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De twee appartementencomplexen die op 5 maart een vernietigingsbevel ontvingen. In de twee gebouwen wonen 34 families en 
in totaal meer dan 250 personen. 
 
 
Twee gebouwn in al-abbasiyya 
 
Op 5 maart 2009 gaf de gemeente Jeruzalem vernietigingsbevelen uit voor twee grote appartementencomplexen in de 
buurt Al-Abbasiyya in de wijk Silwan in Oost-Jeruzalem. Dit is een voortzetting van de discriminerende en agressieve 
verdelings- en planningsactiviteiten van de gemeente. De vierendertig families die in de twee gebouwen wonen kregen 
slechts tien dagen de tijd om hun huizen leeg te ruimen. Vanaf zondag 15 maart 2009 kunnen de huizen op elk moment 
worden vernietigd.  
 
In de twee gebouwen wonen meer dan 250 mensen, waaronder ouderen en gehandicapten. De gemeente heeft de 
gebouwen aangemerkt als “illegale constructie” en zegt dat alleen de onderste drie verdiepingen van elk gebouw (het ene 
gebouw heeft vier verdiepingen, het andere zes) een vergunning hebben. Toen de appartementen werden aangekocht is 
geen enkele inwoner van de gebouwen geïnformeerd over de beperkingen van de vergunning, noch door de landeigenaar, 
noch door de gemeente Jeruzalem. Geen van de inwoners is hier eerder over gewaarschuwd, of heeft vervangende 
huisvesting of financiële compensatie aangeboden gekregen. 
 
Pas in 2004, toen alle appartementen waren verkocht, hoorden de families voor het eerst over de status van de gebouwen. 
Volgens de families zou geen van hen ooit hun spaargeld, tijd en energie hebben geïnvesteerd als ze hadden geweten dat 
er een vernietigingsbevel zou worden uitgevaardigd.  
 
De uitzetting van de families in Al-Abbasiyya is het zoveelste voorbeeld van de manier waarop gehele gemeenschappen 
in Oost-Jeruzalem worden ontworteld. De gemeente heeft laten weten van plan te zijn om meer dan 180 huizen in Silwan, 



Ras Khamit, Beit Hanina, A-Tur en andere wijken te vernietigen in de eerste drie maanden van 2009. Ook in de buurt El-
Bustan, slechts een paar meter verwijderd van de appartementencomplexen in El- Abbasiyya, zijn plannen aangekondigd 
voor het vernietigen van huizen. Er dreigen 88 huizen te worden vernietigd, en meer dan 1000 mensen dakloos te worden 
gemaakt. De inwoners van El-Abbasiyya hebben, net als hun buren in El-Bustan, verklaard dat ze weigeren hun huizen te 
verlaten. De vierendertig families roepen u op om uw solidariteit te tonen en het beleid van de gemeente, waarmee 
Palestijnen worden verdreven uit Oost-Jeruzalem, niet langer te accepteren.  
 
 
De meeste families trokken tussen 2000 en 2003 in het gebouw. Hiermee hoopten ze hun kinderen een veilige leefomgeving en 
beter onderwijs te bieden.  
 
 
De familie Alloush, die met 23 personen in vier appartementen wonen, besloten zich samen met de andere bewoners te 
verzetten tegen het evacuatiebevel. 
 
 
huisvernietigingen in oost-jeruzalem  
 
Toen Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook bezette, werden allereerst 650 
Palestijnen uit hun huis in het Mughrabi Kwartier in de Oude Stad van Jeruzalem gezet. Hun 135 huizen werden 
vernietigd en de historische buurt maakte plaats voor een plaza tegenover de Klaagmuur. Sindsdien is steeds een beleid 
gevoerd van vernietiging en verdrijving. Huizen in het bezette Oost-Jeruzalem zijn vernietigd om de volgende redenen: 
om land vrij te maken rondom Joods-historische plaatsen, voor de constructie van Joodse nederzettingen zoals in 1973 in 
Beit Iksa, als strafmaatregel zoals in januari 2009 in Jabal Mukkaber en in de meeste gevallen wegens het niet naleven van 
verdelings- en planningswetten. Deze wetten zijn ingevoerd zonder inspraak van Palestijnen en hebben geen oog voor de 
behoeften van de gemeenschap. In totaal zijn er tot nu toe minstens 1295 huizen vernietigd in Oost-Jeruzalem. Jaarlijks 
worden er honderden nieuwe vernietigingsbevelen uitgegeven.  
 
De gemeente Jeruzalem, die controle uitoefent over het bezette Oost-Jeruzalem, voert verdelings- en planningswetten uit 
in Oost-Jeruzalem die geen oog hebben voor de behoeftes van de bewoners van dit gebied. Slechts 12,9% van de 700.000 
dunums in Oost-Jeruzalem is bestemd voor bebouwing. De procedure voor het verkrijgen van een vergunning om te 
mogen bouwen in dit kleine gebied is doorwrongen van obstakels waar de meeste Palestijnen niet voorbij kunnen komen. 
Maar door te verhuizen en te bouwen op de Westelijke Jordaanoever lopen ze het risico dat hun identiteitskaarten worden 
ingenomen en dat ze Jeruzalem helemaal niet meer mogen betreden. Daarom bouwen Palestijnen “illegaal” zonder 
bouwvergunning en leven ze met het gevaar dat hun huis wordt vernietigd. Deze huisvernietigingen zijn strikt verboden 
volgens de Geneefse Conventies, waarin staat dat een bezettende macht geen zaken in het bezette gebied mag vernietigen 
“behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor militaire operaties”. Deze “administratieve” huisvernietigingen zijn 
slechts een deel van de 24.138 Palestijnse huizen die sinds 1967 zijn vernietigd door Israël zijn vernietigd. 
 
 
De familie van Imad Juyhan was in 2000 de eerste familie die een appartement kocht in het gebouw. Imad heeft het gehele 
familiekapitaal geïnvesteerd in het appartement zodat hij en zijn vrouw, zijn negen kinderen en zijn ouders een beter leven 
konden leiden.  
 
 
De sociale activiteiten, het onderwijs en gemeenschapsrelaties voor alle 250 inwoners van de gebouwen vinden plaatsen 
rondom de twee flats, hun thuis.   
 
 
Huisvernietigingen in Oost-Jeruzalem 
 
Jaar Huisvernietigingen 
2000 18 
2001 41 
2002 43 
2003 99 
2004 152 



2005 94 
2006 83 
2007 78 
2008 87 
2009* 17 
Totaal 712 
*Totaal per 17 maart 2009 
  
 
De psychologische gevolgen voor de kinderen die worden veroorzaakt door zowel de angst voor het vernietigingen van hun 
huis als de huisvernietiging en verdrijving zelf hebben grote effecten op de lange termijn. 
 
De overblijfselen van het huis van Mahmoud Abbassi in de buurt Ein al Joze in Silwan dat op 2 maart 2009 werd vernietigd. 
Hijzelf, zijn vrouw en hun zes kinderen werden dakloos. 
 
 
“Leve acht maart, het symbool van kracht en vasthoudendheid!” Eén van de kinderen protesteert op 
Internationale Vrouwendag tegen de huisvernietigingen. 


