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Onder de titel Amerika 's kruistocht tegen het 
kwaad en het Israël-Palestina conflict publiceerde 
SP Eerste-Kamerlid Anja Meulenbelt onlangs een 
doorwrocht artikel. Meulenbelt bezoekt voor de 
stichting Kifaia regelmatig de Gazastrook en pu
bliceerde al vaker over Israël en Palestina. In haar 
recente betoog gaat ze onder andere in op het 
beeld dat in de Arabische wereld leeft van de VS, 
het (on)democratisch gehalte van Israël en van het 
Palestijnse bestuur, de - materiële en politieke -
steun van de VS aan Israël, de opstelling van de 
VN, de 'roadmap' naar vrede en het streven naar 
werelddominantie van de VS. Het complete artikel 
is te vinden op www.sp.nVpartij/theorie/opinies/ 
Hier vind je enkele delen ervan. 

De enige democratie in het 
Midden-Oosten 

Het is een vaak gehoord argument, vooral geuit 
door diegenen die Israël door dik en dun willen 
verdedigen tegen kritiek: Israël is de enige demo
cratie in het Midden Oosten. Is dat zo? Ten dele. 
Zeker is het dat de meeste joodse bewoners van 
Israël dat zo ervaren. Voor hen zijn er de westerse 
verworvenheden als een parlement waarin ze voor 
hun belangen kunnen opkomen, uitkeringen, door 
de staat gefinancierde gezondheidszorg en onder
wijs en een behoorlijke mate van vrijheid van 
meningsuiting. Niet ideaal, onder de permanente 

financiële zorgen schieten de meest kwetsbare 
sectoren van de samenleving er bet eerste bij in -
de kloof tussen arm en rijk is een van de hoogste in 
westers georiënteerde staten- maar te doen. Maar 
hoe anders ziet de situatie er uit voor de niet-jood
se burgers, waaronder een miljoen in Israël wo
nende Palestijnen. 
Dit is een feit: Israël heeft geen grondwet. Een 
grondwet garandeert in westerse democratieën ge
lijke behandeling van alle staatsburgers. Er zijn 
minstens twee redenen waarom Israël geen grond
wet heeft. De eerste is dat het orthodoxe rabbij
nendom tegen is. De tweede reden is belangrijker 
voor alle staatsburgers die niet joods zijn. Israël 
definieert zichzelf als joodse staat en ontkent dat 
die twee principes - dat Israël een joodse staat is 
én een democratie -met elkaar op gespannen voet 
staan. Alle joden ter wereld hebben het recht om 
staatsburger te worden op het moment dat ze voet 
zetten in Israël. De niet-joodse ingezetenen, ook 
als ze daar al generaties, soms eeuwen wonen, 
moeten dat staatsburgerschap verwerven. De Pa
lestijnse burgers van Jeruzalem, bijvoorbeeld, zijn 
geen staatsburgers en mogen ook niet stemmen. 
Ze leven er op een permanente verblijfsvergun
ning, alsof zfj degenen zijn die uit het buitenland 
zijn gekomen. Iedereen in Israël is verplicht in de 
identiteitspapieren te vermelden of men joods is, 
dan wel moslim of christen, lees: Arabisch. Die 
vermelding heeft veel gevolgen voor het recht op 
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Bij nadere bestudering van het stappenplan 
is duidelijk dat de maatregelen die moeten 
worden genomen zeer in het voordeel van 
Israël uitvallen 
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werk, het kiezen van een woonplaats, de kwaliteit 
van onderwijs, de strafmaat, het bezit van land, 
vrijheid van politieke activiteit, de hoogte van uit
keringen, de mate van bewegingsvrijheid, de kans 
op gezinshereniging - en zelfs op de distributie 
van gasmaskers. 
De ongelijke behandeling van niet-joodse burgers 
vult vele rapporten. Israël, dat furieus reageert bij 
elke suggesti e dat zionisme, het voorrang geven 
aan joden boven niet-joden, een vorm van racisme 
is, verhult de ongelijke behandeling soms in wet
ten en regels waarin niet gesproken wordt over jo
den en niet-joden. Maar waarin bijvoorbeeld wel 
voorrechten worden verleend aan burgers die hun 
dienstplicht hebben vervuld, banen, studietoela
ges, hypotheken, hogere kinderbij slag. Daar zijn 
Arabische burgers en orthodoxe joden vaak van 
uitgesloten, die hebben immers geen dienstplicht. 
Maar de orthodoxe joden krij gen weer andere 
voorrechten om het gemis te compenseren, de Pa
lestijnen niet. 
Het belangrijkste argument dat Israël een demo
cratie is, is het feit dat de er wonende Palestijnen 
met staatsburgerschap stemrecht hebben, op die in 
Jeruzalem na dan, en die in ' niet-erkende' dorpen . 
Maar wie het aandurft om een partij op te richten 
die de belangen van de Palestijnse minderheid be
hartigt krijgt het moeilijk. 
Een partij kan verboden worden wanneer die niet 
onderschrijft dat Israël een democratie én een 
joodse staat is. Dat is een interessante catch 22, 
want om je burgerrechten te kunnen uitoefenen als 
Arabier en politiek op te kunnen komen voor 
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gelijke rechten moetje eerst onderschrij ven datje 
als Arabier niet dezelfde rechten hebt als de joden 
in Israël, en vooral niet hardop zeggen datje vindt 
dat Israël dus geen democratie is. 

