internationale
mensenrechtenorganisatie, zich bij de
bevindingen van B’Tselem aan. In een
uitputtend en vernietigend rapport
A Threshold Crossed: Israeli Authorities and
the Crimes of Apartheid and Persecution,
dat onder meer een uitgebreide juridische
analyse bevat, concludeert de organisatie
dat de Israelische autoriteiten misdaden
tegen de menselijkheid begaan in de
vorm van apartheid en vervolging van het
Palestijnse volk. En tenslotte bracht Amnesty
International, een organisatie met ruim tien
miljoen leden wereldwijd, begin februari
2022 een rapport uit met de eveneens
ondubbelzinnige titel Israel’s Apartheid
against Palestinians: Cruel System of
Domination and Crime against Humanity.
Gegeven het latente racisme dat in onze
wereldorde besloten ligt – en momenteel
volop tot uitdrukking komt in de berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne,
wanneer wij deze vergelijken met die over
Westerse militaire interventies in het
Zuiden – hebben genoemde rapporten meer
aandacht gekregen dan de eerdere rapporten
van Palestijnse mensenrechtenorganisaties
over deze kwestie. Het herinnert ons op
pijnlijke wijze aan het bestaan van een
hiërarchie van verhalen wereldwijd: welke
verhalen krijgen aandacht, welke worden
genegeerd ?
Daarbij kijken wij er niet van op dat
genoemde mensenrechtenorganisaties
rapporten produceren die onvolmaakt zijn

en in verschillende mate tekortschieten met
betrekking tot wat door Palestijnen reeds
lang naar voren is gebracht. Zo spreekt het
rapport van B’Tselem met geen woord over
de Palestijnse vluchtelingen [de helft van
alle Palestijnen], terwijl in het rapport van
Human Rights Watch wordt gesuggereerd
dat Israelische apartheid zich is gaan
manifesteren ten tijde van de regering van de
Amerikaanse president Donald Trump [met de
kwestie-Jeruzalem, de opgevoerde bouw in
de joodse nederzettingen, annexatieplannen,
met als klapstuk de Wet op de Joodse NatieStaat van 2018], toen er een ‘drempel’ zou
zijn overschreden.
Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan
het gedocumenteerde feit dat Israelische
apartheid al dateert vanaf de stichting van de
Staat Israel in 1948. Amnesty International
gaat in zijn analyse wél terug tot 1948
[Al-Nakba – de Catastrofe] en roept in het
verlengde daarvan onder meer op tot de
terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen,
als een cruciaal element in het ontmantelen
van het Israelische apartheidssysteem. Als
mensenrechtenorganisatie neemt Amnesty
International echter geen standpunt in over
de verwezenlijking van zelfbeschikking en
soevereiniteit van het Palestijnse volk, die zij
ziet als de uitkomst van een politiek proces
[terwijl het zelfbeschikkingsrecht van volken
in het internationaal recht verankerd is; red.]
Meerdere Palestijnse specialisten en analisten
hebben genoemde rapporten bekritiseerd
en hun kritiek op Palestijnse platforms

toegelicht. Het voornaamste punt van kritiek
is dat in de rapporten – door gebruik te
maken van het frame van de mensenrechten
en het internationaal recht – de koloniale
aard van Israels apartheidsregime en zijn
intentie tot raciale overheersing buiten
beeld blijven. Met andere woorden: in het
liberaal-progressieve apartheids-frame zou
de oplossing voor de Palestijnse strijd dus
eerder gelegen zijn in democratisering en het
bieden van gelijkheid en gelijkberechtiging
aan alle burgers in het betrokken gebied,
dan in de volledige ontmanteling van het
apartheidssysteem – ofwel in dekolonisatie.
In eenvoudige termen gesteld gaat het hier
om het verschil tussen het Amerikaanse
koloniale model – met het bereiken van
gelijkheid voor de wet voor inheemse
bewoners [de Indianen] en Afro-Amerikanen
[nakomelingen van tot slaaf gemaakten]
binnen een bestel dat op blanke suprematie
berust – versus het Zuid-Afrikaanse model
dat een niet-aflatende strijd inhield die
erop gericht was het Zuid-Afrikaanse
apartheidsregime als zodanig te ontmantelen.
Onlangs schreef Michael Lynk – die net is
teruggetreden als Speciaal VN-Rapporteur
inzake de Situatie van de Mensenrechten in
de Bezette Palestijnse Gebieden – apartheid
expliciet toe aan vestigingskolonialisme – zij
het dat hij deze kwalificatie van toepassing
acht op in 1967 Bezette Palestijnse Gebieden
[Westelijke Jordaanoever inclusief OostJeruzalem en de Strook van Gaza], in plaats
van op het gehele gebied waar het Israelische
apartheidsregime zich doet gelden – van de
rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

