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Een goedgevulde zaal was getuige van het 

gaande is, maar dat door de recente ontwikkelingen in de regio, de 

parlementsverkiezingen van 17 maart en de Gaza

genoeg relevantie beschikte. Naast Michiel Servaes, 

van de Tweede Kamerfractie

Israëlische Arbeiderspartij) 

onderdeel van het panel. 

  

De huidige ontwikkelingen in de Israëlische politiek zullen 

verloop van het conflict in de komende jaren. Het begin van de bijeenkomst stond dan 

ook in het teken van de recente verkiezingen in 

van Benjamin Netanyahu 

verkiezingscampagne kwamen dan ook uitvoeri

van de verkiezingen het beeld van een halvol en een halfleeg glas. Half

afgelopen verkiezingscampagne de arbeiderspartij

Hatnuah, een ruime zetelwinst opleverde en 

Netanyahu wel degelijk verslagen kan worden

mensen besloten om weer op Netanyahu 

teleurstelling en naar zijn mening een bevestiging van de negatieve houding vanuit 

Israël ten opzichte van een vredesoplossing. Naar zijn mening heeft de Israëlische 

bevolking tijdens de afgelopen verkiezingen aangetoond dat Israëli’s bewust hebben 

gekozen om de rechten van Palestijnen niet te erkennen.

 

Na het eerste gedeelte van het debat

betrokken. De aanwezigen namen dan ook 

panelleden voor te leggen. Ondanks de tijdsdruk werden de meesten van hen uitgebreid 

te woord gestaan en werd het interactieve gedeelte een succes.

 

Dit zorgde er dan ook voor dat het debat zich snel op het grote ach

de sessie toespitste, namelijk:

gaza-oorlog in 2014. Deze kwestie

onder de sprekers, de nodige spanning met zich mee. Spanning die bij vlagen voelbaar 

was, maar die de sfeer van de

stond. De situatie mag dan weliswaar in de huidige politieke 

uitzichtloos ogen, dit weerhield

persoonlijke doelstellingen en perspectieven met de aanwezigen te delen. Biran 

hierbij met name op de stappen die nog moeten worden gezet voordat een Palestijnse 

staat kan worden gevormd. Onder meer het houden van democratische verkiezingen, 

het beschermen van de rechten van minderheden en andere democratisch 

randvoorwaarden zijn daarbij 
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de komende jaren. Het begin van de bijeenkomst stond dan 

ook in het teken van de recente verkiezingen in Israël. De toch wel verrassende winst 

van Benjamin Netanyahu en zijn spraakmakende opmerkingen tijdens de 

ampagne kwamen dan ook uitvoerig aan bod. Volgens Biran geeft de uitslag 

van de verkiezingen het beeld van een halvol en een halfleeg glas. Half

afgelopen verkiezingscampagne de arbeiderspartij, mede door de samenwerking met 
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verslagen kan worden. Halfleeg omdat uiteindelijk toch zo 
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de prettige en inhoudelijke bijeenkomst geenszins in de weg 
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weerhield de aanwezige sprekers er echter niet 

persoonlijke doelstellingen en perspectieven met de aanwezigen te delen. Biran 

hierbij met name op de stappen die nog moeten worden gezet voordat een Palestijnse 

worden gevormd. Onder meer het houden van democratische verkiezingen, 

het beschermen van de rechten van minderheden en andere democratisch 

daarbij essentieel. Deze zorgen werden gedeeld
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waarbij hij echter benadrukte 

proces te blijven blokkeren. Verder vestigde hij uitgebreid zijn hoop op de internationale 

gemeenschap. Een oproep die door Servaes instemmend

step up and raise our game’. 

verband gebeurt. Volgens hem is EU

een goede wijze mee begonnen

te besteden. 

 

Ter aanvulling van het gesprek over de oorlog in Gaza

onderzoek naar de oorlogsmisdaden gedurende deze periode aangehaald. Moet 

niet gewoon instemmen met de onderzoeken en zijn 

Biran: ‘You don’t solve disagreeme

solution.’ Dit wekt de nodige verbazing

laatste benadrukt dan ook het belang van de onafhankelijke resultaten van dit 

onderzoek en de noodzaak van beide partijen om hier medewerking aan te 

verlenen. 

 

Het debat werd afgesloten met een vooruitblik. In 2017 is het 50 jaar geleden dat d

bezetting van Palestina begon, het zou dan ook volgens Servaes een belangrijk jaar 

kunnen worden voor het huidige conflict.

naar optimisme maar we moeten het blijven proberen’, aldus Servaes.
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