Nederzettingen, voorsteden en struikelblokken
CIDI is voorstander van een
tweestaten-oplossing en stelt
daarom al jaren dat uitbreiding van de nederzettingen
op de Westbank een obstakel
vormt voor vrede. Als er een
vredesverdrag komt, zullen
er onvermijdelijk nederzettingen moeten worden
ontruimd. Uit de ‘realiteit op
de grond’ en voorgaande onderhandelingen blijkt echter
wel dat sommige nederzettingen niet ontruimd, maar
‘uitgeruild’ zullen worden.
Een overzicht.

om zo min mogelijk nederzettingen
ontruimen, zo sterk mogelijke grenzen, en zo min mogelijk Palestijnen
‘annexeren’ als burgers van Israel.
Voorstellen voor landruil zijn altijd
deel van een pakket van concessies
aan beide kanten en kunnen moeilijk los worden beoordeeld. Toch zijn
er in de loop der tijd verschillende
voorstellen uitgelekt.
Eén van de voorstellen hieronder
werd niet gedaan in het kader van
binationale onderhandelingen, maar
is opgesteld door leden van Israelische en Palestijnse vredesbewegingen om de impasses te doorbreken.
In het voorstel van het zo genoemde
het Geneefse Initiatief (hierna GI)
worden 34 nederzettingen geannexeerd en is het aantal geruilde
vierkante kilometers voor het eerst
exact gelijk. De opstellers werden
door veel Israeli’s ‘verraders’ genoemd, maar internationaal heeft
het voorstel nu nog veel prestige en
de opstellers zien in Obama een aanhanger van hun plan - zover bekend
slechts gesteund door diens speech
bij zijn laatste bezoek aan Jeruzalem. Zeer gedetailleerde plannen
van GI zijn hier te zien: http://www.
geneva-accord.org.

Op dit moment wonen er ruim
350.000 Joden in de 121 door Israel erkende nederzettingen op de
Westbank. De Palestijnen hebben
bij herhaling verklaard geen Israeli’s
te zullen dulden in hun nieuw op
te richten staat. Het is niet doenlijk
om 350.000 mensen gedwongen
te verhuizen. Anderzijds kan een
Palestijnse staat op twee gescheiden gebieden niet functioneren. Om
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Over de hoeveelheid land op de Westoever die wordt ‘bezet’, ‘gecontroleerd’ of in
beslag genomen door de nederzettingen
zijn de meest uiteenlopende schattingen in omloop. De Israelische regering
spreekt van 1,5%, onze minister van Buitenlandse Zaken had het over 43% en er
zijn zelfs Palestijnse rapporten die zeggen dat de Israelische nederzettingen
meer dan 60% van de Westoever controleren. CIDI zocht het uit en kwam met
een rapport dat de bedoeling heeft iedereen in staat te stellen om zelf te oordelen
over vier verschillende en tegenstrijdige
versies van deze sleutelkwestie. Net als
de Israelische vredesorganisatie ‘Vrede
Nu’ komen wij tot de conclusie dat de nederzettingen 9,3% van het grondgebied
van de Westbank innemen.
Het rapport is te downloaden via:
http://www.cidi.nl/cidi-rapportisraelische-nederzettingen/

dian en Al Jazeera een eenzijdige
in 1993 geen nieuwe nederzettinkeus die erop gericht was Abbas en
gen erkend. Niettemin zijn er op de
de PA in diskrediet te brengen. De
Westbank naast erkende nog steeds
Papers werden gepubliceerd tijdens
ongeveer honderd niet-erkende nede ‘Arabische Lente’, en bovendien
derzettingen (ook wel ‘buitenposis Al Jazeera gelieerd aan de Mosten’). Die bestaan soms slechts uit
lim Broederschap en daarmee aan
een paar caravans en bevinden zich
Hamas, verklaard tegenstander van
doorgaans diep in Palestijns gebied.
de PA die volgens Hamas te slap zou
Zij zijn op geen enkele manier een
zijn. Hoe dit ook zij, volgens de Paheet hangijzer: bij een vredesverdrag
lestine Papers noemde de Palestijnse
zullen zij moeten worden ontruimd,
onderhandelaar en toenmalige previndt ongeveer iedereen behalve de
mier Qurei in een gesprek met Livni
inwoners.
de nederzettingen Ma ale Adumim,
De ‘grote drie’ -- Volgens Israel kunAriel, en Efrat struikelblokken, en
nen de drie grootste nederzettingen
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NEDERZETTINGEN: HOEVEEL
RUIMTE BESLAAN ZIJ?

