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‘Erkenning kan Israël redden’
…Dat
…
zij het als Joodse Israëli opneemt
voor de Palestijnse zaak, vindt dr.
Halleli Pinson niet verbazingwekkend,
maar logisch.
…‘De
… erkenning van het recht van
Palestijnen op een eigen staat is niet
alleen juist en gerechtvaardigd, maar
ook in het belang van Israël en de
Israëlische bevolking.’

▶▶Amsterdam

Het is de sociologe uit Beersheva een
raadsel waarom de meerderheid van de
bevolking de oren laat hangen naar de
regering-Netanyahu. ‘De Israëlische samenleving is schizofreen. De meesten
willen een einde aan de bezetting van
de Palestijnse gebieden en zijn voor een
tweestatenoplossing. Tegelijk steunen
ze een regering die ‘nee’ zegt, bang voor
het ontstaan van een Palestijnse staat.’
De stap van de Palestijnen om erkenning van de Verenigde Naties te krijgen,
juicht Pinson dan ook toe. Met de
vruchteloze gesprekken over onderhandelingen gijzelden achtereenvolgende
regeringen in Israël het vredesproces,
meent ze.
Met die onwrikbaarheid heeft Israël
veel ellende over zichzelf afgeroepen.
Decennialang gaat de Joodse staat gebukt onder terreurdreiging, aanslagen,
oorlogen en een diepgewortelde haat
van Arabieren. ‘Al die vreselijke dingen
hadden niet hoeven gebeuren als Israël
had afgezien van een inmiddels veertig
jaar durende bezetting’, zegt Pinson.
‘Onafhankelijkheid is gerechtvaardigd
voor een volk dat al een eeuw lang onderdrukt is.’

politiek spel

Het is onaanvaardbaar als Jeruzalem, net als vóór 1967, weer het Berlijn van het
Midden-Oosten wordt, een met prikkeldraad gedeelde stad’, stelt Israëlkenner
Hans Knoop.

anp nd.nl/buitenland

Nederland werkt nog
zeker drie maanden
met NAVO in Libië
▶▶Den Haag
Nederland blijft de komende maanden met zes F-16-gevechtsvliegtuigen, een mijnenjager en stafpersoneel meedoen aan de NAVO-missie in
Libië.
De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) hebben dat gisteren in een brief aan de
Tweede Kamer aangekondigd. De NAVO
besloot eerder op de dag haar aanwezigheid in Libië met drie maanden te verlengen. Ons land doet sinds eind maart
mee aan de militaire operatie, die erop
is gericht de burgerbevolking in dat land
te beschermen.
De F-16's zorgen ervoor dat het vliegverbod boven Libië wordt gewaarborgd.
De mijnenjager controleert het wapenembargo tegen het Noord-Afrikaanse
land en houdt de Libische havens vrij
van mijnen. Ook zijn er Nederlanders
actief in AWACS-radarvliegtuigen. Bij de
missie zijn ongeveer 170 Nederlanders
betrokken. Nederland levert de komende tijd ook een bijdrage aan ontmijningswerk in Libië. <

Drie obstakels hinderen de weg naar
vrede: de uitbreiding van de Joodse nederzettingen op de Westoever, de status van Jeruzalem en het vluchtelingenvraagstuk. ‘Israël moet zijn
verantwoordelijkheid erkennen voor de
miljoenen statenloze Palestijnen in
vluchtelingenkampen en werken aan
praktische oplossingen door compensatie te betalen en een symbolisch aantal
vluchtelingen te laten terugkeren’, zegt
Pinson, die benadrukt dat dit haar persoonlijke opvatting is.
Ze stemt toe dat Arabische buurlanden
de vluchtelingenkampen al meer dan
zestig jaar in stand houden, zonder dat
er uitzicht is op verbetering van hun
lot. ‘Het is een politiek spel. Natuurlijk
zijn ook de Arabische landen verant-