brandende auto tijdens de opstand in mei 2021 in Lod/Lydda
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De Palestijnse vasthoudendheid om
vestigingskolonialisme en raciale
overheersing centraal te stellen bij het
doorgronden van Israelische apartheid is
gerechtvaardigd, cruciaal en historisch
accuraat. Apartheid is immers niet los te
zien van kolonisatie. Nergens in de wereld is
er een vorm van apartheid geweest die niet
in kolonisatie geworteld was. Zelfs wanneer
genoemde organisaties – bewust of onbewust
– een liberaal-progressief tintje geven aan
de beschuldiging van Israelische apartheid of
wanneer onze tegenstanders deze gebruiken
om daarmee hun eigen doelen te dienen, kan
aan het volgende niet voorbij gegaan worden:
apartheid is kolonialisme van kolonisten;
Israelische apartheid is het directe uitvloeisel
van het zionistische koloniale project in
Palestina.
Pogingen om de koloniale aard van het
Israelische regime af te zwakken, zijn daarom
inaccuraat en misleidend. Het gaat daarbij om
een flagrante omissie die niet zomaar terzijde
geschoven kan worden. Voor de betrokkenen
is het een zaak van leven en dood.
Zo tonen genoemde rapporten opnieuw de
beperkingen van de mensenrechten en de
internationale rechtsorde aan, wanneer het
om gekoloniseerde volkeren gaat.
Ook dit zijn gegevenheden. Als Palestijnen
hebben wij inmiddels geleerd dat het
internationaal recht op zich ons niet de
weg naar de vrijheid te bieden heeft. Het
biedt ons slechts een instrument in een
strijd die zich vooral op andere terreinen
voltrekt: het politieke, het economische en
het militaire. Wij zouden blijk geven van
grote naïviteit en een gebrekkig inzicht in
hoe macht en politiek werken, wanneer wij
de verwachting zouden hebben dat onze
bevrijding zal komen op de vleugels van
rapporten die door joods-Israelische en
internationale mensenrechtenorganisaties zijn
geproduceerd.
Bij onze kritiek op genoemde rapporten zitten
wij goed door het Palestijnse verhaal steeds
opnieuw te vertellen en daarbij duidelijk onze
rode lijnen aan te geven.
Onze kritiek is van cruciaal belang bij het
herformuleren en blijven uitdragen van een
gezamenlijk gedeeld Palestijns verhaal – een
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verhaal dat doorgedrukt moet worden. Dat is
temeer van belang omdat er inmiddels een
hele generatie met een misleidend discours
is opgegroeid, dat focuste op afscheiding
[de vorming van een Palestijnse staat] en
staatsvorming [de opbouw van het Palestijns
Nationaal Gezag] – niet op dekolonisatie.
Onze kritiek is van cruciaal belang om twee
belangrijke punten te benadrukken. Ten
eerste dat vrijheid voor de Palestijnen vrijheid
van overheersing betekent. Met andere
woorden soevereiniteit en zelfbeschikking
maar niet om als staatsburgers
opgenomen te worden in het Israelische
apartheidssysteem. Ten tweede dat er één
Palestijns volk is, waar Palestijnen zich
ook bevinden [in Palestina’48/Israel, OostJeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever, in
de Strook van Gaza en in de diaspora].
Buiten Palestina is onze kritiek van cruciaal
belang om ons en onze bondgenoten
wereldwijd van dienst te zijn bij het
oplossen van de vraag hoe in de 21e eeuw
dekolonisatie er in praktische termen uit zou
kunnen zien.
Onze kritiek mag daarbij een uiterst
belangrijke nieuwe ontwikkeling – namelijk
het mainstreamen van de beschuldiging van
apartheid aan het adres van Israel – niet
in de weg staan. Wanneer wij genoemde
rapporten vooral blijven zien als een
belangrijk instrument, in de wetenschap dat
de Israelische en internationale media van
oudsher meer gewicht in de schaal leggen
dan de Palestijnse stem, dan kan de conclusie
niet anders zijn dan dat het voor ons hier
gaat om een nieuwe ontwikkeling met een
groot politiek potentieel.
Want genoemde rapporten hebben het
vermogen om het discours rond Israel/
Palestina in de gangbare verbeelding te
veranderen van een verhaal dat gericht
is op een conflict tussen twee strijdende
partijen en op een gebrekkig ‘vredesproces’,
in een verhaal over Israelische apartheid.
Een dergelijke paradigmaverschuiving is
essentieel en een voorwaarde voor onze
toekomstige bevrijding.
Nu joods-Israelische en internationale
mensenrechtenorganisaties zich hebben
uitgesproken en daarbij dichter naar het

