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I S R A e l

Sinds enige jaren hebben de meeste landen van het Midden-Oosten te 
kampen  met een ongezien watertekort. In Israël, de Palestijnse gebie-
den en jordanië is dit probleem het meest tastbaar. Milieuvervuiling en 
de gevolgen van de opwarming van de aarde hebben er geleid tot een 
vermindering van de bruikbare waterreserves, terwijl de vraag geste-
gen is door de groei van de bevolking en een toegenomen gemiddeld 
verbruik. Om hieraan het hoofd te bieden, is het hele gebied gebaat bij 
een volgehouden samenwerking. enkel door een krachtdadig beheer, de 
invoering van een rationeel en efficiënt watergebruik en de ontwikke-
ling van alternatieve waterbronnen kan het tekort in de regio aangepakt 
worden. Het is bijgevolg ook in het belang van Israël om praktische, eer-
lijke en van verbeeldingskracht getuigende akkoorden aan te gaan met 
alle betrokkenen. Inmiddels werden al waterverdragen afgesloten met 
jordanië (1994), en met de Palestijnen (Oslo II, 1995). Israël is bovendien 
ook vragende partij om in de toekomst dergelijke akkoorden te maken 
met Syrië en libanon…

DE ‘wAtErAkkoorDEn’ MEt DE PAlEstiJnEn
eén van de eerste overeenkomsten die in Oslo in 1993 in het kader van 

het Palestijns zelfbestuur werden goedgekeurd, omvatte een akkoord 
over water. In september 1995 werd in Washington het Oslo II-verdrag 
ondertekend. Hierbij erkende Israël de Palestijnse waterrechten. Het 
verdrag voorzag ook de aanzet tot het creëren van een kader voor 
een permanente regeling. Met dit akkoord beloofden beide partijen: 

• te erkennen dat het watertekort voor beide partijen een probleem is.
• Inspanningen te leveren om nieuwe bronnen aan te boren voor geva-

rieerd gebruik. Dit zou voornamelijk in de nog onontgonnen ‘eastern 
Aquifer’ (waterhoudende grondlaag) moeten gebeuren, maar ook via 
het recycleren van afvalwater, en ontzilting. 

• Illegale afleiding van water tegen te gaan
• Het rioolwater te zuiveren ten einde vervuiling van de waterbronnen 

te voorkomen, ook van de bronnen van de andere partij. 

amnesty misleidt 
in Waterrapport 

midden-oosten

o n D E r  D E  lo E P  D o o r  s AVA s o r D A

Een tijdje geleden kreeg de redactie van Joods Actueel een vraag in 
de mailbox. De briefschrijver had op 27/10/09 in het VRT-journaal 

vernomen dat Israël verantwoordelijk zou zijn voor een schrijnend 
drinkwatertekort bij de Palestijnen in de West Bank en dat het land 

zich niet hield aan de Oslo-akkoorden. De VRT citeerde hierbij een 
rapport van Amnesty International dat wereldwijd in het nieuws ver-

scheen. Dit kwam bij hem, als kritische kijker, nogal ongeloofwaardig 
over en hij vroeg zich af of Joods Actueel het ‘werkelijke’ verhaal hier-

over kon brengen.  Savasorda ging ermee aan de slag en onderzocht 
de waterverdragen.

Het meer van Galilea, de Kinneret, is de belangrijkste bron van vers water voor Israël
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De Palestijnen lappen de meeste beloftes rond watervoorziening 
aan hun laars. Amnesty geeft Israël toch de schuld

