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IZVLEČEK:
Zahodni breg je del Palestine in predstavlja eno izmed najdolgotrajnejših kriznih žarišč na
svetu. Območje je predmet mednarodnih ukrepov že več kot petdeset let. Zaradi konfliktov
in raznih oblik nasilja se je spremenil način življenja prebivalstva, izgled pokrajine,
demografska struktura ter gospodarstvo. Problemi ostajajo enaki že več desetletij. To so:
vprašanje meja, beguncev, status Jeruzalema, vprašanje vodne oskrbe in lastništva zemlje,
vprašanje varnosti, izraelskih naselij, mednarodnega statusa Palestincev.
Leta 1950 je Zahodni breg aneksirala Jordanija, od leta 1967, ko so ga v tretji izraelskoarabski vojni zavzeli Izraelci, pa ima status okupiranega ozemlja. Območje je še bolj
problematično zaradi svoje lege na stičišču treh velikih verstev ter zaradi različnih interesov
svetovnih velesil.
KLJUČNE BESEDE: Palestina, krizno območje, begunci in taborišča, izraelska varnostna
pregrada, degradacija okolja, izraelska naselja na Zahodnem bregu, strateški pomen vodnih
virov
REGIONALGEOGRAPHIC STRUCTURE AND PROBLEMS OF THE TYPICAL
CRISIS AREA WEST BANK
ABSTRACT:
West Bank is a part of Palestine and it is one of the most significant crisis area in the world.
The area is a subject of the international arrangements more then fifty years. Because of the
conflicts and different kinds of violence the way of life has changed and also the economy,
environment and demographical structure. The core issues dividing the Isreli and
Palestinian ethnonational communities have remained relatively constant over the years.
They include the following: status of Jerusalem, borders, refugees, water and land
resourses, security problems, status of Israeli settlements, international status of
Palestinians. In 1950 Jordan annexed West Bank and in 1967 has became an occupied area
when Israeli conquer the land during the third israeli- arabic war. The area is even more
problematic because of the three great religions and different interests of international great
powers.
KEY WORDS: Palestine, crisis area, refugees and refugee camps, Israeli West Bank
barrier, degradation of environment, Israeli settlements in West bank, strategic significance
of water resourses
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1. UVOD
1.1. NAMEN, CILJI IN METODE DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je s pomočjo analize literature, statističnih podatkov in ostalih virov
proučiti regionalno geografsko strukturo Zahodnega brega kot tipičnega kriznega območja.
Pri delu sem uporabljala predvsem tujo literaturo in vire, saj je palestinsko- izraelski konflikt,
še posebno pa krizno območje Zahodni breg, v slovenski literaturi skromno predstavljeno.
Teoretična izhodišča za obravnavo kriznega območja sem povzela po politično geografski
literaturi. Pri večini svojega dela sem se opirala na spletne strani različnih organizacij. Problem
Zahodnega brega je del širšega palestinskega vprašanja, ki je eden izmed aktualnih in
dolgotrajnejših mednarodno političnih sporov, zato sem bila pri izbiri virov precej previdna.
Podatke sem iskala na uradnih straneh mednarodnih organizacij in tudi na uradnih straneh
obeh sprtih strani.
Zaradi oddaljenosti obravnavane regije terensko delo ni bilo izvedeno.
Cilj diplomskega dela je predstavitev regionalno geografske strukture kriznega območja
Zahodnega brega ter njegove tipične probleme. Iskanje rešitev za nastalo situacijo in
napovedovanje poteka dogodkov na kriznem žarišču v prihodnosti nista cilja diplomskega
dela.
V diplomski nalogi želim potrditi ali ovreči več hipotez, in sicer:
1. Izrael zaradi zgodovinskih razlogov utemeljuje in opravičuje nastanek svoje države na
ozemlju Palestine.
2. Izraelska okupacija Zahodnega brega je potekala načrtovano in je bila usmerjena na
pridobitev čimveč vodnih virov in rodovitne zemlje, saj so ti življenjskega pomena za
Izrael.
3. Problemi Zahodnega brega so neposredna posledica izraelske okupacije.
1.2. OPREDELITEV IN OMEJITEV ZAHODNEGA BREGA
Zahodni breg je del Palestine, dežele, ki leži med Sredozemskim morjem in reko Jordan ter
obsega še dežele na vzhodu in jugu. Opredelitve Palestine so se skozi zgodovino spreminjale.
Beseda Palestina izhaja iz besede Philistine, s katero so imenovali etnično skupino, ki je živela
v južnem delu obalne regije. Prvo njihovo omembo najdemo v egipčanskih tekstih, ki
omenjajo ljudstvo Peleset in tudi v Svetem pismu, kjer omenjeno regijo poimenujejo »
obljubljena, sveta dežela oz. zemlje Izraela« (Eretz Yistrael). Današnje poimenovanje pa izvira
direktno iz grške besede Palaistinei.
Zgodovinsko gledano, je že v antiki to ozemlje sestavljalo del izraelske države. Judje so bili
takrat tudi glavna prebivalstvena skupina, ki je naseljevala teritorij in ga imela v posesti. Po
uporu proti Rimljanom je sledil eksodus in priseljevanje drugih ljudi, predvsem Arabcev.
Zahodni breg Izraelci poimenujejo s svetopisemskima imenoma Judeja in Samarija. Romanski
jeziki pa imenujejo Zahodni breg Cisjordanija, ki opredeljuje ozemlje med reko Jordan in
Sredozemskim morjem.
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Ime Zahodni breg (angl. West Bank) so prvič uporabili Jordanci v času, ko je to ozemlje
pripadalo Jordaniji.
V času rimskega imperija je bila Palestina rimska provinca in je poleg današnjega ozemlja
obsegala še Sirijo, Sinaj in Negev, v 7. stoletju pa so jo poselili arabski osvajalci. Od 16. do
konca 19. stoletja je bila del turškega imperija, nato pa je po prvi svetovni vojni pripadala
Angležem.
Meje Zahodnega brega so bile prvič definirane leta 1948, ko je po koncu britanskega mandata
v Palestini, Zahodni breg in del Jeruzalema zasedla Jordanija oz. takratna Transjordanija. Po
2. izraelsko- arabski leta 1967 vojni je to ozemlje izgubila, šele leta 1988 pa se je jordanski
kralj tudi uradno odpovedal zahtevi Jordanije po Zahodnem bregu.
Teritorij ima danes poseben status, ki ni še končno določen. Na Zahodnem bregu se je začasen
sistem vlade določil maja 1999, pet let po izraelskem delnem umiku iz Gaze in Jeriha. Večina
držav in Združeni narodi danes trdijo, da je Zahodni breg okupirano območje s strani Izraela.
Mednarodni zakoni pa ga ne obravnavajo kot »de iure« dela neke države. Palestinci na
Zahodnem bregu niso državljani Izraela, imajo pa jordansko državljanstvo, če so živeli na
Zahodnem bregu preden je bila vzpostavljena legalna palestinska nacionalna oblast.
Zahodni breg sestavlja 11 okrožij: Jenin, Tulkarm, Tubas, Nablus, Qalquilya, Jeriho, Salfig,
Ramala, del Jeruzalema, Betlehem, Hebron.
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2. ZAHODNI BREG- TIPIČNO KRIZNO OBMOČJE
Krizna območja so ena od oblik kulturne pokrajine, saj vzroki izvirajo iz človekove dejavnosti.
Od ostalih območij se razlikujejo po zunanjem izgledu, družbenih značilnostih, političnem in
gospodarskem delovanju. (Zupančič, 2003)
Zahodni breg je klasičen primer kriznega območja globalne odmevnosti. Postal je svetovni
družbeni, gospodarski, kulturni in etnični problem. Je del najobsežnejšega sklenjenega
kriznega območja, ki poteka od Palestine do Indije. Prav v Palestini, katere del je Zahodni
breg, je izhodišče kriznega žarišča, ki ga imenujemo tudi » vozlišče sveta«. Na teh območjih
se že dlje časa lomijo kopja različnih interesov svetovnih velesil, krepijo politične in kulturne
povezave pretežno islamskih držav. (Zupančič, 2005)
Območje je predmet mednarodnih ukrepov in skrbi že več kot petdeset let, in sicer na vojaškovarnostnem področju (mirovne operacije, vzdrževanje miru), gospodarskem (prejemanje
pomoči različnih humanitarnih organizacij) ter političnem (tuj nadzor nad razvojem odnosov
med različnimi skupinami prebivalstva). (Zupančič, 2005)