Palestijnse verhaal zijn opgeschoven, lijkt
er een omslag aanstaande. De strijd is
op dit punt in volle gang. Daarbij moeten
wij de beschuldiging van Israelische
apartheid steeds opnieuw herhalen – via elk
mediakanaal, in elk gesprek over Palestina,
in elke ontmoeting met beleidsmakers en in
elke campagne tegen Israels corporatieve en
gouvernementele geldschieters.
De associatie van Israel met apartheid moet
voor iedere waarnemer intuïtief worden, of
deze nu wel of niet betrokken is bij de strijd
voor gerechtigheid in Palestina.
Moet het ons met wrok vervullen dat er
een joods-Israelische of een internationale
entiteit voor nodig is geweest om datgene
te zeggen wat wij al veel eerder hebben
gedaan, waarna het vervolgens als ‘waar’
wordt aanvaardt ? Op zich is een dergelijke
wrok gerechtvaardigd. Toch moeten wij
vooral inzien dat een en ander ons nieuwe
inspiratie en energie zal kunnen geven en dat
wij na vele jaren van eigen, niet-aflatende
pleitbezorging eindelijk – eindelijk! – gaan
zien dat het medialandschap in ons voordeel
gaat veranderen.
Verder moeten wij genoemde rapporten
gebruiken om bij organisaties te lobbyen
en met hen samen te werken – om hen zo
dichter bij ons verhaal te brengen. Daarbij
moeten wij onze beweging zien te verbreden
met bondgenoten die misschien niet precies
op het punt zijn waar wij hen graag zouden
zien, maar die in ieder geval in de goede
richting aan het opschuiven zijn.
Dit alles moet gebeuren zonder dat wij
concessies doen aan de rode lijnen –
thawabet. Dat is de grote fout die het
huidige Palestijnse politieke leiderschap
heeft gemaakt. Dit heeft een compromis
gesloten over de rode lijnen – door in ruil
voor politieke en diplomatieke participatie
een opdeling van Palestina te aanvaarden die
met Israelische apartheid strookt. Die fout
mag niet opnieuw gemaakt worden. Politiek
bedrijven mag niet leiden tot het doen van
concessies ten aanzien van fundamentele
kwesties. Zo ja, dan is de strijd bij voorbaat
verloren.
Kritiek is van cruciaal belang, mits deze wordt
geuit met het doel de beweging verder op te
bouwen en verworven macht veilig te stellen