kilometer breed.
Ariel, ten noordoosten van Modi’in
Illit, valt al meer onder de hete hangijzers. Het heeft veel inwoners, maar
het ligt diep in de Westbank, 17 km
over de Groene Lijn. Juist op dat
punt had Israel voor 1967 een akelig
smalle wespentaille. Olmert wilde
Ariel bij Israel houden, Barak wilde
hetzelfde in 2000, Clinton ook. Het
Geneefs Initiatief wil het ontruimen.
(Critici van het GI zeggen dat dit
vooral is omdat de inwoners meest
religieus zijn.)
Efrat heeft het karakter van een
stad, er is een groot industrieterrein
bij en het heeft 8500 inwoners. Het
ligt vlakbij nederzettingen in het
Etzionblok die volgens de meeste Israeli’s moeten worden geannexeerd,
maar het GI wil het ontruimen.
Waarschijnlijk is dit omdat Efrat ten
oosten van de N60, ligt, de belangrijkste weg die de Westbank van
noord naar zuid doorsnijdt.
Palestijnse ideeën
Over het annexeren van bovenstaande nederzettingen bestaat in Israel
in meer of mindere mate een consensus (zij worden wel ‘consensusnederzettingen’ genoemd), maar de
PA denkt daar anders over. Van Palestijnse kant zijn er tijdens onderhandelingen nooit voorstellen in de
vorm van een kaart ingediend. In de
zgn. ‘Palestine Papers’ die in 2011
werden ‘gelekt’ door Wikileaks via
The Guardian en Al Jazeera werd
wel die indruk gewekt, maar hoe
betrouwbaar dit is staat te bezien.
Volgens critici maakten The Guar-
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vraag. De villawijk valt buiten de officiële stadsgrenzen, maar ligt heel
dicht bij Jeruzalem en wordt door
veel Israeli’s als een voorstad daarvan
gezien. Zelfs op de kaart van het GI
zou het worden geannexeerd, maar
net als bij Ma’ale Adumim stelt GI
voor om het tussenliggende gebied
niet te annexeren. Anders dan Olmert kiest GI voor een verbindingsweg. Palestijnse onderhandelaars
noemen Givat Ze’ev steevast een
struikelblok, evenals Har Homa,
dat op de kaart van Olmert wel
wordt geannexeerd. Het Geneefs Initiatief overigens wil Har Homa niet
annexeren, omdat de bouw van deze
buurt begon in 1997 - vier jaar na de
Oslo-akkoorden waarin stond dat
de status quo niet gewijzigd mocht
worden door nieuwbouw. (Daarin is
het GI volgens sommige critici weinig consequent: als die regel wordt
aangehouden, zou ook geen rekening gehouden moeten worden met
de enorme Palestijnse stedenbouw
de laatste 15 jaar rond Jeruzalem en
andere grote bevolkingscentra op de
Westoever.)
Over andere voorsteden zoals het aan
Har Homa grenzende Gilo en het
aan Givat Ze’ev grenzende Ramot,
lijkt veel meer consensus te bestaan:
zij worden op kaarten van Olmert
en het GI geannexeerd, en ook op de
kaart van Abbas is dat het geval. Hetzelfde geldt voor Pisgat Ze’ev. 
Bronnen o.a.: Geneva Initiative, Foundation for Middle East Peace, Al Jazeera/
Palestine Papers, Israelische media,
CIDI-rapport Israelische nederzettingen.