Met het oog op de ‘toekomstige noden van de Palestijnen’, werd over-
eengekomen dat Israël 28,6 miljoen kubieke meter per jaar aan de Pales-
tijnen zou leveren (waarvan vijf kubieke meter in Gaza), in principe uit de 
‘eastern Aquifer’. 
Door de caïro-akkoorden (1994) verwierven de Palestijnen ook in Gaza 
de controle over de waterhuishouding. Daardoor werden ze zelf verant-
woordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de waterbe-
voorrading en voor de behandeling van het afvalwater. In 2005 werd als 
onderdeel van de volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza ook het 
waterbevoorradingssysteem, de bronnen, de reservoirs en het overbren-
gingssysteem van de ontruimde Israëlische dorpen aan de Palestijnen 
overgedragen. Daardoor kwam de totale watervoorziening en het afval-
water in Gaza onder exclusief Palestijns bestuur. 
Om die akkoorden ook in de praktijk om te zetten werd in 1995 een per-
manent gezamenlijk watercomité (joint Water committee of jWc) opge-
richt. Dit comité, dat op geregelde tijdstippen bijeenkomt, heeft inmid-
dels dertien jaar samenwerking achter de rug. De coöperatie hield zelfs 
stand tijdens de crisissituaties, toen de verhouding tussen de partijen 
onder hoogspanning stond. uit de verslagen van dit comité blijkt dat na-
genoeg alle ingediende projecten goedgekeurd werden, zelfs bovenop 
de verplichtingen van de overeenkomst. De zeldzame projecten die 
geen goedkeuring van het comité kregen waren niet in overeenstem-
ming met het Waterakkoord. Meestal waren dit voorstellen om nieuwe 
Palestijnse bronnen te boren in het noordelijke of westelijke gedeelte 
van het ‘Mountain Aquifer’. Sommige goedgekeurde projecten (ook het 
aanboren van nieuwe bronnen) zijn nog niet uitgevoerd omdat ze niet 
prioritair waren bij het aanwenden van de fondsen van de donorlanden. 
Het hele Palestijnse ontwikkelingsprogramma in verband met de wa-
terbevoorrading en het zuiveren van het afvalwater wordt gefinancierd 
door donorlanden. Voorwaarde voor deze financiering is de goedkeu-
ring van de projecten door het jWc. 

wAAr looPt HEt Mis?
• Waterzuivering:
 een deelcomité van het jWc houdt zich bezig met waterzuivering. 

er werd aan Palestijnse kant nog maar één waterzuiveringsinstallatie 
gebouwd (in el- Bireh). Nochtans heeft het jWc al verschillende pro-
jecten goedgekeurd, waarvan de financiering door de donorlanden 
ook rond was. Israël is dus niet het struikelblok, wel organisatorische 
problemen.

• Ontzilting van zeewater:
 Voor de ontzilting van zeewater was er een Israëlisch voorstel om een 

ontziltingsfabriek te bouwen in de buurt van Hadera. Die zou door de 
donorlanden opgericht en uitgebaat worden om rechtstreeks water 
te leveren  aan de West Bank. Voor Gaza stelde Israël voor om water te 
leveren van de ontziltingsinstallatie in Ashkelon. Hoewel de Palestij-
nen in het akkoord de oprichting goedkeurden, blijven ze weigerach-
tig tegenover het gebruik van ontzilt water. Dit om politieke redenen. 
Israël is hier dus evenmin het struikelblok.

• Illegale activiteiten:
 Hoewel de akkoorden dit uitdrukkelijk verbieden, hebben de Pales-

tijnen meer dan 250 bronnen aangeboord in het noordelijk bassin, 
meer bepaald in de buurt van jenin  en in het westelijk bekken, in 
de omgeving van Qualquilya en tulkarem, zonder goedkeuring van 
het jWc, wat de bevoorrading van Israël in het gedrang brengt. Daar-
naast is er het illegale aftappen van de bevoorradingspijplijnen van 
de (Israëlische) watermaatschappij Mekorot. Via dergelijk aftappen 
hebben inwoners van Sair en Shuyuk (drink)water voor de bevloei-
ing van hun velden gestolen. Daardoor waren er watertekorten in de 
joodse dorpen van Hebron, Kiryat Arba, Bam Naim en Beitar. Daar-
door zag Israël zich genoodzaakt om nieuwe pijpleidingen aan te 
leggen via een andere route. De diefstal door illegaal aftappen van 
Israëlische leidingen wordt geschat op 3,5 miljoen kubieke meter op 
jaarbasis. Hoewel de Palestijnse afgevaardigden in het jWc telkens 
herhalen dat ook zij het slachtoffer hiervan zijn, worden in de praktijk 