in plaats van deze te vernietigen. Door op de
tekortkomingen van genoemde rapporten te
wijzen, dragen wij tegelijk ons eigen verhaal
uit.
Een dergelijke praktijk van kritische
betrokkenheid is van cruciaal belang om een
politiek en intellectueel goed doordachte
beweging op te bouwen. Het moet een
fundamenteel bestanddeel van ons beleid
zijn, vooral nu ons huidige politieke
leiderschap lamgelegd en gecompromitteerd
is geraakt.
Een dergelijke aanpak zal ons in staat
stellen om onze macht te herwinnen en wij
Palestijnen gaan opnieuw bepalen wat onze
rode lijnen zijn. Politiek bedrijven wordt zo
niet het doen van concessies maar een bron
van kracht, waarbij wij de instrumenten die
ons ter beschikking staan in ons voordeel
gebruiken.
Wij Palestijnen moeten goed begrijpen
waar het bij onze bevrijding om draait – het
ontmantelen van het zionistische koloniale
regime enerzijds en het verwezenlijken van
zelfbeschikking in Palestina anderzijds. Dat
moet in alles onze politieke leidraad zijn.
Zolang de waarden die onze beweging
bezielen – vrijheid, rechtvaardigheid,
gelijkheid – in ons politieke engagement
voorop staan, zullen wij geen misstappen
begaan – ook niet wanneer wij van de
gecompromitteerde instrumenten van de
mensenrechten en het internationaal recht
gebruikmaken.
bron: Mada Masr (Egypte), 29 maart 2022
(bewerkt)
Tareq Baconi is voorzitter van de
Bestuursraad van Al-Shabaka – The
Palestinian Policy Network (Washington, DC)
en auteur van Hamas Contained: The Rise
and Pacification of Palestinian Resistance;
Redwood City, CA: Stanford University Press,
2018; 368 pp.
vertaling Nederlands Palestina Komitee
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BIJLAGE 1
Basic Law: Israel as the Nation
State of the Jewish People
Knesset, July 19, 2018

6 – Connection to the Jewish people

1 — Basic principles

A. The state will strive to ensure the safety of
the members of the Jewish people in trouble or
in captivity due to the fact of their Jewishness or
their citizenship.

A. The land of Israel is the historical homeland
of the Jewish people, in which the State of Israel
was established.
B. The State of Israel is the national home
of the Jewish people, in which it fulfils its
natural, cultural, religious and historical right to
self-determination.
C. The right to exercise national selfdetermination in the State of Israel is unique to
the Jewish people.
2 – The symbols of the state
A. The name of the state is ‘Israel’.
B. The state flag is white with two blue stripes
near the edges and a blue Star of David in the
centre.
C. The state emblem is a seven-branched
menorah with olive leaves on both sides and the
word ‘Israel’ beneath it.

C. The state shall act to preserve the cultural,
historical and religious heritage of the Jewish
people among Jews in the Diaspora.
7 – Jewish settlement
A. The state views the development of Jewish
settlement as a national value and will act to
encourage and promote its establishment and
consolidation.
8 – Official calendar

D. The state anthem is ‘Hatikvah’.

The Hebrew calendar is the official calendar of
the state and alongside it the Gregorian calendar
will be used as an official calendar. Use of the
Hebrew calendar and the Gregorian calendar will
be determined by law.

E. Details regarding state symbols will be
determined by the law.

9 – Independence Day and memorial days

3 – The capital of the state

A. Independence Day is the official national
holiday of the state.

Jerusalem, complete and united, is the capital of
Israel.
4 – Language
A. The state’s language is Hebrew.
B. The Arabic language has a special status in
the state; Regulating the use of Arabic in state
institutions or by them will be set in law.
C. This clause does not harm the status given
to the Arabic language before this law came into
effect.
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B. The state shall act within the Diaspora to
strengthen the affinity between the state and
members of the Jewish people.

B. Memorial Day for the Fallen in Israel’s Wars
and Holocaust and Heroism Remembrance Day
are official memorial days of the State.
10 – Days of rest and Sabbath
The Sabbath and the festivals of Israel are the
established days of rest in the state; non-Jews
have a right to maintain days of rest on their
Sabbaths and festivals; details of this issue will
be determined by law.
11 – Immutability

5 – Ingathering of the exiles

This Basic Law shall not be amended, unless
by another Basic Law passed by a majority of
Knesset members.

The state will be open for Jewish immigration
and the ingathering of exiles

source: The Times of Israel
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BIJLAGE 2
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
Den Haag
Datum 29 april 2022
Betreft Kamerbrief met appreciatie rapport Amnesty International:
Israels apartheid against Palestinians: cruel system of domination and
crime against humanity

Onze Referentie
BZDOC-1836254935-24
Uw Referentie
2022Z01929/2022D04225
Bijlage(n)

