
vervolg 50 jaar Israel
uit de inhoudsopgave van "50 Jaar Israel - vergeten aspecten, pijnlijke feiten" 
:

De beeldvorming: De mythevorming rond Israel (Toine van Teeffelen); Willen we 
het wel weten? De wisselwerking tussen de politiek, de publieke opinie en de 
media (Jacqueline de Bruijn)

Het volkenrecht: De Palestijns-Israelische kwestie en het volkenrecht (Paul de 
Waart); Volkenrechtelijke aspecten van het Israelische nederzettingenbeleid 
(Erik Laan)

De grond en het water: Het Palestijnse volk in cijfers (tabel); De strijd om de 
(en het water) van Palestina (tabel); Landrechten en bezet gebied - regionale 
context en historische achtergrond (Roger Plant); Het ABC van Oslo-II (tabel); 
50 jaar landonteigening - van de Groene naar de Rode Lijn (Jan de Jong); Joodse 
kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza (tabel); 
Israel beslist de strijd om het water in zijn voordeel (Henk Donkers)

Jeruzalem: De religieus/politieke positie van Jeruzalem (Lucas Cathérine); De 
verjoodsing van Oost-Jeruzalem - kolonisatie, stille deportatie, etnische 
zuivering (Robert Soeterik); Palestijnen in Oost-Jeruzalem - bureaucratische 
maatregelen gericht op hun verwijdering; Wie bestuurt Jeruzalem? (Nur Masalha)

De Palestijnse diaspora: De positie van de Palestijnen in Libanon (Leila 
Zakharia); De positie van de Palestijnen elders in de wereld; Palestijnse 
vluchtelingen en de Oslo-Akkoorden (Salim Tamari)

De toestand in Palestina: De positie van de Palestijnen in Israel - over 
Israelisering en 'etnische democratie' (Azmi Bishara); Web van 
veiligheidsdiensten over 'bevrijd' Palestina (Graham Usher); Wie heeft het in 
Palestina voor het zeggen - interview met Jean-François Legrain; Geloven in een 
Palestijnse staat - de islamistische beweging in Palestina (Roemer van Oordt); 
De economische toestand in Palestina sinds Oslo (Sara Roy)

De toekomst: De vier voorhanden zijnde opties (Ghassan Salamé) De Europese 
illusie (Paul Vanden Bavière); Van militaire bezetting tot apartheid (Mouin 
Rabbani); 'Alles staat of valt met democratisering van de Palestijnse 
samenleving'- interview met Haider Abdel-Shafi.
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