geen maatregelen genomen om dergelijke incidenten te voorkomen, 
wat een ernstige inbreuk is op de akkoorden. In Gaza hebben de Pa-
lestijnen de volledige controle over de waterwinning. Daar zijn meer 
dan 3.000 illegale bronnen aangeboord, onmiddellijk na de terug-
trekking van Israël uit het gebied. Dit veroorzaakte een aanzienlijke 
daling in het waterpeil en betekende een ernstige beschadiging van 
de waterkwaliteit in de Gaza-aquifer. De inwoners van Gaza zijn hier 
de voornaamste slachtoffers van. Indien deze dramatische toestand 
voortduurt zouden in de toekomst ook de andere bekkens in moei-
lijkheden kunnen komen.

MiliEUzorg ontbrEEkt
Door de geografische kenmerken vloeit het rioolwater van de Palestijnse 
dorpen naar het westen, richting Israël. In Hebron en omgeving, vloeit 
het naar het zuiden en vanuit jeruzalem naar het oosten. Niet bewerkt 
rioolwater vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en voor de 
watervoorraden van Israël en de West Bank. Momenteel is er aan Pales-
tijnse kant nog geen enkele vooruitgang gemaakt in de behandeling van 
het afvalwater. Nochtans kan dit afvalwater na zuivering probleemloos 
hergebruikt worden voor de irrigatie. Nu gebruikt men daar hoogwaar-
dig drinkwater voor. In Israël wordt wel consequent gebruikgemaakt van 
gezuiverd afvalwater in de landbouw. 
Van de naar schatting 52 miljoen kubieke meter rioolwater wordt er 
slechts 4 miljoen gezuiverd in Palestina, de rest wordt zo maar geloosd. 
Rivieren als de Kishon, Modi’in, Nablus, Alexander, Kidron en Hebron lij-
ken daardoor op sommige plaatsen eerder open riolen, tot ongenoegen 
van de aanpalende dorpsbewoners. Door besmetting van de bodem 
moesten sommige bronnen bv Beit Fajjar, eigendom van de gemeente 
Bethlehem en een aantal bronnen in de jordaan-vallei en in de omge-
ving van jeruzalem, gesloten worden. 
Hoewel de waterverdragen de verplichting inhouden om het afvalwater 
te behandelen, blijken de Palestijnen daar weinig belangstelling voor 
te hebben. liever laten ze het rioolwater zijn natuurlijke gang gaan, 
richting Israël. Nochtans ontvangt de Palestijnse Autoriteit voldoende 
subsidies van donorlanden. In de periode 1996 -2002 werd  500 miljoen 
dollar geschonken, waarvan 200 miljoen aangewend werd voor water-
winning. Van de 130 miljoen dollar die door de donors voorbestemd was 
voor de zuivering, werd slechts 25 miljoen (= 5% van het totale bedrag) 
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geïnvesteerd voor de bouw van de zuiveringsinstallatie in el-Bireh. Noch-
tans voorzag het plan ook zuiveringsinstallaties voor de steden Nablus, 
tulkarem, jenin, Ramallah, Kidron, Hebron, Gaza stad en andere plaatsen. 

DrinkwAtErtEkort?
Het jaarlijkse verbruik van ‘natuurlijk zoet drinkwater’ per inwoner daalde 
in Israël van 1967 van 508 kubieke meter per persoon tot 170 kubieke 
meter per persoon in 2006. Het Palestijnse jaarlijkse verbruik steeg van 
85,7 kubieke meter per persoon in 1967 tot 100 kubieke meter per per-
soon. Door het in gebruik nemen van 13 nieuwe Palestijnse bronnen zal 

wAt wErD AFgEsProkEn? UitVoEring?

Artikel 
Akkoord

Door israël Door Palestijnen

7
Overeenkomst om rechtsreeks 28,6 miljoen 
kubieke meter per jaar te leveren

er wordt 51,8 miljoen kubieke meter 
rechtstreeks geleverd

8/1b Verhinderen van illegale boringen Geen illegale boringen
Meer dan 250 illegale boringen, 
meestal in de noord-westelijke 
sector

3/f
Preventie van vervuiling door afvalwater
(behandeling, hergebruik en selectief aanwenden 
van de verschillende soorten water)

Veel afvalwater wordt gezuiverd en 
opnieuw aangewend. er is verder 
onderzoek om het systeem nog te 
verbeteren.