Halleli Pinson: gelijkheid en vrijheid
Dr. Halleli Pinson werkt als sociologe
aan de Ben-Gurion Universiteit in
Beersheva. De Israëlische wetenschapper is sinds enkele jaren een
vooraanstaand activiste bij de
solidariteitsbeweging Sheikh Jarrah
(naar de gelijknamige Palestijnse wijk
in Oost-Jeruzalem), die opkomt voor
sociale gelijkheid en een einde wil
aan de bezetting. Pinson keerde zich
tegen de sloop van Palestijnse huizen
in Oost-Jeruzalem en bond de strijd
aan tegen gedwongen uitzettingen.
Dat is haar niet in dank afgenomen
door Joodse medeburgers. ‘Velen zien
mij als een verrader. Zo zie ik mezelf
niet; ik wil dat iedereen in mijn land
vrij kan kiezen en zijn eigen leven
leiden.’ Pinson klampt zich vast aan
de woorden van Nelson Mandela, die
zei dat alleen vrije mensen kunnen
onderhandelen. ‘Ik weet dat ik aan de
goede kant van de geschiedenis sta,
en daarom is het de moeite waard me
daarvoor in te zetten.’

woordelijk. Het is niet terecht alleen
Israël verwijten te maken, maar er zou
veel gewonnen zijn als Israël zijn deel
doet. Maar de vluchtelingenkwestie
vraagt om een gemeenschappelijke oplossing.’
Schrijnend noemt Pinson de status van
Jeruzalem. ‘We raken steeds verder weg
van een oplossing. In de afgelopen tien
jaar zijn duizenden hectares grond, die
voorheen hoorden bij dorpjes rondom
Jeruzalem, toegevoegd aan de stad.
Daarmee worden ze de facto deel van
Israël, maar het is in strijd met het internationale recht. De Israëlische regering staat toe dat er Joodse buurten komen in Oost-Jeruzalem en wil zo
onomkeerbare feiten op de grond
scheppen.’

angst

Met spanning ziet Halleli Pinson de
Algemene Vergadering van de VN tegemoet, als voorzitter Mahmoud Abbas
van de Palestijnse Autoriteit morgen zal
vragen om erkenning van een eigen
staat. De politiek en media in Israël
kweken volgens haar een sfeer van
angst door te spreken van een ‘politieke
tsunami’ en vol te houden dat de hele
wereld tegen Israël gekant is. ‘Het tegendeel is waar: als we zorgen voor een
akkoord met de Palestijnen leidt dat

niet tot onze ondergang maar tot ons
voortbestaan. Ik zou enthousiast zijn
als een aanzienlijk aantal Europese landen partij kiest voor de Palestijnse verlangens.’
Een VN-erkenning van Palestina, al dan
niet tegengehouden door een Amerikaans veto, zal de internationale druk
op Israël vergroten en de Joodse staat
verder in een isolement drijven, verwacht de Israëlische academica. Die
druk is nodig, meent ze. ‘Veel Israëliërs
denken dat er geen keus is, terwijl die
er wel duidelijk is. We afficheren ons
graag als vredelievend land, maar onze
daden laten het tegengestelde zien.
Toen Sadat in Israël landde, was dat
voor veel Israëliërs een schok. Als de
vrede aan de deur klopt, weet mijn land
niet hoe open te doen.’
Of het tot oorlog komt in het MiddenOosten, durft Pinson niet te zeggen. Ze
wijst erop dat binnen één maand de relaties met Egypte en Turkije ernstig zijn
verslechterd. ‘Niemand weet wat er
gaat gebeuren: meer aanslagen, vergeldingsacties, hoe hard pakt Israël Palestijnse protesten aan? De kans op bloedvergieten is angstaanjagend. Het is
moeilijk om een voor ieder bevredigende uitkomst te vinden; maar elke oplossing moet beginnen met het besluit de
bezetting te beëindigen.’ <

Hilbert Meijer nd.nl/binnenland

Verboden Columbus-ei tegen schulden
…De
… ChristenUnie wil problematische
schulden aanpakken door betere
registratie van onbetaalde rekeningen.
…Zo’n
…
registratiesysteem, het ei van
Columbus tegen dreigende probleemschulden, ligt al jaren op de plank.