Kunnen we dat een democratie noemen, wanneer 
er stelselmatig met twee maten wordt gemeten? Is 
het een democratie wanneer er met meerderheid 
van stemmen besloten wordt om de minderheid 
van hun rechten te beroven? Arafat veroorloofde 
zich eens een grap: toen hij op zijn ondemocrati
sche bestuur werd gewezen en hem gevraagd werd 
of het niet tijd werd om daar verandering in te 
brengen zei hij : 'Stuur ons de grondwet van Israël 
maar, dan schrij ven we die over.' 

Spoorboekje voor de vrede? 

Onder leiding van de VS heeft het ' kwartet' (de 
VS, de EU, de VN en Rusland) de 'roadmap' ge
presenteerd, het stappenplan om uiteindelijk naar 
een Palestijnse staat naast Israël te komen. Is dat 
een spoorboekje voor vrede? 

Positief is, dat de grote internationale mogend
heden zich ondubbelzinnig uitspreken vóór een 
Palestijnse staat, en ook in principe bereid zijn 
daar Israël aan te houden. Sharon heeft geprobeerd 
om de presentatie van de ' roadmap' tegen te hou
den. Dat is hem niet gelukt. Na de poging van 
Clinton zou Bush zeker de geschiedenis in willen 
als de Amerikaanse president die een eind heeft 
gemaakt aan het al meer dan een halve eeuw 
durende centrale conflict in het Midden-Oosten, 
en hij krijgt alle steun van Blair die daarmee zijn 
eigen geschokte achterban wil verzoenen. Maar 
gaat het lukken? Dat is zeer de vraag. 
In de eerste plaats is het bij nadere bestudering van 
het stappenplan duidelijk dat de maatregelen die 
moeten worden genomen zeer in het voordeel van 
Israël uitvallen. In de eerste fase zij n het vooral de 
Palestijnen die onder druk worden gezet: zij moe
ten bewij zen elke vorm van ' terreur ' en geweld af 
te zweren. Het gaat daarbij om Israël s veiligheid, 
niet om dat van de Palestijnen. In Sharons en 
Bush' visie betekent dat, dat van de Palestijnse 
premier Abu Mazen wordt verwacht dat hij niet 
all een Harnas en de Islamitische Jihad ontmantelt 
en ontwapent, maar ook de Fatah-beweging. Of 
Abu Mazen bij machte is om elke aanslag tegen te 
gaan is de vraag: een recente aanslag in Tel Aviv 
werd niet uitgevoerd door zelfmoordactivisten uit 
de Palestijnse gebieden, maar uit Engeland. Aan 
Sharon de macht om te beslissen of Abu Mazen 
voldoende heeft gedaan om 'de terreur ' te bestrij
den en te voorspellen is dat de eisen zo hoog zul
len worden opgeschroefd datAbuMazen daar niet 
aan zal kunnen voldoen zonder een burgeroorlog 
te ontketenen. Zolang de Palestijnen geen garantie 



ebben dat ze er werkelijke vrijheid en onafhanke-
11jkheid voor terug krijgen, zullen ze hun verzet 
niet opgeven. (En laten we niet vergeten dat ook 
Mandel a niet bereid was om het gewapende verzet 
.af te zweren vóórdat er een einde kwam aan de 
apartheid.) Tenslotte kunnen de Palestijnen zich er 
p beroepen dat verzet tegen een bezetting vastge

legd is in het internationale recht. Wat ze volgens 
datzelfde recht niet mogen, is aanslagen plegen op 
Israëlische burgers. Maar Sharon heeft zijn eigen 
definitie van 'terreur' . Daar valt volgens hem elk 
verzet tegen Israëli's onder, dus ook tegen de sol
daten en kolonisten die aanwezig zijn in de bezette 
rebieden. 

