Israël en Palestina: een tweestatenoplossing voor duurzame vrede
PAX veroordeelt het disproportionele geweld dat Israël sinds 6 juli 2014 uitoefent in de Gaza strook.
Het grote aantal Palestijnse doden en gewonden dat daarbij inmiddels is gevallen, bestaat volgens
waarneming van de VN voor driekwart uit burgers. Palestijnse inwoners van Gaza worden
geterroriseerd door de voortdurende aanvallen van Israël en hebben geen enkele uitweg. Zelfs safe
havens als scholen van de VN waar burgers naar toe vluchten en waarvan de exacte locatie bekend is
bij het Israëlische leger, zijn niet altijd veilig.
PAX veroordeelt ook de raketbeschietingen door Hamas en andere milities op burgerdoelen in Israël,
en het feit dat Hamas ook bij plekken waar bijvoorbeeld vluchtelingen schuilen aanvallen uitoefent op
Israël. Dit om het aantal burgerslachtoffers verder te laten stijgen. De internationale gemeenschap
faalt in het beschermen van de burgers in Gaza.
Excuus
Het internationale recht van staten op zelfverdediging wordt door de staat Israël in deze ongelijke strijd
gebruikt als een excuus om een politiek doel na te streven.
Dat doel is handhaving van de ‘status quo’ die gunstig is voor de huidige politieke machthebbers in
Israël. De Israëlische regering wil geen oplossing van het conflict met de Palestijnen maar wil het
conflict managen in het voordeel van de rechtse politieke partijen in Israël. Die partijen willen zoveel
mogelijk delen van de Westelijke Jordaanoever bezitten (en bij voorkeur annexeren) en de Palestijnse
bevolking controleren in zowel de kleine, verspreid liggende Palestijnse gebieden op de Westoever,
als in Oost-Jeruzalem en Gaza.
Israëlische burgers
Naast de duizenden burgerslachtoffers die deze strategie heeft gekost aan Palestijnse zijde, wordt de
uiteindelijke rekening óók betaald door Israëlische burgers in de grensgebieden met Gaza en in de
grotere steden in Israël. Zij betalen de prijs voor de manier waarop hun eigen regering omgaat met het
conflict Tegelijkertijd vormen zij het excuus voor de Israëlische regering om regelmatig op de grond in
Gaza en op de Westelijke Jordanoever in te grijpen om de status quo te herstellen.
Wapenstilstand
Deze status quo van een totale blokkade van Gaza, het gebrek aan bewegingsvrijheid van alle
Palestijnen, het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden, een bewuste inzet op het voortduren van de
politieke verdeeldheid onder de Palestijnen en een sluipende etnische zuivering van de gebieden die
Israël onder zijn beheer wil brengen, zal voortdurend leiden tot verzet van Palestijnse kant met alle
mogelijke middelen zoals we in de loop van de afgelopen decennia hebben gezien. Een nieuwe
wapenstilstand tussen Israël en Hamas zonder dat de onderliggende oorzaken worden aangepakt, is
een voorbode van een volgende crisis in Gaza (en wellicht de Westelijke Jordaanoever ) met nieuwe
slachtoffers.
Tweestatenoplossing
De internationale gemeenschap zal tot de erkenning moeten komen dat het conflict (en de oplossing
daarvan) niet kan worden overgelaten aan de conflicterende partijen, vooral omdat de sterkste partij
niet geneigd is om tot een echte oplossing te komen langs de lijnen van het internationaal recht.
De door de internationale gemeenschap gehanteerde uitgangspunten voor een oplossing zijn: een
tweestatenoplossing, met grenzen gebaseerd op de wapenstilstandlijn van 1948 (tenzij anders
overeengekomen tussen beide partijen); met Jeruzalem als een gedeelde hoofdstad en een
rechtvaardige oplossing voor de vluchtelingen. De voortdurende Israëlische politiek van feitelijke
annexatie van de Westbank, de bouw van nederzettingen in Jeruzalem en de blokkade van Gaza
maken een tweestatenoplossing binnenkort onmogelijk. Dat is niet alleen catastrofaal voor de
Palestijnen, maar ook voor het voortbestaan van Israël zelf.
De internationale gemeenschap moet daarom de Israëlische regering effectief onder druk zetten om
het annexatieproces te stoppen en vrede te sluiten op basis van de relevante VN resoluties. De
Europese Unie – waaronder de Nederlandse regering – dient hiertoe het voortouw te nemen.

Koop geen producten uit nederzettingen
PAX roept burgers, bedrijfsleven en investeringsmaatschappijen in Nederland op om aan die
internationale druk mee te werken door geen producten uit Israëlische nederzettingen te kopen, geen
handelsrelaties aan te gaan met Israëlische bedrijven in nederzetttingen of handelend in
nederzettingproducten, en niet te investeren in bedrijven die het nederzettingenbeleid en de controle
van Israël op de Palestijnse bevolking bevorderen. PAX ondersteunt met ICCO, Cordaid en Oxfam
Novib binnen United Civilians for Peace (UCP) deze oproep met informatie over
nederzettingproducten en bedrijven die het nederzettingsbeleid ondersteunen. Vanuit UCP wordt
lobby gevoerd richting de Nederlandse overheid om tot een wettelijk verbod op import en
investeringen uit en in nederzettingen te komen. Daarnaast steunt PAX, ook in samenwerking met
UCP, de vredesorganisaties in Israël die de Israëlische samenleving tot actie tegen het huidige
desastreuze beleid oproepen en de Israëlische politiek onder druk proberen te zetten om tot een
duurzame en vreedzame oplossing van het conflict te komen.