▶▶Den Haag

De ChristenUnie wil meer actie van het
kabinet tegen schulden. Niet alleen bij
de overheid en de banken, maar ook
tegen de grote schuldenlast bij burgers,
zegt fractieleider Arie Slob. Gisteren bij
de algemene beschouwingen in de
Tweede Kamer kwam hij met een actieplan: hij wil dat studenten minder
automatisch kunnen lenen, dat het zilvervlootsparen terugkeert en dat schulden bij de belastingdienst, energiebedrijven en de woningbouwvereniging
worden geregistreerd bij het Bureau
Krediet Registratie.
Die schuldenregistratie is een gevoelig
punt. Zes jaar geleden al ontstonden er
plannen voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Het systeem
doet de alarmbellen rinkelen zodra

iemand twee maanden huurachterstand heeft of als de rekeningen voor
gas, water, licht, telefoon en tandarts
zich opstapelen. Want dat zijn de eerste
signalen van dreigende probleemschul-

30.000 euro schuld
Zo’n 1,8 miljoen Nederlandse
huishoudens hebben betalingsachterstanden en bijna een miljoen
mensen kampen met problematische
schulden. Gemiddeld hebben
cliënten in de schuldhulpverlening
30.000 euro schuld, verdeeld over
zestien schuldeisers. Steeds meer
huishoudens kampen met steeds
hogere schulden. Uit onderzoek van
de Utrechtse lector rechten dr. Nadja
Jungmann blijkt dat de meeste
mensen in de schuldhulpverlening
tussen de 25 en 45 jaar zijn. Maar
steeds vaker zijn ze jonger dan 25 of
ouder dan 65 jaar. Ze werken vaker
als zelfstandige, hebben vaker een
koophuis en vaker een inkomen
boven modaal.

den, zegt Joke de Kock, voorzitter van
de vereniging voor schuldhulpverlening
NVVK. Na de onbetaalde rekeningen
volgen leningen om het ene gat met het
andere te vullen, net zo lang tot de
schulden zo hoog oplopen dat ze niet
meer te ontkennen zijn.
Het systeem kan een belangrijke doorbraak zijn in de aanpak van de schuldenproblematiek en had in 2009 al
operationeel moeten zijn. Maar het
komt nog altijd niet van de grond. De
zaak loopt vast op de privacywetten.
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) schendt het systeem Nederlandse en Europese richtlijnen die de privacy van mensen moeten
beschermen.
Het registratiesysteem is een breed gedragen initiatief van de NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
het Leger des Heils en de verenigingen
van banken, financieringsmaatschappijen, energieleveranciers, thuiswinkelbedrijven en woningcorporaties. De
Tweede Kamer zou het systeem liever
vandaag dan morgen invoeren, bleek
vorige week nog tijdens een rondetafel-

bijeenkomst van de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. De Kamerleden zien slechts één oplossing: eerst de
wet aanpassen, dan het registratiesysteem invoeren.
Als het Landelijk Informatiesysteem
Schulden al had bestaan, waren problematische schulden in tachtig procent
van de gevallen vroegtijdig ontdekt,
blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Social Force. Onderzoeker
dr. Nadja Jungmann, lector rechten aan
de Hogeschool Utrecht, vindt het opvallend dat ook bijna driekwart van de
mensen met problematische schulden
voorstander is van schuldenregistratie.
‘Er moet iets gebeuren’, vindt Joke de
Kock van de vereniging voor schuldhulpverlening. ‘De afgelopen tien jaar is
het aantal problematische schuldsituaties verdrievoudigd. Niemand heeft er
baat bij als mensen met serieuze betalingsproblemen door kunnen gaan met
het afsluiten van leningen. Kredietverleners moeten weten wanneer ze voorzichtig moeten zijn, maar op dit moment missen ze daarvoor de
informatie.’ <
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