Sectie België-Palestina

13 juni 2012

Ontmoeting met een Palestijnse delegatie

Op 13 juni 2012 ontving de bilaterale sectie België-Palestina van de Belgische Groep van de
Interparlementaire Unie, onder leiding van de heer Piet De Bruyn, Senator, mevrouw
Haneen Zoabi, Lid van de Knesset van Palestijnse origine.
De delegatie was verder samengesteld uit:
- Mevrouw Yael Lerer, Uitgever (Al-Andalus) en voormalig woordvoerder van de heer
Azmi Bishara, gewezen Lid van de Knesset voor Balad;
- Mevrouw Leila Shahid, Algemeen Palestijns Afgevaardigde bij de EU, België en
Luxemburg;
- De heer Hadi Shebli, Adjunct van de Algemene Palestijnse Delegatie te Brussel.
De vergadering werd bijgewoond door mevrouw Marie Arena, Eerste Ondervoorzitter van
de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de
Senaat.
Piet De Bruyn, Voorzitter van de Bilaterale sectie België-Palestina, stelde mevrouw Haneen
Zoabi als volgt kort voor. Mevrouw Zoabi zetelde als eerste vrouw van Arabische origine,
verkozen op een Arabische lijst, in de Knesset. Zij is niet alleen parlementslid (voor de
National Democratic Assembly) maar tegelijk een Palestijnse activiste. Ze zet zich zowel in
voor de rechten van de Palestijnse minderheid in Israël als voor deze van de Palestijnen in de
bezette gebieden. Ze nam deel aan de Gaza Freedom Flotilla en voer op de Mavi Marmara.

Haar bezoek aan België volgt kort op de publicatie door de Europese Commissie van het
voortgangsrapport met betrekking tot de uitvoering van het Europees Nabuurschapsbeleid
in Israël (15 mei 2012) en van de door de EU-posthoofden in Ramallah opgestelde paper
over Jeruzalem (december 2011).
Mevrouw Zoabi oordeelde dat het van groot belang was om haar visie op de problemen
waarmee zij als Palestijnse in Israël geconfronteerd wordt te schetsen. Zij benadrukte het
belang van rechtstreekse contacten (onder meer tussen parlementsleden) om de door Israël
gevoerde desinformatie te counteren. Eerst verwoordde ze de historiek van de emancipatie
van de Palestijnen die binnen de Staat Israël leven: van een strijd voor overleving kort na
1948 naar een strijd voor een rechtvaardige en democratische samenleving. Nadien
schetste ze aan de hand van vele concrete voorbeelden in welke mate de Staat Israël beslag
legt op het land en het collectieve geheugen van haar gemeenschap en op welke wijze zij het
aantal inwoners van Palestijnse origine tracht terug te dringen.
Op basis van een op 23 maart 2011 goedgekeurde wet kunnen de kleinere
gemeenschappen in de Negev en Galilea admission committees organiseren. Deze comités
hebben het recht over de opname van nieuwe inwoners te beslissen. Talrijk zijn de
Palestijnen die op basis van deze tekst de toegang tot bepaalde dorpen geweigerd wordt.
Ook de immigratiewetten gebaseerd op religie hebben de bedoeling de Palestijnen te
overtreffen. Vele plaatsen en dorpen worden herdoopt.
Nog steeds volgens mevrouw Zoabi zijn de socio-economische verschillen tussen beide
gemeenschappen enorm onder meer inzake kinderarmoede en tewerkstelling in openbare
dienst. Verder ligt de minimumleeftijd voor toegang tot de universiteit op eenentwintig jaar.
Dit om de (Joodse) studenten toe te laten hun verplichte legerdienst af te werken. Voor het
Palestijnse aandeel van de jongeren, die om evidente redenen niet worden gerekruteerd,
betekent dit wel drie verloren jaren.
De Palestijnse gemeenschap wordt, stelde mevrouw Zoabi, beschouwd als een strategische
dreiging door de Staat Israël wanneer zij vecht voor democratie en het opneemt voor haar
rechten. Binnen de Joodse Staat bestaat er een duidelijke contradictie tussen identiteit en
burgerschap wat eigenlijk niet hoort.
De heer Piet De Bruyn informeerde naar de mate waarin mevrouw Zoabi en haar collega’s
MP’s van Palestijnse origine, toegang krijgen tot de debatten wanneer er in de Knesset
ontmoetingen georganiseerd worden met buitenlandse delegaties.
Mevrouw Marie Arena van haar kant wenste te weten of er, en zo ja met welke partijen,
binnen Israël constructief kan samengewerkt worden. En ook of er een gemeenschappelijke
eisenbundel bestaat met de Joodse linkervleugel over de verbetering van de sociaaleconomische situatie van het minder gegoede deel van de Israëlische samenleving. Zij vroeg
ook naar de mogelijke contacten tussen de Palestijnse gemeenschappen aan beide zijden
van de grens.
Volgens mevrouw Zoabi illustreerde de vraag van mevr. Arena over de mogelijke contacten
tussen de Palestijnen in Israël en Palestina duidelijk de mate waarin de wetten van Israël het
intieme leven van haar inwoners beïnvloedt. Indien een Palestijn(se) inwoner van Israël met
een Palestijn(se) wenst te huwen die niet in Israël woont dient de eerst vermelde te
emigreren.
Met betrekking tot de mogelijke samenwerking met andere progressieve partijen schetste
mevrouw Zoabi het volgende beeld van de Knesset (120 MP’s). Balad of de NationaalDemocratische Vergadering telt drie leden, de United Arab List (met Ta’al - islamitisch) vier
en Maki (communistische partij – onderdeel van Hadash) eveneens vier leden.

Zelfs met de linkse partij Meretz die drie leden telt blijft de samenwerking problematisch.
Mevrouw Zoabi verklaarde dit door het feit dat er geen enkele Joodse partij is die niet
zionistisch is. Er bestaat een grotere consensus over wat er niet mag gebeuren maar helaas
niet over wat er wel zou moeten gebeuren. Meer in het algemeen bestaat er een
contradictie tussen het discours (pleidooi voor vrede) en wat er in de praktijk gebeurt
(voortzetting van de bouw van kolonies).
Wanneer er buitenlandse bezoekers zijn worden mevr. Zoabi en haar collega’s MP’s van
Palestijnse origine gemeden. De Knesset telt echter zes Arabieren verkozen op zionistische
lijsten. Deze worden nog steeds volgens mevrouw Zoabi ‘opgevoerd’ bij dergelijke
operaties. Aan de werkzaamheden van de Buitenlandcommissie wenst mevrouw Zoabi niet
deel te nemen. Gevoelige thema’s zouden naar een subcommissie verwezen worden.
Mevrouw Leila Shahid verwelkomde de positieve evolutie in hoofde van sommige EUlidstaten ter zake. Ze verwees naar de kritische toon in het voortgangsrapport van de
Europese Commissie en de door de EU-posthoofden in Ramallah opgestelde paper.
De heer De Bruyn dankte verder mevrouw Zoabi voor haar getuigenis en ook de aanwezige
collega’s en medewerkers. Hij verzekerde de deelnemers dat het Federaal Parlement de
toestand op de voet blijft volgen en kondigde aan dat de bilateralie IPU sectie BelgiëPalestina, zoals gesuggereerd aan het begin van de gedachtewisseling, initiatieven zal blijven
nemen om zich grondig te informeren over de situatie op het terrein.