Zaradi prikritih in odkritih oblik nasilja (terorizem, vojaški spopadi, medetnični konflikti) se je
naglo spremenil način življenja prebivalstva, njihov življenjski standard, spremenjena sta bila
videz in funkcija pokrajine (porušena naselja, infrastruktura, spremenjene politične meje),
pojavili so se ekološki problemi oz. se je skrb za okolje močno poslabšala. Zaradi kaotičnega
stanja so se dramatično poslabšale gospodarske razmere, demografska gibanja (masovne
selitve). Skratka, zaradi medverskih in medetničnih spopadov se je gospodarska in socialna
struktura močno spremenila. (Zupančič, 2003)
Glavna nerešena vprašanja, ki delijo Palestince in Izraelce, ostajajo enaka že več kot petdeset
let. Ta so:
• Vprašanje meja
• Status Jeruzalema
• Vprašanje beguncev in njihove pravice do vrnitve
• Vprašanje izraelskih naselij na Zahodnem bregu in v Gazi ter prebivalcev teh naselij, ki
jih je približno 400 000
• Vprašanje odškodnine za Izraelce in Palestince, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje
domove in drugo lastnino
• Vprašanje naravnih virov (predvsem vode)
• Zagotovitev varnosti za vse države in ljudi v tej regiji
• Vprašanje političnega, pravnega in nacionalnega statusa Palestincev, ki živijo v Izraelu
• Vloga mednarodnih skupnosti
(Gerner, 2003)
Območje obsega 5860 km2 in je razdeljeno na enajst okrožij. Vključno s prebivalci
vzhodnega Jeruzalema in izraelskimi priseljenci znaša število prebivalstva na Zahodnem
bregu 2,5 milijona.
Zahodni breg je leta 1950 postal del Jordanije, od leta 1967 pa je okupirano ozemlje s
strani Izraela.Leta 1988 se je Jordanija tudi uradno odpovedala tej regiji.
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3. ZGODOVINSKI RAZVOJ PROBLEMA KRIZNEGA OBMOČJA
ZAHODNEGA BREGA
Odnosi na tem ne posebno obsežnem območju so izredno kompleksni. Da bi bolje razumeli
potek in vzroke za nastanek bližnjevzhodne krize in oblikovanje kriznega območja, je potrebno
pogledati v zgodovino.
Krizno območje na Zahodnem bregu je del širšega mednarodnopravnega problema, ti.
palestinskega vprašanja. To vprašanje neprestano ogroža globalni mir in varnost, hkrati pa je
zaradi svoje dolgotrajnosti težje rešljiv. (Petrič, 1984)
Ta bitka med Izraelci in Palestinci za ozemlje in politično prevlado je v petdesetih letih
direktno ali posredno sprožila več vojn, zahodnemu svetu ogrozila dostop do naftnih zalog,
povečala militariziranost regije in nenazadnje žrtvovala veliko število civilistov zaradi
terorističnih dejanj obeh vpletenih strani. (Gerner, 2003)
Palestina velja za zibelko dveh monoteističnih religij- judovstvo in krščanstvo, medtem ko se
je islam oblikoval dokaj blizu na Arabskem polotoku.
Mnogo strokovnjakov za Bližnji vzhod trdi, da resničnih vzrokov za konflikte na tem območju
ne smemo iskati v sedanjosti, temveč v svetih knjigah, ki preprečujeta sklenitev miru. Verni
Judje, za katere je Stara zaveza Svetega pisma zemljiška knjiga Bližnjega vzhoda, so mnenja,
da je Bog deželo med Jordanom in Sredozemskim morjem dodelil Abrahamu in njegovim
potomcem. Za Izrael, ki nima posvetne ustave, je Abrahamov odnos z Bogom edini temelj
države. Na drugi strani pa muslimani v Koranu berejo, da je bil Jeruzalem Mohamedu posebno
svet. (Konzelmannn, 2003)
S tem pa so Židje s svojimi verskimi zahtevami trčili ob pravice večinskega arabskega
prebivalstva, ki se prav tako z enako pravico lahko sklicuje na zgodovinska dejstva. (Pettiford,
Harding, 2005)
3.1. PALESTINA V ANTIKI
Židovska plemena iz Arabskega polotoka so prišla na to območje v 11. stoletju pr. Kr..
Imenovali so se Izraelci. (Novak, 1969)
Prvič so bili Židje izgnani v 6 stoletju pr. Kr. v Babilon, nato pa jim je perzijski kralj Kir
dovolil, da so se vrnili v Palestino in tam obnovili porušeni Salomonov tempelj v Jeruzalemu.
Med leti 70 in 135, ko so Rimljani drugič porušili tempelj v Jeruzalemu, je bila dokončno strta
židovska samostojnost v Palestini, Židje pa so se razkropili po celem svetu. Od takrat naprej,
torej že več kot dva tisoč let pred razmahom političnega sionizma v 19. stoletju, so Židje
sanjali o Palestini in hrepeneli po vrnitvi v Jeruzalem h gori Sion. (Novak, 1969)
Zaradi teh dogodkov v antiki so Židje prepričani, da jim to ozemlje zaradi njihove vere pripada
in da to opravičuje obstoj njihove lastne države.(Pettiford, Harding, 205)
Rimska vladavina v Palestini je bila dokončno uničena z arabskimi osvajanji leta 635, ko je
drugi kalif Omar I osvojil velik del Vzhodnorimskega cesarstva. (Zgodovinski atlas sveta,
1995)
3.2. PALESTINA V ČASU KRIŽARSKIH VOJN (od 1096 do 1192)
Arabska oblast v Palestini je bila na preizkušnji v 11. in 12. stoletju, ko so se na tem območju
odvijale tri križarske vojne. Papež Urban II je želel z vojno iztrgati Sveto deželo iz arabskih
rok in s tem priskočiti na pomoč kristjanom na tem območju. Med prvo vojno leta 1099 so
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križarji zavzeli Jeruzalem in s to zmago je krščanstvo znova prevzelo nadzor nad Svetim
grobom, znanim krščanskim romarskim krajem. (Zgodovinski atlas sveta, 1995)
3.3. PALESTINA V ČASU TURŠKEGA IMERIJA
Že v 14. stoletju se je v Mali Aziji pojavila močna turška država, ki je v prihodnjih stoletjih s
svojo vojsko udarila na vse strani, tudi na Srednji Vzhod. (Novak, 1969)
Turška vladavina v Palestini se je začela leta 1517 in je skoraj nepretrgoma trajala 400 let.
Dokončno je bila uničena med 1. svetovno vojno.
Palestino so v času turške nadvlade vodili lokalni verski poglavarji ter upravniki iz Istanbula.
(Reilly, 2003)
3.4. PALESTINA NA PREHODU MED 19. IN 20. STOLETJEM- ČAS RAZMAHA
POLITIČNEGA SIONIZMA
Duhovni sionizem, ki poudarjal hrepenenje po duhovnem in verskem zatočišču in miru v
»obljubljeni deželi«, se je konec 19. stoletja sprevrgel v politični sionizem. Prvi orisi tega
političnega prepričanje so se pojavili leta 1882 v knjigi Lea Pinskerja Osamosvojitev, kjer je
njegov cilj lastna država za Žide, ki pa ni nujno v Palestini. Trdne korenine je politični
sionizem pognal konec 19. stoletja. Leta 1896 se je namreč Theodor Herzl v svojem delu
Židovska država zavzel za lastno židovsko državo, saj je trdil, da se židovske skupnosti nikdar
ne bodo mogle popolnoma zliti z drugimi narodi. Herzlovo idejo so najglasneje pozdravile
židovske skupnosti iz vzhodnoevropskih držav, ki so še vedno živele ločeno od ostalih ter bile
najhuje preganjane. Herzl ni bil za Palestino po vsej sili, vendar so ga ostali člani sionistične
organizacije na kongresu v Baslu leta 1897 preglasovali in zahtevali »javno priznano in
zakonsko zavarovano židovsko ognjišče v Palestini.« (Novak, 1969)
Zahteve sionistov temeljijo na zgodovinski povezavi Židov s Palestino, povezavi, ki daje po
njihovem mnenju Židom pravico, da se vrnejo v svojo nekdanjo domovino. Ta povezava je
seveda znana, ni pa nujno, da bi bila zgodovinska povezava sinonim za pravico do lastništva,
zlasti še, če gre za obljudeno deželo, kjer živijo ljudje, ki se ne sklicujejo samo na zgodovinsko
povezavo, ampak tudi na naravne pravice, ki izvirajo iz dejanskega lastništva. (Novak, 1969)
Židje so bili dva tisoč let v Palestini neznatna manjšina. Leta 1880 jih je bilo 24 000, celotno
prebivalstvo pa je štelo pol milijona ljudi. Po prvi svetovni vojni so predstavljali le še 8 %
celotnega prebivalstva v Palestini. (Novak, 1969)
3.5. PALESTINA V ČASU BRITANSKEGA MANDATA
Na začetku 20. stoletja je bila Palestina (Izrael, Zahodni breg in Gaza) del turškega cesarstva,
po 1. svetovni vojni pa je ozemlje pripadlo Angležem. Ti so palestinskim Arabcem v zameno
za odpor proti Turkom obljubili neodvisnost Palestine po 1. svetovni vojni. (Gerner, 2003)
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Karta 1: Palestina v času Britanskega mandata

