MIDDEN OOSTEN
Overwegende
1) dat het Israelische volk recht op zelfbeschikking heeft en dit uitoefent middels de
staat Israel;
2) dat het Palestijnse yolk evenzo recht op zelfbeschikking heeft, maar dat zij daar geen
gebruik van kunnen maken;
3) dat er bij de confllcten, oorlogen en terroristlsche aanslagen die tot nu toe uit het
Palestijns-Israelisch probleem voortvloeiden vele slachtoffers te betreuren zijn geweest
(en dat dit in de toekomst bij gelijkblijvende tegenstellingen niet zal veranderen);
4) dat het Palestijns terrorlsme (en het door anderen bedreven terrorisme) afkeurenswaardig is en op onaanvaardhare wijze slachtoffers maakt en angst veroorzaakt;
5) dat de Palestijnse politieke invloed in aanzienlijke mate afhankelijk is van de beschikking over en het gebrulk van fysieke middelen;
6) dat het Palestljns-lsraelisch probleem naast een directe politieke en velligheids (milltaire) dimensie ook een humanitaire dimensie heeft, die het meest schrljnend aan de oj)pervlakte treedt in het geval van de Palestijnse vluchtellngenkampen;
7) dat de permanente staat van waakzaamheid en oorlog die in Israel heerst een zeer
zware sociale, psychische en vooral ook economische druk uitoefent op het Israellsche
yolk, en dat onder haar alsmede onder het Palestijnse yolk een nadrukkelijke vredeswens
leeft;
8) dat Israel, de PLO, Jordanie, Syrie, Egypte, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
In ieder geval blj het Palestijns-Israelisch probleem betrokken zijn en dat oplossingen
(althans het uiteindelijke totaal van oplossingen), in gedachten een stapsgewijze benadering, minstens door deze partijen gedragen moeten worden.
Overwegende ten aanzien van de rol van Europa
9) dat de koloniale machtspolltiek van Groot-Brittannie (voormallg mandaathouder over
Palestina) en in mindere mate de koloniale houding van andere Westerse mogendheden
mede-verantwoordelijk is voor het ontstaan en de omvang van het Palestijns-Israelisch
probleem;
10) dat het "Westen" zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog op absoluut onvoldoende wijze heeft verzet tegen de Jodenvervolgingen door met name Nazi-Duitsland;
11) dat door de daardoor ontstane "schuld" en de Koude Oorlogsltuatle dommlge Westerse
staten een pro-Israellsche houding aannamen, die ten koste Is gegaan van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse Yolk;
12) dat de veillgheid van de Zuideuropese staten direct en die van de andere Europese
staten en hun burgers (in verband met terroristische aans'lagen), door het bij t1jd en wijle
hoogoplopende Palestljns-Isreallsch conflict In gevaar Is.
Spreekt uit
1) dat het streven moet zijn een op den duur onafhankelijke Palestijnse staat op de
Westoever van de Jordaan en de Gazastrook, waarblj wij de volgende soepel In elkaar
overlopende stappen In gedachten hebben: demilitarisatie onder multilateraal- of VN-toezicht, confederatie met Jordanie en onafhankelljkheid, dit alles zonder dat de territoria
-Ie soevereinitelt van Israel ·wordt aangetast;
2) dat de huidige Joodse nederzettingen op toekomstig PalestIjns grondgebied niet vanzelf
-sprekend ontruimd hoeven te worden (tenzlj gebouwd na een nader te bepalen datum)

en dat de inwoners kunnen kiezen tussen de Palestljnse
en de Israelische
nationaliteit,
maar dat de Palesttjnse
wet ten er van toepassing
zullen zijn met waarborgen
voor de
beschermlng
van de mensenrechten
e.d.;
3) det de betrokken
partijen
ztch neer[eggen
blj de macht van Israel oller West- j eruzalem, maar dat waarborgen
blijven bestaan
voor het bezooken van de "hellige plaatsen"
door de beoefenaars
van de verschillende
religtes;
4) dat er onder de burgers van Oost-Jeruzalem
een referendum
wordt~ gehouden, welke
de status (palestljns,
rsraellsch etc.) van dit stadsdeel moot bepalen;
5) dat er afhankelljk
van de uitsIag van een dergelljk referendum
een stadsbestuur
(parlement) wordt gekozen volgens het stelsel van evenredige
vertegenwoardiging,
een stadsbestuur dat zal handelen op grond van een nieuw op te stellen stadsstatuut
en anderszins
in overeenstemming
met de wit van de burgers van jeruzalem.
Spreekt