Minder dan 10% van het 
afvalwater in de West Bank wordt 
gezuiverd. 
Gevolg: vervuiling van het 
grondwater.

“Israël schendt het recht op water van de Palestijnse bevolking en 
voert een discriminerend waterbeleid”, zo luidt de zware beschuldi-
ging van Amnesty International aan het adres van Israël. tot deze con-
clusie komt de organisatie op basis van Palestijnse beschuldigingen. 
Amnesty International deed bij het samenstellen van zijn rapport niet 
eens de moeite om ook Israëlische gegevens te raadplegen. Nochtans 
zijn er heel wat cijfergegevens, rapporten en verslagen beschikbaar 
met verifieerbare feiten. Deze cijfers bewijzen dat de kloof tussen het 
jaarlijkse verbruik van vers zoet drinkwater per inwoner tussen Israël 
en Palestina spectaculair gedaald is sinds 1967. Het gevoerde ‘discri-
minerende waterbeleid’ leidde bijgevolg eerder tot nivellering dan 
tot verschil!

“Israël komt de afspraken gedaan in de Oslo akkoorden niet na”, aldus 
de tweede beschuldiging van Amnesty International, alweer zonder 
in detail te treden. Savasorda keek na wat de akkoorden precies in-
hielden en wat er inmiddels op het terrein uitgevoerd werd. Daaruit 
blijkt dat Israël zelfs meer doet dan waar het zich toe geëngageerd 
heeft. De Palestijnen echter blijven bij de uitvoering van een aantal 
engagementen in gebreke. De afspraken die gemaakt werden voor 
de behandeling van het afvalwater blijven nog steeds dode letter, on-
danks de aanzienlijke financiële steun van de donorlanden. De zware 

vervuiling die daar het gevolg van is, vormt een ernstige bedreiging 
voor het schaarse grondwater. 

Mochten mensen op een dergelijke wijze aangeklaagd en veroor-
deeld worden, dan zou Amnesty (terecht) in actie komen. Meer zelfs, 
daardoor kon de organisatie in de loop der jaren op wereldwijde er-
kenning en steun rekenen. In dit rapport negeert Amnesty zelf haar 
eigen principes. Het lijkt wel alsof de organisatie met dit rapport erop 
uit is om de anti-Israëlische stemming een duwtje in de rug te geven. 
De onafhankelijkheid waar de organisatie zo op staat, heeft in dit rap-
port plaatsgemaakt voor partijdigheid. 

Dit rapport kreeg een enorme weerklank in de internationale media 
en ook in onze nationale tV-zender. Ook de VRt beschuldigde Israël 
zonder ook maar één andere bron te raadplegen. Nochtans is het de 
taak van de journalist om kritisch om te gaan met de aangeboden 
nieuwsbronnen en om alle items na te checken. 

Heel wat peilingen geven aan dat de Vlaming niet hoog oploopt met 
de geloofwaardigheid van de media. De manier waarop de VRt over 
het waterprobleem bij de Palestijnen berichtte zal deze trend zeker 
niet omkeren.

het gemiddelde verbruik per persoon in de West Bank dit jaar verder toe-
nemen, terwijl het verbruik van vers drinkwater in Israël verder afneemt.
Wat betreft de bijkomende leveringen van water aan de Palestijnen: waar 
de akkoorden de levering van 28,6 miljoen kubieke meter per jaar voor-
zagen, levert Israël jaarlijks bijna het dubbel van die hoeveelheid, in over-
eenkomst met de jWc. Zo werd er in 2008 51,8 miljoen kubieke meter 
natuurlijk zoet drinkwater geleverd.

wAtErAkkoorDEn – wAt wErD oVErEEngEkoMEn, wAt wErD 
UitgEVoErD

I S R A e l

bEslUit: 
HEt rAPPort VAn AMnEsty intErnAtionAl sCHEnDt HEt rECHt oP 
VErDEDiging VAn isrAël


