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Bethlehem is een belangrijk pelgrimsoord voor christenen uit de hele wereld. Een van de 
trekpleisters is de geboortekerk in het centrum van de stad. Het toerisme is al enkele jaren 
terug aan een heropleving toe. Winkeltjes en ateliers vinden een broodwinning in religieus 
geïnspireerd houtsnijwerk. Maar de bezetting laat zich hard voelen. In het westen en het 
noorden van de stad kleeft de muur die Israël bouwde als het ware tot tegen de huizen. Aan de 
andere kant ligt Palestijnse landbouwgrond. Wat Israël een veiligheidsmuur noemt, is in 
werkelijkheid een annexatiemuur die doorheen het landschap kronkelt om landbouwgrond en 
waterbronnen af te scheiden van de Palestijnse bevolking. De geannexeerde gebieden worden 
zoals hier in Bethlehem gebruikt om de Israëlische illegale nederzettingen verder uit te 
breiden. 

De muur is een onderdeel van de bezettingsinfrastructuur van het Israëlische 
Apartheidsregime die verder bestaat uit goed onderhouden verbindingswegen tussen de 
Israëlische nederzettingen die niet toegankelijk zijn voor de Palestijnen, de controleposten die 
zoals hier in Bethlehem heuse terminals kunnen zijn, militaire posten, 
landbouwnederzettingen, enz. Na elke reis valt het op hoe de bezetting en kolonisatie 
systematisch worden verdiept, hoe het een systeem is geworden, gemaakt om het niet meer te 
kunnen terugdraaien. 

Palestina wordt geleidelijk aan vernietigd en niemand die het wil of kan tegenhouden. Als 
Palestijnen zich daartegen verzetten worden ze gestraft met extra huizen in de nederzettingen 
en collectieve strafmaatregelen. Palestijnen worden als terroristen afgeschilderd omdat ze 
gelijke rechten vragen, terwijl het Israëlische leger de bevolking aan een waar terreurregime 
onderwerpt. Zoals onlangs toen honderden extremistische zionisten de al Aqsa moskee wilden 
binnenvallen tijdens het gebed. Tientallen moslims werden vervolgens verwond in clashes met 
de politie die zoals altijd de kolonisten te hulp komt tijdens hun agressiedaden. Verhalen over 
kolonisten en militairen die Palestijnen aanvallen, verwonden, doden, over diefstal van grond, 
huizen die vernietigd worden, olijfbomen die worden afgebrand of ontworteld... Die verhalen 
halen te weinig de media. 

Daarom is het belangrijk dat de internationale solidariteitsbeweging de onrechtvaardigheid en 
het karakter van de bezetting/kolonisatie blijft documenteren en aanklagen. 

In Bethlehem is de muur een uithangbord geworden voor talloze verhalen van 
onrechtvaardigheid en uitdrukkingen van solidariteit. Banksy heeft er een aantal werken op 
achtergelaten en er samen met Palestijnen een heus The Wall Hotel uit de grond gestampt. Het 
is cynisch, maar de muur is een toeristische attractie geworden.  

Meer informatie 
www.badil.org/en (Badil - situation of refugees)  
www.lajee.org (Lajee center (arts & media) Aida Refugee Camp) 
www.eappi.org (Workers at checkpoint Bethlehem) 
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