
‘D raconische’ legerorders Israël

Israëlische soldaten houden zaterdag betogers tegen bij Bethlehem, tijdens een demonstratie tegen de bouw van een muur rond Palestijns gebied. Foto AFP

Van onze correspondent
Alex Burghoorn

JERUZALEM Tienduizenden Pales-
tijnen lopen het gevaar de Weste-
lijke Jordaanoever uitgezet te
worden door Israël, nadat dins-
dag twee nieuwe legerorders van
kracht zijn geworden.

Het betreft aanpassingen van een
oude legerorder uit 1969, die voor-
schrijft hoe tegen ‘infiltranten’moet
worden opgetreden. De nieuwe or-
ders versterken bij Palestijnen de in-
druk dat Israël hen het liefst allemaal
ziet vertrekken.

De definitie van ‘infiltranten’ is zo-
danig opgerekt dat onder die noemer
iedereen valt die ‘het gebied onrecht-
matig is binnengegaan’of ‘zich in het
gebied bevindt zonder de rechtmati-
ge vergunning te bezitten’. De oude
order was alleen van toepassing op
hen die vanuit Arabische buurlanden
de Palestijnse gebieden waren bin-
nengegaan. Het ging destijds met
name om guerrillastrijders.

De Palestijnse premier Salam
Fayyad noemde de nieuwe orders
dinsdag ‘op alle mogelijk manieren il-
legaal’, zowel op basis van het inter-
nationaal recht als het Oslo-akkoord
tussen Israël en de Palestijnen. De
maatregel moet ‘absoluut ingetrok-
ken worden’, zei Fayyad.

De maatregelen bedreigen in de
eerste plaats Palestijnen uit de Gaza-
strook die in de afgelopen veertig jaar
naar de Westoever zijn verhuisd, veel-
al om te trouwen. Zij kunnen worden
teruggestuurd naar Gaza, waaruit Is-
raël zijn bezettingsleger in 2005 heeft
teruggetrokken. Hoeveel Palestijnen
precies tot die categorie horen, is niet
duidelijk. Maar Israëlische mensen-
rechtengroepen spreken van tiendui-
zenden. Op de Westoever wonen
meer dan 2 miljoen Palestijnen.

Land van herkomst
Ook buitenlandse huwelijkspart-

ners van Palestijnen – afkomstig uit
de Palestijnse diaspora of van niet-Pa-
lestijnse afkomst – lopen het risico te
worden uitgezet naar hun land van
herkomst. Als uitzetting niet moge-
lijk is, kan hun een gevangenisstraf
tot 7 jaar worden opgelegd.

De derde groep die door de ruim ge-
formuleerde orders getroffen kan
worden, zijn buitenlandse activisten
die op de Westoever wonen om de Pa-
lestijnen bij te staan in hun verzet te-
gen de bezetting. Mogelijk bemoeilij-
ken de orders ook nog de verblijfssta-
tus van buitenlandse ontwikkelings-
werkers.

Het Israëlische leger is naar eigen
zeggen ‘klaar om de order uit te voe-
ren’. In een verklaring stond dat de
maatregelen ‘niet van toepassing zijn
op Israëli’s (er wonen ook meer dan
200 duizend Joodse kolonisten, red.),

maar op hen die illegaal verblijven in
Judea en Samaria’. Dit laatste is de bij-
belse benaming waarmee Israël in
het dagelijks spraakgebruik de Pales-
tijnse Westoever aanduidt.

Onder aanvoering van de Israëli-
sche mensenrechtenorganistie
HaMoked hebben tien groepen de mi-
nister van Defensie, Ehud Barak, eer-
der deze week opgeroepen de orders
in te trekken. Ze hebben aangekon-
digd de ‘draconische maatregelen
met alle middelen te zullen bestrij-
den’. Het houdt vermoedelijk in, dat
mensenrechtenadvocaten het Hoog-

gerechtshof zullen inschakelen zodra
de order een keer is uitgevoerd.

In theorie kunnen alle Palestijnen
op de Westoever door de legerorders
worden getroffen, omdat niet is ge-
specificeerd over welke ‘vergunning’
inwoners moeten beschikken. ‘De
overgrote meerderheid van de men-
sen die nu op de Westoever wonen,
zijn nooit verplicht geweest daartoe
wat voor soort vergunning dan ook te
hebben’, aldus HaMoked.

Sinds de het begin van de bezetting
van de Palestijnse gebieden in 1967 is
het bevolkingsregister van de Westoe-

ver in handen van het militaire be-
stuur. Jarenlang heeft Israël op basis
van legerorders het leven van Palestij-
nen georganiseerd. Sinds het Oslo-ak-
koord van 1994 is de situatie diffuser,
doordat het burgerlijk gezag over de
steden en veel dorpen is overgedra-
gen aan de Palestijnse Autoriteit.

De kwetsbaarste groepen zijn de af-
gelopen jaren al getroffen door ad-
hoc-maatregelen. Enkele keren zijn
Gazanen al teruggestuurd, ook al
woonden ze al jaren op de Westoever.
Juridische protesten veranderden
aan die gevallen niets.

Uitzetting dreigt voor tienduizenden Palestijnen op Westoever
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