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:BritishMandatePalestine1920.jpg
Na nastanek izraelske države je vplivalo več zgodovinskih dejstev. Zaradi vzpona nacizma ter
s tem povezanih tragičnih dogodkov med drugo svetovno vojno, katerih žrtve so bili v
največjem številu prav Židje, se je v Evropi razvil občutek krivde in simpatija do ideje o
judovski državi. Hkrati pa se je tudi v ZDA začel krepiti sionizem, ideja iz 19. stoletja, ki
označuje gibanje za ustanovitev judovske države v Palestini. (Pettiford, Harding, 2005)
Korenine konflikta med Izraelci in Palestinci segajo v ta čas, konkretno v ti. Balfourjevo
deklaracijo, ki je pomenila začetek priseljevanja Židov iz Evrope v »obljubljeno deželo«
Palestino, s tem pa se je začela tragedija za Palestince. Ta britanska obljuba Židom o
»vzpostavitvi nacionalnega doma v Palestini« je bila glavni argument, na katerega so se
sklicevali sionisti- židovski nacionalisti, pa čeprav stoji sama deklaracija na zelo trhlih
mednarodnopravnih temeljih. V deklaraciji sploh ni govora o židovski državi, temveč le o
židovskem nacionalnem domu, deklaracija zagotavlja, da ne bo storjenega ničesar, kar bi
škodovalo državljanskim in verskim pravicam obstoječih nežidovskih skupnosti v Palestini.
Glavna pomanjkljivost deklaracije je v tem, da Britanija Palestino, v kateri so stoletja bivali
Arabci, obljubila Židom brez kakršnegakoli soglasja arabskega prebivalstva Palestine, ki je
tedaj predstavljalo 90 % prebivalstva Palestine in je imelo v rokah 98 % zemlje . S tem je bila
grobo kršena pravica Palestincev do samoodločbe. (Petrič, 1984)
Dejstvo, da je Palestina naseljena in da je bila tudi turška provinca sionistov ni motilo, prav
tako tudi ne Angležev- takratnih največjih evropskih kolonistov. Tako kot vsi kolonizatorji
tistega časa se jim je zdelo, da je zemlja prazna- če že ne fizično, pa vsaj kulturno in splošno
civilizacijsko, tako da bi lahko imela od židovskih priseljencev samo koristi. Celo avtor
deklaracije, britanski lord Balfour, je leta 1925, ko je obiskal Palestino izrazil začudenje:
»Nikdar si ne bi mislil, da je v Palestini toliko Arabcev.« (Novak, 1969)
Maloštevilno judovsko skupnost so sestavljali naseljenci v Hebronu, Jeruzalemu, Safadu,
imigranti iz Rusije in sionisti iz Evrope. (Gerner, 2003)
Palestina je v času britanskega mandata postala domovina dveh narodov in hkrati eno najtežjih
mednarodnih kriznih žarišč.
Gledano širše pa spopad v Palestini že od vsega začetka ni bil le spopad med priseljenci in
domačini, med kolonizatorji in koloniziranci, temveč tudi spopad dveh nacionalizmov.
(Novak, 1969)
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Karta 2: Palestina leta 1946- lastništvo nad zemljo