Geachte voorzitter,
Met deze brief ontvangt u de appreciatie van het kabinet van het rapport
Israel’s apartheid against Palestinians: cruel system of domination and
crime against humanity, dat op 1 februari 2022 werd gepubliceerd door
Amnesty International.
In deze brief informeer ik uw Kamer tevens over de uitkomst van
stemmingen bij de 49e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN, over
resoluties die raken aan het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP). Dit
gebeurt conform de gewijzigde motie van het lid Van der Staaij, gesteund
door het lid Van Helvert (Kamerstuk 35 570 V, nr. 56), die de regering
verzoekt de Kamer proactief en uitgebreider te informeren over de
Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties.
Inhoud rapport
Het rapport van Amnesty volgt op de eerdere rapporten over dit onderwerp
van de Israëlische ngo B’tselem en Human Rights Watch (HRW), waarop
het kabinet eerder reageerde middels de antwoorden op Kamervragen van
het lid Van den Hul d.d. 12 februari 2021 (met kenmerk 2021Z01184) en
van het lid Simons d.d. 20 mei 2021 (met kenmerk 2021Z07249).
Amnesty geeft verschillende beschrijvingen van de term ‘apartheid’ in het
internationaal recht, zoals vastgelegd in de Apartheid Convention, en als
een handeling die kan kwalificeren als misdrijf tegen de menselijkheid,
onder het Statuut van het Internationaal Strafhof. Amnesty stelt dat
het internationaal recht voorschrijft dat er sprake is van apartheid
als inhumane daden (1) worden gepleegd in de context van een
geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking door en
dominantie van de ene etnische groep over een andere, met de intentie om
dat systeem te handhaven. Amnesty beschuldigt Israël van wijdverbreide
mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen en Arabische Israëliërs
– in alle gebieden die onder effectieve Israëlische controle staan – en
die volgens de mensenrechtenorganisatie zo ernstig zijn, dat het moet
worden gekwalificeerd als ‘apartheid’. Volgens Amnesty legt gehandhaafd.
________________
Daarbij valt te denken aan onrechtmatig geweld jegens de onderdrukte
etnische groep, marteling, gedwongen overplaatsingen, vervolging en het
ontzeggen van grondrechten en fundamentele vrijheden.