Sharon wordt geacht zich ook aan een aantal re
%e\s te houden: hij moet ophouden met het doden 
van burgers en een aantal vertrouwenwekkende 
maatregelen nemen, zoals het terugtrekken van 
het leger uit delen van de Palestijnse gebieden, 
zodat het leven voor de bewoners weer 'genorma
liseerd' wordt. Dat is een vage omschrijving en 
hoe Sharon dat opvat, hebben we daags na de pre
·entatie van de 'roadmap' kunnen zien: meerdere 
mvasies met veel mjlitair geweld in de Palestijnse 
gebieden: dertien doden, waaronder twee kjnde
ren. Volgens Sharon geen geweld maar gelegiti
meerde bestrijding van het terrorisme. Het spreekt 
vanzelf dat dit de motivatie voor de Palestijnen om 
hun wapens neer te leggen niet vergroot en waar
schijnlijk is dat exact Sharons bedoeling. Want 
wanneer er een werkelijke wapenstilstand zou ko
men is hij aan de beurt om 'concessies' te doen, en 
daar voelt hij duidelijk niets voor. Van de zijde van 
Bush kwam na de nieuwe aanvallen niet meer dan 
een standje: Sharon wordt vriendelijk gevraagd 
om enige 'restrllint' te tonen, vertaald: zich een 
beetje in te houden. Het is niet de eerste keer dat 
daags na een wapenstilstand, zelfs Harnas was al 
een keer eerder bereid om zich er aan te houden, 
een militllire inval plaatsvond, waarbij een aantal 
Palestijnse leiders, plus enige burgers, werden ge
dood. Wat de Palestijnen ook zouden doen om een 
wapenstilstand voor elkaar te krijgen , Sharon 
heeft de macht die op elk moment weer te breken, 
en heeft tot op heden die macht gebruikt. 
Stel dat het toch nog zou komen tot een overtui
gende wapenstilstand, stel dat het Bush er echt om 
te doen is om een redelijke oplossing te vinden, 
en hij bereid is om Sharon onder druk te zetten, 
wat dan? Er wordt in de volgende fase aan Israël 
niet meer gevraagd dan dat ze dan de nederzettin
genbouw bevriezen, en de 'outposts' (lees: cara
vans en een paar oude contlliners) opdoeken. Tot 
nu toe heeft Sharon zich ook aan dat verzoek 
nooit gehouden. Maar zelfs als de nederzettingen 
niet nóg verder zouden worden uitgebreid, hoe 
zou de komende Palestijnse staat er uit moeten 
zien? Israël wordt in de laatste fase geacht het 
leger terug te trekken, maar niet is vastgelegd 

Zolang Sharon aan de macht is houden de 
Palestijnen zelfs met de beste afloop van het 

stappenplan een reeks omsingelde reservaten 
over die ze dan Palestina mogen noemen 

hoever. Het nieuwe Jeruzalem, met de uitgebrei
de joodse wijken heeft al een groot gat gevreten 
in de Westoever. Met de bouw van de ' veilig
heidsmuur' is nog meer gebied aan de kant van 
Israël terecht gekomen. Er is in de 'roadmap' 
geen uitspraak gedaan over de grenzen van de 
Palestijnse staat, en ook niet over hoever de ont
manteling van bestaande nederzettingen zou 
moeten gaan. Het is ook buitengewoon onwaar
schijnlijk dat Sharon ooit tot een meer dan sym
bolische ontruiming over zal gaan. Met andere 
woorden: zolang Sharon aan de macht is, houden 
de Palestijnen zelfs met de beste afloop van het 
stappenplan een reeks omsingelde reservaten 
over die ze dan Palestina mogen noemen. De 
'roadmap' spreekt over een redelijke oplossing 
voor de vluchtelingen, niet op de in de VN-reso
Juties vastgelegde recht op terugkeer die met de 
'definitieve oplossing' komt te vervallen. 
Nee, wanneer de mogendheden van het kwartet, 
de VS voorop, niet alles in het werk stellen om 
Israël te houden aan de grenzen van 1967, met de 
volledige terugtrekking van leger en ontmante
ling van de nederzettingen, is er weinig kans op 
vrede. De Palestijnen hebben hun grote histori
sche concessie al gedaan : de erkenning van de 
staat Israël en de bereidheid om genoegen te 
nemen met 22 procent van het oorspronkelijke 
Palestina. Zelfs over het bijna heilige recht op 
terugkeer van de vluchtelingen, vastgelegd in 
VN-resoluties valt te onderhandelen. Maar voor 
minder dan dat is vrede niet te koop en kunnen 
we wachten op intifada nummer drie. • 
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