Vir: URL: http://palestineremembered.com/Acre/Maps/Story573.html
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Karta 3: Palestina leta 1946- delež Palestincev in Židov po okrožjih

Vir: URL: http://palestineremembered.com/Acre/Maps/Story574.html
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3.6. PALESTINA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
V palestinsko- izraelski konflikt so se kmalu vpletle tudi Egipt, Sirija, med 2. svetovno vojno
pa še ZDA, ki je odkrito podpirala sionistične zahteve. (Petrič, 1984)
Arabci v Palestini so se upravičeno spraševali, zakaj je Evropa dopustila, da morajo oni, kot
rasa brez antisemitske tradicije, nositi posledice grehov Evrope in ali bo nemara poleg Arabcev
še kak drug narod plačal za to, kar je Hitler storil Judom. (Pettiford, Harding, 2005)
Na politiko Velike Britanije so od sredine tridesetih let čedalje bolj vplivali interesi
britanskega imperija, ki je imel velik delež muslimanskega prebivalstva. Zato je Velika
Britanija vodila bolj spravljivo politiko do arabskega prebivalstva, sionisti pa so na to
odgovorili z nasiljem z namenom spodkopati moralo Britancev. Teroristične akcije židovskih
skupin Stern in Irgun so bile usmerjene proti Arabcem in britanski administraciji z namenom
krepiti sionizem in ustanoviti državo Izrael. (Pettiford, Harding, 2005)
Po 2. svetovni vojni je Velika Britanija dvignila roke nad palestinskim problemom in ga
predala generalni skupščini OZN, v katerem so imele največji vpliv ZDA. V skupščino sta
bila podana dve predloga za rešitev konflikta: prvi je predvideval Palestino kot federacijo iz 3
delov- arabskega, židovskega dela in Jeruzalema kot glavno mesto, drug predlog, kateremu sta
bili naklonjeni SZ in ZDA, pa je predlagal delitev Palestine na dve državi- za židovsko državo
je bilo namenjeno 58 % ozemlje celotne Palestine, arabska države pa bi obsegala le 42 %
ozemlja, pa čeprav so Arabci sestavljali 2/3 prebivalstva Palestine. Slednji načrt je bil 29. 11.
1947 izglasovan v generalni skupščini OZN kot ti. Delitvena resolucija. Ta pomeni kršitev
pravice do samoodločbe avtohtonega, večinskega arabskega naroda in je hkrati zagotovila
lastno državo le Židom, arabsko-palestinske države, ki jo je skupščina OZN v resoluciji
določila, pa še danes ni. (Petrič, 1984)
Židje so resolucijo sprejeli ter 14. 5. 1948 razglasili nastanek države Izrael, Arabci pa so jo
zavrnili ter Izraelu napovedali vojno- ti. 1. izraelsko-arabska vojna, ki se je končala s porazom
Arabcev. V tej vojni je Izrael uveljavil oblast zunaj meja, ki jih je določila delitvena resolucija.
Formiral se je do meja, ki niso bile dokončne državne meje, temveč formalno le črte premirja,
ki pa so se uveljavile kot »de facto » meje. Na drugi strani pa Palestincem nič ni preprečevalo,
da bi ustanovil državo na tistem delu ozemlja (Gaza, Zahodni breg), ki je šele po letu 1967 v ti.
tretji izraelsko arabski vojni, prišel pod okupacijo Izraela. Palestinci so rajši vztrajali pri
politiki nepriznavanja obstoja Izraela, Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem pa je formalno
anektirala Jordanija, Gazo pa Egipt. (Petrič, 1984)
Tako so Palestinci zamudili ugodni čas formiranja lastne države, ki bi podobno kot Izrael,
formalno obstajala kot mednarodnopravni subjekt.
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Karta 4: Meje Izraela v letih 1949 do 1967

Vir: Petrič, 1984, str. 275
Sledila je junijska vojna v letu 1967, v kateri je Izrael okupiral Zahodni breg, Gazo, Golansko
planoto in Jeruzalem. Odgovor na to vojno je bila resolucija 242 varnostnega sveta, ki je
zahtevala umik Izraela z okupiranih ozemelj, prenehanje vojnega stanja ter medsebojno
priznavanje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti. (Petrič, 1984)
Seveda se to ni zgodilo. Različne dobrodelne organizacije so pomagale prebivalcem na
Zahodnem bregu pri odporu, krepiti pa se je začela tudi leta 1964 ustanovljena Palestinska
osvobodilna organizacija (PLO), katere voditelj je leta 1969 postal Jaser Arafat. Arabska liga
je leta 1974 potrdila PLO kot legitimno predstavnico Palestincev.
Ves čas oblikovanja izraelske države je potekalo tudi naseljevanje Židov iz različnih predelov
sveta. Kolonizacija je reševala eksistenčne probleme v revnih državah in družbah, obenem pa
je bila garant vojaške, gospodarske in politične moči Izraela kot rastoče regionalne sile.
Izraelsko moč je treba razumeti tudi kot izraz močne podpore ti. »židovskih lobijev« po svetu,
zlasti v ZDA. To je enkraten primer velikega pomena razseljene diaspore in zanjo Izrael tudi
zelo zgledno skrbi.
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3.7. PRVA INTIFADA (VSTAJA)
Prva palestinska vstaja- intifada je trajala od decembra 1987 do leta 1990. Palestinci in njihovi
privrženci trdijo, da je bila vstaja znak protesta na izraelsko represijo. Odvijala se je predvsem
v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu in v Gazi. Hkrati je bila odraz razočaranja nad
neuspelimi pogajanji med PLO in Izraelom. Vstajo niso vodili predstavniki političnih skupin
Hamasa, PLO ali Islamskega džihada, temveč lokalne skupnosti.
(URL:http://www.palestinehistory.com/issues/intifada/intifada1.htm)
Leto po začetku vstaje je bila razglašena neodvisna palestinska država. (Gerner, 2003)
V preteklih desetletjih so ZDA prevzele glavno vlogo pri reševanju izraelsko palestinskega
konflikta, vendar njihovo posredovanje še ni obrodilo trajnejših rezultatov. Številne
konference in sporazumi (konferenca v Madridu leta 1991, sporazum v Kairu leta 1994, v Oslu
leta 1995, Wye River memorandum leta 1998, Camp David II 2000) niso pripomogli k
trajnemu miru v tej regiji, nezadovoljstvo na obeh sprtih straneh pa se je še povečevalo. Zato
so leta 2000 Palestinci organizirali drugo, še bolj agresivno vstajo. (Gerner, 2003)
3.8. DRUGA INTIFADA
Vstaja naj bi trajala od septembra 2000 do leta 2005. V spopadih je umrlo 3651 Palestincev in
1007 Izraelcev, tako civilistov kot tudi vojakov. Vzroki za vstajo so bili povezani z gradnjo
varnostne pregrade in s tem poslabšanjem socialno ekonomskih razmer Palestincev. Povod pa
je bil obisk Ariela Sharona 28. 9. 2000 mošeje Al Aqsa v Jeruzalemu, ki predstavlja tretji sveti
kraj islama. Kljub temu, da naj bi si Sharon po naročilu izraelskih arheologov ogledal ostanke
vandalizma muslimanskih oblasti na nekaterih spomenikih, so Palestinci ta obisk razumeli kot
politično provokacijo. Sledile so demonstracije v Jeruzalemu, v Gazi in na Zahodnem bregu.
Kljub temu, da naj se ne bi intifada nikoli sploh končala, predstavlja uradni konec sporazum v
Sharm el- Sheiku med predsednikom Mahmudom Abasom in oboroženimi palestinskimi
skupinami. (URL:http://www.palestinehistory.com/issues/intifada/intifada2.htm)
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKI OPIS OBMOČJA
4. 1. LEGA
Zahodni breg leži v Zahodni Aziji oz. na Bližnjem Vzhodu, in sicer na 32 º severne geografske
širine in na 35º 15' vzhodne zemljepisne dolžine. Na zahodu meji z Jordanijo (97 km meje), na
vzhodu z Izraelom- meja je dolga 307 km. Ozemlje Zahodnega brega je veliko 5860 km², od
tega je 5640 km² kopnega in 220 km² vodnih površin.
Karta 5: Lega Zahodnega brega
Slika 1: Satelitski posnetek regije