voorts

als wenselijk

uit

6) dat er zo snel mogelijk een eerste
ronde van onderhandelingen
wordt gestart
tussen
Israel enerzlJds
en Palestijnen
en j ordaniers
anderzijds
(waarschijnlljk
in een PalestiJnsJordaanse
delegatie);
7) dat de Palestljnen
In de Palestljns- Jordaanse
delegatie
geen offlciele
PLO-Ieden
zijn,
maar w~1 banden met de PLO hebben;
8) dat de onderhandelingen
pIaatsvlnden
onder voorzitterschap
van de Verenlgde Staten
en dat de Sovjet-Unie
in ruit voor matigende
druk op haar bondgenoten
(met name Syrie)
en actleve
bestrljdlng
van terrorisme,
formeel
ais waarnemer
aanwezig
mag/moot
zijn
blj de onderhandelingen
en "co-guarantor"
is van de uitkomst;
9) dat de Verenigde Staten een matigende
druk uitoefent
op Israel, Jordanie
en andere
bondgenoten;
10) dat de Westeuropese
staten druk uitoefenen
op de Verenigde Staten teneinde
bovenstaande doolen te verwezenlljken;
II) dat er eventueel
een bijeenkomst
plaatsvindt
van gematigde
Arablsche
leiders ter
ondersteuning
van de Palestijns- Jordaanse delegatie;
12) dat mlnstens gedurende de fasen di.e lelden tot de Palestijnse
onafhankelijkheid
geen
gewapende troepen anders dan toezichthoudende
in bovenstaande
zln ter plekke aanwezig
zijn, behalve
geleldelijk
ingevoerde
zeer beperkte~ en Iichtbewapende
eenheden
belast
met binnenlands-politionle
taken;
13) dat na de (cussen) oplossing voor het Palestljns-Israelisch
probleem een tweede ronde
van onderhandelingen
wordc gesstart
nu tussen Israel en Syrie over teruggave
van de GoIan-hoogce (met permanente
demititarisatie)
zander de militair-strategische
balans of de
Israelische
Noordgrens
in gevaar te brengen en dat Syrie bijvoorbeeld
onder
ander de
Libanese Beka'a-vallei
ontrulmc;
14) dat deze tweede ronde van onderhandelingen
onder gezamenlljk
voorzitterschap
van
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unle
plaatsvindt
en dat de ultkomst
door hen en de
staten
van de EPS wordt gegarandeerd;
IS) dat In Zuld-Libanon een muititaterale
of VN-buffer wordt gevormd na volledige terug
-trekking
van Israel, maar dat Israel waarborgen
krijgt om haar Noordgrens
van schendingen te vrijwaren;
,
16) dat de Palestljnse
vluchtelingen
zich vrljelijk op de Westoever
en de Gaza-strook
mogen vestlgen,
dat voor particullere
gronden die vanaf een nader overeen
te komen
datum door Israel onteigend
zijn een schadeloossteliing
wordt overeengekomen
en dat
Palestljnen
ongehlnderd
grond kunnen kopen;
.
17) dat zo spoedig mogelljk wordt begonnen met een drastlsche
verbetering
van de Ievensomstandlgheden
in de Palestljnse
vluchtellngenkampen
en dat de Verenigde Staten,
de Sovjet-Unle,
Israel, verscheldene
Arabische
staten en anderen hiervoor de financiele
middelen ter beschikking stellen;
18) dat gezien de te verwaarlozen
invloed van Nederland op de oplossing van het Parestijns-[sraelisch
probleem,
Nederland
in het Kader van de EPS initiatieven
ontploolt
teneinde vruchtbare
onderhandellngen
tussen betrokken partijen dlchterbij
te brengen.
en gaat

over tot de. orde

van de dag

(zie oak de nota inzake het Palestijns-Israelisch
probleem)
volgens de grenzen van voor de oorlog van 1967
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