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Open brief aan de Nederlandse regering    
    
Treed Palestijnse eenheid en een Palestijnse staat positief tegemoet 
 
Een Ander Joods Geluid en gate48 - Platform voor Kr itische Israëli's in Nederland - roepen de 
Nederlandse regering en politiek op om het Palestij nse verzoeningsstreven en het uitroepen 
van een Palestijnse staat positief tegemoet te tred en, niet alleen omdat de Palestijnen hier 
recht op hebben, maar juist ook omdat het in het be lang is van Israël.  
 
Eind juni bracht Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, een bezoek aan Nederland. 
Hij ontmoette onder meer Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, premier Mark Rutte en 
leden van de Tweede Kamer. Het bezoek van Abbas stond in het teken van het Palestijnse 
verzoeningsproces, alsook het voornemen om in september ten overstaan van de Algemene 
Vergadering van de VN een Palestijnse staat uit te roepen. Het uitroepen van deze staat is een 
mogelijke uitweg voor het vastgelopen vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.  
 
Het voornemen van de Palestijnse Autoriteit om een Palestijnse staat uit te roepen is legitiem. De 
huidige Israëlische regering, onder leiding van Benjamin Netanyahu, is niet bereid serieus werk te 
maken van het vredesproces, en de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden te 
ontmantelen; die feiten laten de Palestijnen weinig alternatieven. Zoals de Israëlische ex-
ambassadeur Ilan Baruch onlangs zei, op een seminar georganiseerd door IKV Pax Christi en Een 
Ander Joods Geluid: "deze Israëlische regering heeft afscheid genomen van het principe 'land voor 
vrede'".  
 
Een echt vredesinitiatief, waarbij Israël bereid is daadwerkelijk stappen te zetten om de bezetting van 
de Palestijnse gebieden te beëindigen, valt onder Netanyahu niet te verwachten. Dat gaat Een Ander 
Joods Geluid en gate48 aan het hart, want het bestendigen van de bezetting is niet alleen destructief 
voor de Palestijnen, maar ook voor Israël. Als respectievelijk Nederlands-Joodse en Nederlands-
Israëlische organisatie zien wij met afschuw hoe de bezetting door Israël van Palestijns gebied de 
Palestijnen steeds meer in het nauw drijft, maar ook funest is voor de Israëlische samenleving. De 
bezetting maakt een utopie van een Israël dat in vrede met zijn buren kan leven en dat een tolerante 
en open samenleving kan zijn.  
 
Een Palestijnse staat kan niet worden gerealiseerd zonder Palestijnse eenheid. Deze eenheid wordt 
momenteel op democratische wijze nagestreefd, door middel van politieke onderhandelingen. Een 
Palestijnse partner voor vrede kan immers alleen met succes opereren, als zij een afspiegeling is van 
de gehele Palestijnse samenleving. Het is aan Nederland deze ontwikkeling te ondersteunen, met 
woorden en met daden, en ook een Palestijnse eenheidsregering constructief en onbevooroordeeld 
tegemoet te treden. 
 
Nederland dient de bescheiden en legitieme nationale aspiraties van de Palestijnen te honoreren. Het 
uitroepen van een Palestijnse staat is een van de weinige mogelijkheden die de Palestijnse Autoriteit 
rest om de bezetting te beëindigen en de Palestijnen uitzicht te bieden op een normale toekomst. De 
Palestijnen hebben waarachtig lang genoeg gewacht. 
 
Een Ander Joods Geluid en gate48 hopen dat de Nederlandse regering en politiek hun 
verantwoordelijkheid nemen, en de Palestijnse agenda welwillend en positief tegemoet treden en zich 
bereid verklaren bilateraal tot erkenning van een Palestijnse staat over te gaan. Alleen dan kan de 
vicieuze cirkel van bezetting en geweld doorbroken worden en kan er gewerkt worden aan een 
duurzame vrede in de regio, voor Palestijnen en Israëli's. 
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