Vir:URL :http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm
Vir: URL: http://www.palestine-net.com/geography/gifs/palmap.gif
K Zahodnem bregu poleg desnega brega reke Jordan, ki je sestavljen iz 11 okrožij, prištevamo
še severozahodni del Mrtvega morja in vzhodni Jeruzalem.
Izraelci Zahodni breg imenujejo Judeja in Samarija, nekateri pa tudi Cisjordanija.
Najvišja točka je vrh Tall Asur, ki je visok 1022 metrov, najnižjo točko pas ozemlje doseže ob
Mrtvem morju, in sicer 408 metrov pod morsko gladino.
Zahodni breg ima od leta 1967 status okupiranega ozemlja.
(URL: http://www.palestine-net.com/geography/gifs/palmap.gif)
4.2. KLIMATSKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Klimatske značilnosti Zahodnega brega se spreminjajo predvsem z oddaljevanjem od
Sredozemskega morja in z nadmorsko višino. Sredozemsko podnebje na zahodu v notranjosti
zamenja polsuho stepsko podnebje, v dolini reke Jordan pa puščavsko podnebje.
Večina padavin pade v zimskih in pomladnih mesecih, po navadi od oktobra do aprila. Čeprav
poredko, sneg pokrije gorovja na zahodu. Količina padavin se bolj zmanjšuje od severa proti
jugu, kot od zahoda proti vzhodu. (URL: http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm)
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Gorovje, ki se razteza od severa proti jugu, služi kot pregrada zahodnim vlažnim zračnim
masam, ki prihajajo iznad Sredozemskega morja. Vpliv morja sega v okrožja Jenin in Tulkarm,
doseže pa tudi zahodna obrobja okrožja Nablusa, Ramale, Jeruzalema, Betlehema, Hebrona ter
skrajne severne dele doline reke Jordan. Južnejši deli Zahodnega brega so zaradi oddaljenosti
od morja sušnejši in bolj vroči. Na podnebje južnih delov regije vpliva tudi bližina dveh
puščav- Negev in Arabska puščava. Predvsem spomladi in zgodaj poleti, ko pihajo vroči,
prašni puščavski vetrovi (hamsin), se temperatura poveča, vlažnost pa zmanjša.(URL:
http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm)
Graf 1: Povprečna mesečna količina padavin v različnih okrožjih Zahodnega brega

Vir: URL: http://www.arij.org/pub/water/part1.htm
Karta 6: Reliefna struktura Zahodnega brega

Vir: URL: http://palestineremembered.com/Acre/Maps/Story584.html
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Zahodne breg klimatsko in reliefno delimo na štiri enote:
1. Dolina reke Jordan: 70 km dolga in 400 km² velika reliefna enota Zahodnega brega, ki je
nadaljevanje 5000 km dolgega Velikega tektonskega jarka, ki poteka od severne Sirije do
osrednjega Mozambika. Ta severni del jarka je nastal pred 35 milijoni let kot posledica
razmikanja afriške in arabske litosferske plošče. Severni del Velikega tektonskega jarka se
začne v dolini Beqaa v Libanonu, nadaljuje v Izraelu kot dolina Hula, ki deli Golansko višavje
in Galilejske gore, nato pa v dolini reke Jordan in v Mrtvem morju doseže najnižjo točko.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Rift_Valley)
Gre za vrsto prečnih in podolžnih tektonskih prelomov, ki se nadaljujejo proti severu,
severozahodu in severovzhodu. Dolina leži 200 do 300 metrov pod morsko gladino, do 100
metrov nad morsko gladino na severu. Območje ima subtropsko podnebje z vročimi poletji in
toplimi zimami. Povprečna letna količina padavin je 158 mm. Območje je zaradi namakanja
kmetijsko dobro izkoriščeno. Tu pridelujejo agrume, banane in zelenjavo.(URL:
http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm
Slika 2: Prečni prerez doline reke Jordan

Vir: Beaumont, 1976, str. 63
Slika 3: Dolina reke Jordan

Vir: URL: http://www.rappyamhappy.com/archives/Jordan%20Valley%207.jpg
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2 .Regija vzhodnih pobočij: obsega 1500 km². Površje se vzpenja do 800 metrov nad morjem
in se spusti do 200 metrov pod morsko gladino. Regija leži v padavinski senci centralnega
hribovja, zato je podnebje polsuho, s povprečno letno količino padavin od 200 do 400 mm.
Južni deli te enote so večinoma sušni, severni pa bogati z vodnimi izviri. Glavna dejavnost je
paša drobnice in koz. (URL: http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm)

Slika 4: Vzhodna pobočja

Vir: URL: http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm
3. Centralno hribovje: 120 km dolga veriga gora in njihovih zahodnih pobočij se razteza od
Jenina na severu do Hebrona na jugu. Hribovje sestavlja večino površja zahodnega brega, in
sicer se razteza na 3500 km² površine. Nadmorske višine vrhov segajo od 400 do 1000 metrov.
Regija je bogata s padavinami (od 400 mm do 700 mm), zato tu ležijo zaloge talne vode.
Vzhodno in zahodno od gorovja potekajo suhe doline- vadiji. Naravno rastje je bil gozd, ki so
ga večinoma izsekali. Tu uspevajo nasadi agrumov in oljk ter različnega sadja.(URL:
http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm)

Slika 5: Centralno hribovje

Vir: URL: http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm
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4. Najmanjša, okrog 400 km² velika enota, je podaljšek obalne regije, severozahodni del
Zahodnega brega. Obsega okrožji Jenin in Tulkarm in ima sredozemsko podnebje, s povprečno
letno količino padavin 600 mm. Nadmorska višina se giblje od 100 do 300 metrov. Naravno
rastje je hrastov in pistacijin gozd. Polovica območja je namakana, zato tu uspevajo sadna
drevesa, zelenjava in rože. (URL: http://www.wildlife-pal.org/Biodiversity.htm)
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Karta 7: Povprečna letna količina padavin in povprečna temperatura januarja in avgusta