(1)
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de Israëlische overheid dit systeem op, en wordt het als zodanig
Het rapport betoogt dat Israël tot doel heeft om Palestijnen te
onderdrukken, middels wetten, beleid en dagelijkse praktijk die
gezamenlijk resulteren in een geïnstitutionaliseerd systeem van Onze Referentie
dominantie van de ene etnische groep over de andere. Daarbij maakt BZDOC-1836254935-24
Amnesty nadrukkelijk geen onderscheid tussen de situatie in de bezette
Palestijnse gebieden en Israël binnen de internationaal erkende grenzen
– en tracht dat ook te onderbouwen. Daarmee gaat Amnesty verder
dan het voorgaande rapport van HRW, dat alleen concludeerde dat er
sprake was van apartheid in de bezette Palestijnse gebieden. B’tselem
benoemde wel een situatie van apartheid in Israël zelf.
Kabinetsappreciatie rapport
Het kabinet heeft kennisgenomen van het rapport van Amnesty,
en signaleert dat Amnesty grondig onderzoek heeft uitgevoerd
naar de veronderstelde situatie van ‘apartheid’ in Israël en de
bezette Palestijnse gebieden. Het is onverminderd belangrijk dat
mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty, HRW en B’tselem in
alle vrijheid hun werk kunnen doen in de regio om veronderstelde
misstanden aan de kaak te stellen en krachtig bij te blijven dragen
aan een divers, kritisch, en onafhankelijk maatschappelijk middenveld.
Tegelijkertijd plaatst het kabinet kanttekeningen bij de methodologie
van het rapport; de premisse van het rapport is dat Israël ‘apartheid’
oplegt in alle gebieden waar Israël effectief gezag uitoefent, terwijl de
feitelijke en juridische situaties in die gebieden van elkaar verschillen.
Het is de Kamer bekend dat het kabinet zich consistent zorgen maakt
over de schendingen van internationaal recht in de door Israël bezette
Palestijnse gebieden. Het rapport toont de impact van de bezetting
op het leven van Palestijnen in de bezette gebieden en de ongelijke
status tussen bewoners van nederzettingen en de Palestijnen in dat
gebied. Zoals bekend beschouwt het kabinet Israëlische nederzettingen
in bezet Palestijns gebied als strijdig met internationaal recht. Het
Israëlisch beleid dat daarmee samenhangt, zoals het verschil in
bewegingsvrijheid, het slopen van Palestijnse gebouwen in de bezette
gebieden en het arresteren van Palestijnen zonder voldoende bewijslast,
leidt tot schendingen van de rechten van Palestijnen. Niet alleen is dit
in strijd met internationaal recht en verkleint het de kans op een tweestatenoplossing, het vergroot ook op zorgelijke wijze de ongelijkheid
tussen Israëliërs en Palestijnen.
Nederland en de EU uiten zowel gezamenlijk als unilateraal consequent
en op elk niveau hun zorgen over de situatie in de bezette Palestijnse
gebieden, waarbij de ongelijke rechtspositie van Palestijnen en
Israëliërs in de bezette Palestijnse gebieden een van de prioriteiten
is. Ook in multilaterale fora, zoals in de Mensenrechtenraad, wordt
Israël aangesproken op de zorgelijke situatie in de bezette gebieden.
Nederland zal zich ook daar blijven uitspreken langs de lijnen van
het staande kabinetsbeleid, met inachtneming van de moties van der
Staaij.
Het kabinet onderstreept dat Israël – in tegenstelling tot veel andere
landen in de regio – een pluriforme democratische rechtsstaat is
met een veelzijdige en krachtige volksvertegenwoordiging, die alle
gemeenschappen en etniciteiten binnen de Israëlische maatschappij
weerspiegelt. Het land wordt gekenmerkt door onafhankelijk opererende
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en mondige media, die zich richten op diverse groepen binnen de
Israëlische maatschappij – inclusief de Arabische gemeenschap. Het
kabinet hecht er voorts aan te benoemen dat Israël momenteel wordt
geregeerd door een veelzijdige coalitie die bestaat uit 8 partijen,
van religieus rechts tot seculier links en Arabisch-islamistisch. Bij
de totstandkoming van de huidige Israëlische regering, heeft de
islamistische Verenigde Arabische Lijst (VAL) een doorslaggevende rol
gespeeld bij het zekerstellen van een meerderheid in de Israëlische
Knesset, waarmee de stem van het deel van de Israëlische samenleving
dat op de VAL heeft gestemd, nadrukkelijk wordt gehoord.
Dit laat onverlet dat er wel degelijk zorgen zijn over de situatie
van Arabische burgers van Israël. Een door de Israëlische regering Onze Referentie
aangesteld onderzoekspanel stelde al in 2003 vast dat de Arabische BZDOC-1836254935-24
minderheid in Israël decennialang door de overheid is achtergesteld op
het gebied van onder meer investeringen in het onderwijs, huisvesting,
en arbeidsmarktparticipatie. Er is sindsdien enige vooruitgang
geboekt op deze gebieden, en ook de huidige Israëlische regering
heeft hier nadrukkelijk oog voor – mede dankzij de deelname van
de eerder genoemde VAL aan de huidige Israëlische coalitie. In juli
2018 werd een wet aangenomen die vastlegt dat Israël de natiestaat
is van het Joodse volk. De wet bevat geen gelijkheidsbeginsel
voor minderheidsgroepen en critici vreesden dat de wet, indien
gehandhaafd, een basis kan vormen voor discriminerende wetgeving
richting de Arabische minderheid in Israël. In juli 2021 verwierp het
Israëlische Hooggerechtshof alle verzoekschriften tot intrekking van
deze wet. Het Hooggerechtshof bepaalde echter ook dat de wet op
‘niet-discriminatoire’ wijze geïnterpreteerd en toegepast zou worden,
waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat een veranderende
samenstelling van het Hooggerechtshof die premisse kan wijzigen.
Het kabinet gaat niet mee met de conclusie van Amnesty dat er sprake
is van apartheid in Israël of de door Israël bezette gebieden. Apartheid
is een specifieke juridische term en een ernstig internationaal misdrijf,
en het is aan een rechter om te oordelen of hiervan sprake is. In het
licht van voorgaande, wijst het kabinet tevens de aanbevelingen die
Amnesty in het rapport doet, van de hand.
Het kabinet signaleert dat ook veel andere landen – inclusief Duitsland,
het VK en de VS – de kwalificatie van apartheid naar aanleiding van het
rapport hebben verworpen. Het kabinet is met Duitsland en het VK van
mening dat een dergelijke kwalificatie niet bijdraagt aan de oplossing
van het conflict en het bereiken van een twee-statenoplossing. Ook de
Israëlische tak van Amnesty International – in de regel uitgesproken
kritisch op de eigen regering en het beleid van Israël ten opzichte
van Palestijnen – heeft afstand genomen van het betreffende rapport,
omdat het contraproductief zou zijn en de situatie ter plekke niet
verbetert. Het kabinet heeft tevens kennis genomen van de positie van
de VN Speciaal Rapporteur Mensenrechten in de bezette Palestijnse
gebieden betreffende apartheid. Die analyse verandert niets aan de
bovenvermelde positie van het kabinet.
Palestijnse resoluties Mensenrechtenraad
Zoals eerder aan uw Kamer geschreven (Kamerstuk 23 432, nr.
485) is de Nederlandse inzet bij resoluties in VN-gremia zoals de
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Mensenrechtenraad gericht op het bereiken van gebalanceerde en
feitelijke teksten, het tegengaan van disproportionele aandacht voor
Israël en het behoud van een zo groot mogelijke EU-eenheid. Dit vormde
ook bij de 49e zitting van de Mensenrechtenraad de Nederlandse inzet
van de onderhandelingen over de Palestijnse resoluties, die in EUverband worden gevoerd.

