
H
et grootste economi-
sche project van Israël.
Zo omschrijft Shir He-
ver de Israëlische be-
zetting van de Pales-

tijnse gebieden. “Die heeft invloed
op elk aspect van het Israëlische le-
ven, vanonderwijs engezondheids-
zorg tot uiteraard het leger.”
Als econoom kijkt hij naar de kos-

ten en baten van die bezetting, met
als conclusie dat die Israël zeer veel
geld kost. “Dat was in de eerste
twintig jaar van de bezetting an-
ders. De bezetting is nu een zeer
zware last op de begroting.”
Er zijnookbaten. Israël isdegroot-

steproducentophetgebiedvanbin-
nenlandse veiligheid. “Die produc-
ten en technieken zijn niet bedoeld
voor oorlogen, maar om burgers
mee in bedwang te houden.” De Pa-
lestijnse gebieden zijn voor dat
soort producten ‘een soort laborato-
rium’ waar ze getest kunnen wor-
den.
Maar het eindsaldo is negatief en

dat is merkbaar voor Israëlische
burgers, zegt Hever. “Elke transac-
tie wordt belast door het veilig-
heidsvraagstuk. Bij elk restaurant
ofwinkelcentrum staat bewaking.”

Alsdebezetting zokostbaar is,waar-
ommaakt de regering daar dan geen
eind aan?
“Dat is het grotemysterie. Er zijn re-
ligieuze,politiekeencultureleargu-
menten voor, maar je moet ook uit-
leggen waarom die keuze wordt ge-
maakt.”
“Israël is een koloniale samenle-

ving, gemaakt door mensen die de
plaatselijke bevolking negeerden of
verdreven. Er is een constant gevoel
van angst. Wat zal er gebeuren als
de Palestijnen hun recht gaan ha-
len? Daarom is er weinig discussie.
Dat zie je in bijna alle koloniale sa-
menlevingen. Er is geen voorbeeld
van een koloniale macht die uit
zichzelf een kolonie opgeeft. De Pa-
lestijnen bepalen uiteindelijk wan-
neer de bezetting eindigt.”

Bedoelt u dat de Palestijnen de Is-
raëliërsmoeten verjagen?
“De Palestijnen hanteren verschil-
lende strategieën, zoals vechten en

onderhandelen. Er is een derde be-
weging die nu populairder wordt,
de Volkscomités, die zich in eerste
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Bezetting kost

‘Men moet zich
realiseren dat
Israël geen
democratie is’

Straatsburg
heeft
altijd gelijk

S
teek jemiddelvinger op
naar het EuropeesHof voor
de Rechten van deMens in
Straatsburg. Datwas deze

week het advies van een conserva-
tieve parlementariër aan de Britse
minister vanBinnenlandse Zaken,
TheresaMay.
Aanleiding voor de uitbarsting

was de zoveelste vertraging in de
uitlevering van de baardige predi-
ker AbuQatada. Al twaalf jaar pro-
beert Groot-Brittannië hemhet
land uit te krijgen,maar steeds
staanwetten in deweg.
De laatste poging omQatada,

ooit aangeduid als de ambassa-
deur vanAl Qaida in Europa, uit te
leveren aan Jordanië strandde be-
gin dit jaar bij het EuropeesHof. In
Jordanië kan in een proces tegen
Qatada bewijsworden gebruikt
dat doormarteling is verkregen.
Dat is een inbreuk op zijn recht op
een eerlijk proces, vindt het hof.
Qatada kwamvrij,maarmaan-

dag lietministerMay hemweer
oppakken. Zo goed als zeker kan
de radicale imamechter nog in
beroep in Straatsburg, in tegen-
stelling totwatMay zei. Het
gevolg is nieuwe vertraging en
misschien komt hij weer op borg-
tocht vrij. Kortom: een afgang voor
May.
De echte schuldige is volgens

veel conservatieve Britsemedia
nog steeds dat hof. De krantThe
Timesmaakt de rechters van het
hof op de voorpagina uit voor ‘jo-
kers’.TheDailyMailhoudt het op
‘machtsverslaafde rechters van
één van demeest politiek uitge-
sproken instellingen’ die alles
doen omGroot-Brittannië schade
toe te brengen.
De frustratie van de Britten over

de slepende uitlevering is begrij-
pelijk.Maar het is heel simplis-
tisch omdewoede ophet Euro-
peesHof voor de Rechten van de
Mens te richten.
Het hof ziet toe ophet Europees

Verdrag van de Rechten van de
Mens: daarin staan zaken als vrij-
heid vanmeningsuiting, recht op
een eerlijk proces en verbod op
discriminatie. De uitspraken zijn
bindend. Straatsburg heeft altijd
gelijk.
Het is een populaire instelling

geworden, duizendenmensen
uit de 47 aangesloten landen
wenden zich jaarlijks tot het
hof.
Meestal krijgen ze ongelijk.

Het overgrote deel van de za-
ken uit het VerenigdKonin-
krijk en bijvoorbeeldNe-
derlandwordt in het
voordeel van de
staat beslecht. Bij
eveneens aangeslo-
ten landen als Turkije
en Rusland ligt dat an-
ders.
Het hof, datmet grote

achterstanden kampt,
stamt uit de periode kort
na de TweedeWereldoor-
log.Mendurfde er toen niet
op te vertrouwendat de staten
demensenrechten altijd serieus
nemen, dusmoest een internatio-
nale instelling over de schouder

meekijken en de staten zo nodig
op de vingers tikken.
Maar hetwantrouwen in Europe-

se instellingen is bij delen vanhet
publiek gegroeid. En inGroot-Brit-
tannië zijnmensenrechten in dis-
krediet geraakt. Die zijn vooral
leuk voor criminelen, vindt drie-
kwart van de Britten volgens een
recente opiniepeiling.
Sommige conservatieve Britse

politici enmedia vinden dat
Groot-Brittannië zo snelmogelijk
het Europees Verdrag van de
Rechten van deMensmoet opzeg-
gen. Dan is Groot-Brittanniëweer
een soeverein en vrij land.
De Britse premier David Came-

ronwil zover niet gaan. Hij haalde
wel fel uit naar het hof, dat vol-
gens hem terrorismebestrijding zo
goed als onmogelijkmaakt.
Hij wil het hof hervormen. Het

moet zich richten op ‘ernstige
schendingen’ van demensenrech-
ten en verdermeer aan de landen
overlaten. Het hofmoet het hok in,
de nationale staatmoetmeer te
zeggen krijgen.
Op een conferentie in Brighton

werd daar gisteren over besloten.
Maar al op voorhandwas duidelijk

dat de oorspronkelijke plannen
behoorlijk verwaterd zijn. Er ko-
men verbeteringen,maar geen in-
grijpende veranderingen, zegt ook
de Britse president vanhet hof,
Sir Nicolas Bratza. Straatsburg
houdt het laatstewoord. Als het
dat niet heeft, heeft het bestaan
van zo’n instellingweinig zin; dan
wordt het een vrijblijvend advies-
orgaan.
Mensenrechten blijven lastig,

ook voor landen die vinden dat ze
zelf wel kunnen bepalen of ze zich
daar aanhouden.

ADDIE SCHULTE

‘Mensenrechten zijn
leuk voor criminelen’
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Demuur die de Joodse nederzettingHar Gilo scheidt van een Palestijns dorp op deWestelijke Jordaanoever FOTO REUTERS

Shir Hever in Amsterdam. De econoom