Vir: URL: http://www.arij.org/Agenda-21/Figure%205.jpg
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4. 3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Hidrogeografske razmere na zahodnem bregu niso neugodne samo zaradi neravnih razmerlege v polpuščavskem in puščavskem podnebju- temveč tudi zaradi neurejenih političnih
razmer, pri čemer imam v mislih predvsem dolgotrajno izraelsko okupacijo in njihov skoraj
popolni nadzor nad vodnimi viri.
Med razpoložljive vodne vire Zahodnega brega štejemo površinsko in talno vodo.
Edina stalna površinska tekoča voda je 360 km dolga reka Jordan, katere porečje obsega 18
300 km² in leži v Libanonu, Siriji, Jordaniji, Izraelu in na Zahodnem bregu. Pred letom 1967 je
le 3 % porečja ležalo znotraj Izraela. (URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg)
Jordan oskrbujejo z vodo štirje glavni pritoki: Hasbani iz Sirije in Libanona, Bahyas iz Sirije,
Dan iz Izraela, glavni pritok pa je Yarmuk. (Anderson, 2000)
Vsi glavni pritoki Jordana imajo kraške izvire na zahodnih in južnih pobočjih gore Hermon.
(Frantar, 2004)
Yarmuk prispeva kar 40 % povprečnega letnega pretoka Jordana. Skupno prispevajo vodni
tokovi arabskega ozemlja 77 % skupnega povprečnega letnega pretoka Jordana. Porečje
Jordana nima dovolj vode za zadovoljitev vseh predvidenih potreb, skromne vodne zaloge pa
si deli več držav brez sporazumov. (Plut, 2000)
Reka Jordan teče skozi Galilejsko ali Tiberijsko jezero, ki je največje sladkovodno jezero v
Izraelu in eno največjih na Bližnjem Vzhodu. Ima izjemno strateško in vodo oskrbno vlogo v
tem vodno deficitarnem območju, saj je vsako leto prebivalcem Izraela na razpolago okrog 450
mio. m³ jezerske vode. Jezero leži v zgornjem delu porečja reke Jordan, na severnem delu
udorine Vzhodnoafriškega tektonskega jarka, ki se imenuje Jordanski tektonski jarek. Dotok v
jezero z reko Jordan je 540 mio. m³ vode letno, brez namakanja pa bi lahko v jezero priteklo
640 mio. m³ vode letno. (Frantar, 2004)
Reka Jordan je pred letom 1950 tekla skozi močvirje Hula, ki so ga nato meliorirali in s tem
pridobili najrodovitnejše kmetijsko območje Izraela. Močvirje je služilo kot filter za rečno
vodo. (Frantar, 2004)
Zaradi črpanja rečne vode v zgornjem toku za namakanje in zmanjševanja količine padavin
proti jugu, ima reka v spodnjem toku skromen pretok. Vse to vpliva na povišanje slanosti vode.
(URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg)
Proces salinizacije reke Jordan se je pospešil, ko so zajeli slane izvire na zahodni strani
Galilejskega jezera in jih speljali pod jezerom v reko. Reka je po iztoku iz jezera v dolžini
dobrih 10 km slana (2- 2,5 ‰) po sotočju s pritokom Yarmuk pa se stanje izboljša. (Frantar,
2004)
Reka zadosti 50 % vodnih potreb Izraela in Jordanije, Libanon in Sirija pa sta manjša
porabnika. Izrael letno prečrpa 650 mio. m³ vode, medtem ko imajo Palestinci na Zahodnem
bregu dostop do 10 mio. m³ rečne vode letno. Če reke ne bi izkoriščali za namakanje, bi letno
v Mrtvo morje priteklo 1 850 mio. m³ rečne vode.
(URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg)
Najpomembnejši vir vodne oskrbe je talna voda iz vodnjakov in izvirov. Ta strateško
pomemben vir je tudi en izmed pomembnih vzrokov za izraelsko- palestinski konflikt.
Okrog 40 % talne vode Izraela leži namreč na zasedenih območjih, torej tudi na Zahodnem
bregu. (Plut, 2000)
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Zaloge podtalnice se nahajajo na štirih različno starih vodonosnikih, odteka pa proti vzhodu,
zahodu in severovzhodu. (URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg)
Karta 8: Vodonosniki na Zahodnem bregu in smeri odtekanja podtalnice

Vir. URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg
Pred letom 1967 je bilo aktivnih 720 vodnjakov, danes samo še 356. Večina vodnjakov, to je
316, je namenjenih za namakanje, 40 pa se jih uporablja v gospodinjstvih. Iz vodnjakov
namenjenih za namakanje, letno načrpajo 37,7 mio. m³ vode. Izraelska oblast je dala podjetju
Mekorot water company pravico, da zgradi globoke vodnjake za črpanje podtalnice, ki
oskrbuje izraelska naselja na Zahodnem bregu.
Za oskrbo so pomembni tudi izviri, ki jih je kar 527, vendar jih ima le 114 pretok večji kot 0,1
litrov v sekundi. Voda iz 79 izvirov teče proti vzhodu, v dolino reke Jordan, 35 pa proti
zahodu.
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Karta 9: Lokacija izvirov in vodnjakov

Vir. URL: http://www.arij.org/pub/water/fig9.jpg
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKA ANALIZA OBMOČJA
5.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ
Demografski kazalci Zahodnega brega (skupno število prebivalstva, naravni prirastek,
smrtnost, rodnost, migracije) se med izraelskimi in palestinskimi viri razlikujejo. Palestinci se
sklicujejo na podatke Palestinskega statističnega urada in na popis iz leta 1997, podatke
Ministrstva za zdravje, ki posredujejo podatke o rojstvih in smrti, na podatke Ministrstva za
šolstvo in na Osrednjo volilno komisijo. Izraelci pa svoje demografske kazalce utemeljujejo z
informacijami Izraelskega statističnega urada, Ministrstva za notranje zadeve, Izraelske
obmejne policije in Izraelske civilne uprave za Zahodni breg in Gazo. Razlike za razhajanja v
demografskih podatkih so sledeči: izraelski viri trdijo, da je Palestinsko ministrstvo za zdravje
zabeležilo od 1996 do 2003 manj rojstev, kot jih je beležil Palestinski statistični urad.
Palestinci trdijo, da je več imigracij kot emigracij, Izraelci trdijo obratno. Palestinski statistični
urad je štel tudi ljudi, ki so živeli zunaj Zahodnega brega več kot eno leto in imajo pravico do
vrnitve, medtem ko izraelska statistika njih ne beleži. Arabski prebivalci Jeruzalema so bili
dvakrat prešteti. (URL: http://www.jcpa.org/brief/brief004-19.htm)
Zaradi razlik sem se odločila, da predstavim demografske podatke zanesljivejših in
nepristranskih internetnih virov.
Nesporno dejstvo je, da se je število prebivalstva na Zahodnem bregu v zadnjih petdesetih letih
močno povečalo zaradi imigracij in visoke rodnosti. Leta 1947 je Zahodni breg naseljevalo
približno 400 000 prebivalcev, nato se je do leta 1967 število podvojilo zaradi obsežnih
imigracij iz delov, ki so po letu 1948 postali izraelski. Po šestdnevni vojni je število zopet
upadlo, saj se je veliko ljudi izselilo v Jordanijo.
(URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761557747_1____4/West_Bank.html#s4)
Najpomembnejše demografske značilnosti prebivalstva Zahodnega brega so:
¾ Mlad demografski režim
¾ Visoka rodnost z znaki postopnega upadanja
¾ Nizka smrtnost, postopno pa se povečuje smrtnost med otroci
¾ Letna rast prebivalstva se giblje med 3 do 4 %
¾ Skromen delež delovne sile, predvsem zaradi majhnega deleža ženske delovne sile
(URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf)
5.1.1. Število prebivalstva in njegova rast

Na Zahodnem bregu se je v zadnjih petdesetih letih močno povečalo zaradi imigracij in visoke
rodnosti. Leta 1997 je skupno število ljudi znašalo 1 787 600, leta 2005 pa 2 514 500. Od tega
je 177 000 prebivalcev Vzhodnega Jeruzalema in 231 800 judovskih priseljencev . Letna rast
se je v tem obdobju gibala od 3 do 4 %.
Preglednica 1: Rast prebivalstva na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, med
leti 1997 do 2005
LETO 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Število