Onze Referentie
Mede dankzij de inzet van Nederland gedurende de onderhandelingen BZDOC-1836254935-24
is de taal van de Palestijnse resoluties beter in balans gebracht. Er
zijn geen nieuwe teksten opgenomen die oproepen tegen eenzijdige
maatregelen tegen Israël. Daarnaast is een rapportageverplichting
van de OHCHR (betreffende onderzoek naar de militaire operatie ‘cast
lead’ uit 2018) verwijderd uit de resolutie. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de wens van Nederland om het aantal gemandateerde
rapportages te verminderen, en hiermee de disproportionele aandacht
voor Israël bij de VN tegen te gaan.
Nederland heeft uiteindelijk, net als alle EU-lidstaten die momenteel lid
zijn van de MRR, voor gestemd op de resolutie Human rights situation
in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and
the obligation to ensure accountability and justice. Voorafgaand aan
de stemming sprak Nederland een stemverklaring uit waarin een
voorbehoud werd gemaakt wat betreft de paragraaf over het als
terroristisch aanmerken van Palestijnse ngo’s. Nederland is nog niet tot
een conclusie gekomen wat betreft de informatie op basis waarvan het
Israëlische besluit ten aanzien van de zes ngo’s is genomen. Daarnaast
roept Nederland in de stemverklaring de Palestijnse delegatie op om
verder te werken aan het verminderen van het aantal resoluties onder
item 7 van de agenda van de MRR.
Voorts stemden NL en alle EU-lidstaten in de MRR, met uitzondering
van Litouwen, voor de resolutie Israeli settlements in the Occupied
Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied
Syrian Golan en de resolutie Right of the Palestinian people to selfdetermination. Net als voorgaande jaren stemden alle EU landen tegen
de resolutie Human rights in the occupied Syrian Golan. De EU stemt
tegen deze resolutie omdat de tekst niet voldoende in balans is (er wordt
bijvoorbeeld geen melding gemaakt van mensenrechtenschendingen
van het Syrische regime zelf), en er bij de indienende delegatie geen
bereidheid is te onderhandelen over de tekst.
De minister van Buitenlandse Zaken,
W.B. Hoekstra
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BIJLAGE 3
Helft Nederlandse bevolking:
apartheid in Israel en de Bezette
Palestijnse Gebieden
Persbericht - PAX / 13 juni 2022
51% van de Nederlandse bevolking vindt dat
er sprake is van apartheid in Israel en de
Bezette Palestijnse Gebieden. Dat blijkt uit
een onderzoek dat I&O Research uitvoerde
in opdracht van vredesorganisatie PAX.
Slechts zes procent is het daarmee
oneens. Het onderzoek toont ook aan
dat de meeste Nederlanders Israel en
Hamas verantwoordelijk houden voor het
voortduren van het conflict, tegen de bouw
en uitbreiding van illegale Israelische [joodse]
nederzettingen zijn én van de overheid
verwachten daarop te handelen.
“Het is de eerste keer dat op deze manier in
kaart wordt gebracht hoe Nederlanders naar
de situatie in Israel en de Bezette Palestijnse
Gebieden kijken. Ondanks het feit dat veel
mensen beperkt bekend zijn met de situatie
zijn de resultaten opvallend, omdat blijkt
dat er een grote afstand is tussen het beleid
van de regering en de opvattingen van een
doorsnee van de Nederlandse bevolking:
Nederlanders willen, volgens de peiling,
dat de regering zich sterker uitspreekt over
mensenrechtenschendingen”, aldus Anna
Timmerman, algemeen directeur van PAX.
Apartheid in Israel en Palestijnse gebieden
De resultaten van het onderzoek wijzen uit
dat de helft van de Nederlandse bevolking
(51%) vindt dat er sprake is van apartheid
in Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden,
in tegenstelling tot zes procent die vindt
dat dat niet het geval is. Een groter
percentage van 61% houdt Israel volledig
of grotendeels verantwoordelijk voor het
voortduren van het conflict. Ook Hamas
wordt door zestig procent gezien als één
van de verantwoordelijke partijen. Anna
Timmerman: “Wat hier opvalt is dat met
name jongeren de verantwoordelijkheid in
een grotere mate bij Israel leggen. Vaker
dan Hamas en de Palestijnse Autoriteit.”
Tenslotte vinden de meesten dat Israel moet
stoppen met het bouwen en uitbreiden van
nederzettingen: 56% is het daar mee eens,
tegenover slechts 6% oneens.