1 857 900

1 932 600

2 011 900

2 102 400

2 203 700

2 304 800

2 407 400

2 514 500

1 797 600

Vir: URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf
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5.1.2. Rodnost

Rodnost je še vedno visoka, vendar postopno upada. Leta 1980 je ženska rodila povprečno 7
otrok, leta 1997 5,4 otroka, leta 2005 4,4 otroka, za leto 2006 pa je ocenjeno, da bo rodila
4,28 otroka. Od leta 1997 sta predvidena dva scenarija o zmanjševanju števila otrok na žensko.
Prvi predvideva postopno zniževanje od 5,4 otoka leta 1997 na 2,4 otroka do leta 2015. Druga
projekcija pa predvideva počasnejši padec, in sicer od 5,4 na 3,3, otoka. Obe projekciji sta za
izhodišče uporabili rodnost izobraženih Palestink v Siriji, saj strokovnjaki predvidevajo, da bo
število otrok podobno.
Leta 2005 je bila rodnost 32 ‰.
(URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf)
Graf 2: Število rojenih otrok na žensko med leti 1980 in 2000

Vir: URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf
5.1.3. Smrtnost

Mortaliteta je na splošno primerljiva s smrtnostjo držav z visoko rodnostjo. Stopnja otroške
smrtnosti je stabilna že od leta 1980. Giblje se okrog 24 smrti na 1000 rojstev pri dečkih in 30
na 1000 pri deklicah. Pričakovana življenjska doba za moške je bila leta 2005 69,8 let, za
ženske 73,1 let. Leta 2005 je znašala smrtnost 4 ‰.
(URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf)
Na podlagi teh demografskih kazalcev lahko govorimo o mladem demografskem režimu. Kar
43, 4 % prebivalcev Zahodnega brega je bilo leta 2005 starih do 14 let, 53, 2 % jih je spadalo v
razred od 15 do 64 let, samo 3, 4 % pa je bilo starejših od 65 let. Povprečna starost žensk je
bila leta 2005 18,3 let, moških 17, 99 let.(URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf)

29

DIPLOMSKO DELO: Regionalnogeografska struktura in problemi tipičnega kriznega območja na primeru
Zahodnega brega

Graf 3: Starostna piramida prebivalcev Zahodnega brega leta 2002

Vir: URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/433/433.pdf
5.1.4. Projekcije

Ocenjeno je, da naj bi število Židov, ki živijo na območju med Sredozemskim morjem in reko
Jordan znašalo približno 5,2 milijona. Število Palestincev, ki živijo na Zahodnem bregu, v
Gazi in v Izraelu, pa znaša 4, 7 milijona od skupno 10, 2 milijona ljudi v celotni regiji.
Trenutno imajo Židje minimalno »premoč«, to je 51 %, vendar srednje projekcije
napovedujejo, da se bo do leta 2020 ob postopnem upadu rodnosti Arabcev delež Židov v
regiji med Sredozemskim morjem in reko Jordan zmanjšal na 47 % , do leta 2050 pa do 37 %.
V to projekcijo niso vključene migracije Palestincev. Pri tem je potrebno upoštevati tudi
dejstvo, da se svetovna židovska populacija v zadnjih petdesetih letih skoraj ni povečala, v
nasprotju z visoko palestinsko rodnostjo. (URL: http://www.jcpa.org/brief/brief004-19.htm)

5.2. ETNIČNA IN VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA
Zahodni breg je regija, kjer se srečujejo tri največje monoteistične vere- židovstvo, krščanstvo
in islam, v etničnem smislu pa predstavlja stik palestinskih Arabcev in Judov.
Med omenjanimi verskimi in etničnimi skupinami vladajo neprestane napetosti, oboroženi
spopadi pa so že del vsakdana.
Prevladujoča vera je islam, h kateri spada kar 75 % vsega prebivalstva. Večinoma gre za
sunite. Judov je 17 %, kristjanov 8 %.
Večina kristjanov je pripadnikov grške pravoslavne cerkve, katoliške Cerkve, nekaj je
protestantov. Krščanstvo je razširjeno predvsem v okolici Jeruzalema, Ramale in Betlehema.
Palestinski Arabci so torej muslimani in kristjani in predstavljajo 83 % celotnega prebivalstva.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
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Slika 6: Grška pravoslavna cerkev v Nablusu

Vir: URL: http://en.askmore.net/Nablus.htm

Slika 7: Mošeja v Nablusu

Vir: URL: http://en.askmore.net/Nablus.htm
Slika 8: Cerkev Kristusovega rojstva v Betlehemu

Vir: URL: http://www.1bx.com/en/Image:Bethlehem-cathchurch.JPG.htm
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Slika 9: Zid objokovanja v Jeruzalemu

Vir: URL: http://www.1bx.com/en/Western_Wall.htm
Na Zahodnem bregu je okrog 200 000 židovskih naseljencev, poleg tega pa obstaja v okolici
Nablusa tudi stara judovska ločina Samarijanov, ki šteje 560 pripadnikov.
Poleg teh večjih verskih skupnosti, deluje na Zahodnem bregu tudi skupina evangeličanov,
jehovih prič ter različni misijonarji.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
Čeprav palestinska oblast ni sprejela nobenih ustavnih določil, ki bi varovala versko svobodo,
pa je v praksi ta svoboda zagotovljena predvsem za muslimane in kristjane. Kljub temu, da ni
določene uradne ver na Zahodnem bregu, se islam obravnava kot »de facto« uradna vera.
Predlagani sta bili dve uredbi (leta 1997, 2001), ki zagotavljata islamski veri vodilni položaj.
Prva uredba iz leta 1997 je bila potrjena od bivšega palestinskega predsednika Arafata, vendar
ni bila vključena v ustavo. Obe sta zagotavljali, da je islam uradna vera Palestincev, medtem
ko bosta judovstvo in krščanstvo ostali spoštovani.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
Islamske verske institucije in islamski verski voditelji so od palestinske oblasti obravnavane
prednostno. Tako dobivajo palestinski imami plače, oblast pa finančno podpira tudi obnovo in
oskrbovanje mošej. V palestinskih šolah je obvezen šolski predmet tudi islamski verouk.
Palestinska oblast zahteva od posameznikov, da pripadajo določeni verski skupnosti. Ta
opredelitev je zabeležena tudi na osebnem dokumentu.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
Palestinska oblast je še posebno v dobrih odnosih s kristjani. Krščanskim skupnostim
namenjajo tudi nekaj finančne podpore. Učenci kristjani morajo v šoli obiskovati verouk od 1
do 6 razreda. Kristjani lahko tudi neomejeno praznujejo krščanske praznike, poleg tega pa
imajo svoje predstavnike v palestinskem zboru.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
Palestinska oblast finančno ne podpira židovskih institucij ter njihovih svetišč na Zahodnem
bregu, temveč jim je bolj naklonjena izraelska vlada. Zanesljivo lahko trdimo, da med
muslimani in židi ni nikakršnega verskega sožitja. Verska nasprotja se odražajo v omejevanju
obiskov verskih ustanov in obredov ter v socialnih razlikah med Židi in Arabci.
(URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5748)
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5.3. POSELITEV
Najbolj gosto naseljen del Zahodnega brega je gorska veriga, ki poteka v smeri sever- jug. Tu
ležijo največja mesta Zahodnega brega, in sicer vzhodni Jeruzalem, Nablus, Ramala,
Betlehem, Hebron. Tu se nahajajo tudi največja izraelska naselja: Ariel, Maale, Adumim, Gush
Etzion, Jeruzalem, Modi' in Illit. Pomembna naselitvena središča so še Jenin na skrajnem
severu, Qalqiliya in Tulkarm na priobalni regiji in Jeriho blizu reke Jordan. (URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank)
Karta 10: Izraelska naselja na Zahodnem bregu