Overheid moet zich harder uitspreken
Naast de stellingen over verantwoordelijkheid
en apartheid is de respondenten ook
gevraagd naar hun opvattingen over het
Nederlandse overheidsbeleid ten opzichte
van Israel en Palestina. Daaruit blijkt ook
dat veel Nederlanders een andere houding
wensen te zien van de regering: een
meerderheid (resp. 54% en 57%) vindt dat
de overheid zich harder moet uitspreken
over mensenrechtenschendingen door Israel
en Hamas, tegenover een klein percentage
(resp. 11% en 8%) dat het daarmee oneens
is. Ook vindt 38% van de Nederlanders dat
de overheid Israel sancties moet opleggen als
het doorgaat met het bouwen en uitbreiden
van nederzettingen – een percentage
dat toeneemt tot 44% wanneer in de
vraagstelling expliciet wordt gewezen op het
feit dat de nederzettingen illegaal zijn volgens
internationaal recht. Achttien procent is het
daarmee oneens. Tenslotte vindt 40% van de
Nederlanders dat Nederland de samenwerking
met Israelische wapenfabrikanten moet
stoppen. In tegenstelling tot 15% die het
daar niet mee eens is.
Respectievelijk 54% en 57% vindt dat
de overheid zich harder moet uitspreken
over mensenrechtenschendingen door Israel en
Hamas.
De resultaten wijzen erop dat het
regeringsbeleid achter lijkt te lopen bij de
opvattingen van de bevolking. Zo vindt de
helft van de Nederlanders dat er sprake is
van apartheid en wensen ze dat de regering
meer doet om mensenrechtenschendingen
en illegale nederzettingen in het gebied
tegen te gaan. PAX bepleit in het licht van
deze resultaten meer actie en een actueler
standpunt van de Nederlandse regering.
Bekijk hier het rapport van I&O Research –
Opinieonderzoek Israel-Palestina:
PAX - I&O Opinieonderzoek Israel-Palestina.
pdf (paxvoorvrede.nl)
PAX is de grootste vredesorganisatie van
Nederland en werkt aan de bescherming
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het
beëindigen van gewapend geweld en het
opbouwen van inclusieve vrede
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‘Legal advisers to western governments
admit in private meetings
that they see no error in reports
by international human rights organizations
that classify Israel as an apartheid state’

Solomon Sacco
Deputy Director of
Amnesty International’s
Law and Policy Program
Arabi 21 / June 5, 2022
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Eerder verschenen in deze reeks :
2020
•

Salman Abu Sitta: Terugkeer Palestijnse vluchtelingen – de sleutel tot vrede (10 pp.)

•

De Apartheidskaart van het Trump-Plan (6 pp.)

•

Israel & de Bom (33 pp.)

2021
•

Israelische apartheid – drie basisteksten (57 pp.)

•

‘De Intifada van de Eenheid’ (102 pp.)

de teksten zijn te raadplegen via: palestina-komitee.nl/
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