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank
Večina urbanih naselij spada v cono A, ki je v rokah Palestincev, medtem ko podeželje in
dolina reke Jordan (coni B in C) nadzorujejo Izraelci.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank)
Zahodni breg sestavlja 11 okrožij: Jenin, Tulkarm, Tubas, Nablus, Qalquilya, Jeriho, Salfig,
Ramala, Jeruzalem, Betlehem, Hebron.
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Karta 11: Okrožja na Zahodnem bregu

Vir: URL: http://www.arij.org/Agenda-21/Figure%205.jpg
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5.4. GOSPODARSTVO
Gospodarstvo Zahodnega brega se je bistveno spremenilo po letu 1967, ko je območje postalo
okupirano. Prej agrarna družba je postala močno odvisna od storitvenih dejavnosti, ki jih je
spodbudila močnejša izraelska ekonomija. Palestinci so se začeli zaposlovati v Izraelu,
najpogosteje v najslabše plačanih dejavnostih. Čez čas so Palestinci prevzeli vodilno vlogo v
izraelskem gradbeništvu. Gradili so na Zahodnem bregu, v Gazi in Izraelu.
Po prvi palestinski vstaji leta 1987 je postal dostop do službe v Izraelu otežen zaradi nenehnih
palestinskih političnih protestov in zaradi izraelske policijske ure. Zaradi teh razmer se je
mnogo Palestincev zopet preusmerilo v kmetijstvo, vendar ta preporod kmetijstva v večini ni
uspel. (URL:http://encarta.msn.com/encyclopedia_761557747_1____4/West_Bank.html#s4)
Različni omejitveni ukrepi izraelske vlade- npr. zaposlovanje imigrantov iz drugih držav ter
onemogočen dostop v Izrael- so gospodarstvo Zahodnega brega še poslabšali. Gospodarsko
krizo so povečevalo tudi nizke plače palestinskih delavcev v državah bogatih z nafto in s tem
majhnega priliva tuje valute v deželo. Mnogo Palestincev v Kuvajtu je izgubilo službo zaradi
podpore Iraku v zalivski vojni.
(URL:http://encarta.msn.com/encyclopedia_761557747_1____4/West_Bank.html#s4)
Gospodarska rast Zahodnega brega se je močno znižala po začetku druge intifade, še bolj pa po
začetku gradnje varnostne pregrade leta 2001 in 2002. Združeni narodi ocenjujejo, da je takrat
več kot 100 000 Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu, ki so delali v izraelskih naseljih v
izraelskih industrijskih obratih, izgubilo svojo zaposlitev. Mednarodna pomoč za Gazo in
Zahodni breg v vrednosti 2 milijardi dolarjev je preprečila popoln kolaps gospodarstva. (URL:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html)
Preglednica 2: Gospodarski kazalci Zahodnega brega
Realna gospodarska rast
6, 2% (leta 2004)
BDP per capita
1100 $ (leta 2003)
Delovna sila
614 000
Brezposelnost
19,9 % (leta 2005, vključno z Gazo)
Populacija pod pragom revščine
46 % (leta 2004, vključno z Gazo)
Inflacija
2,2 % (leto 2001, vključno z Gazo)
Proračun
1, 3 milijarde $ (vključno z Gazo)
Izdatki
964 milijonov $ (vključno z Gazo)
prihodki
Delež zaposlenih v:
18, 4 % (leto 2005)
Kmetijstvu
24 % (leto 2005)
Industriji
57, 6 % (leto 2005)
Storitvenih dejavnostih
Vir: URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html

Gospodarski ustroj kriznega območja je tesno povezan in ujet v izraelske gospodarske
strukture.
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5.4.1. Kmetijstvo

V kmetijstvu je bilo leta 2005 zaposlenih 18, 4 % ljudi.
(URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html)
Kar 30 % celotne površine Zahodnega brega je kmetijsko obdelane, to je 101, 51 km2. Le 6 %
teh površin je namakanih, vendar pa se na teh kmetijskih površinah pridela kar 52, 7 % celotne
kmetijske pridelave. (URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm)
Na kmetijstvo Zahodnega brega je vplivalo več dejavnikov:
• Zaplemba zemlje: ta je zajela celotno ozemlje Zahodnega brega do doline reke Jordan,
kjer je bilo zaplenjenih kar 47, 5 % površin in uničenih veliko palestinskih vodnjakov.
Hkrati pa je bilo Palestincem prepovedano črpanje vode iz Jordana.
• Palestinska urbanizacija zaradi velikega števila beguncev: večinoma na kmetijsko
primernih tleh.
• Državna zemlja: Izraelski vojaški odlok št. 59 je določal, da je izraelska zemlja vsa
tista, ki je dne 6. 6. 1967 pripadala sovražnim državam ali pa je bila pod njihovim
nadzorom, torej ozemlja Egipta in Jordanije. Tako je od leta 1967 izraelska vlada
ilegalno zaplenila 50 % vsega območja, to je 2911 km2. Večina te zemlje je primerne
za kmetijstvo.
• Industrijske cone in onesnaževanje vode in tal zaradi nenadzorovane in hitre
urbanizacije ter krizne ekonomije
• Odlagališča odpadkov zaradi nenadzorovane in hitre urbanizacije ter krizne ekonomije:
jih je okrog 100, večinoma na kmetijskih območjih.
• Kamnolomi
• By- pass ceste: uničenje rodovitne zemlje, razdelitev kmetijskih parcel, onemogočen
dostop do kmetijske zemlje.
(URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm)
Po izraelski okupaciji leta 1967 se je delež kmetijsko obdelane zemlje zmanjšal, prav tako tudi
delež namakanih površin, saj so Izraelci stopnjevali pritisk na vodne vire in obdelovalno
zemljo.
Graf 4: Delež kmetijskih in namakalnih površin med leti 1967 in 1994

Vir: URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm
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Okrog 97 % vseh namakalnih površin se nahaja v dveh regijah, in sicer v dolini reke Jordan in
v severnih okrožjih (Jenin, Tulkarm, Nablus).(URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm)
Graf 5: Velikost namakalnih površin po okrožjih in količina pridelave

Vir: URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm
Na namakanih površinah pridelujejo sadje, zelenjavo. Prevladuje gojenje agrumov, banan,
guav in dateljnov.
Izraelska kmetijska pridelava je skoncentrirana v dolini reke Jordan, kjer je možno namakanje.
Leta 1996 je po ocenah Izraelskega statističnega letopisa na Zahodnem bregu 27, 3 km²
izraelskih namakanih površin, na katerih letno pridelajo 42 745 ton sadja in zelenjave ter 69
milijonov rož.(URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm)
Preglednica 3: Namakalna območja na Zahodnem bregu in vrsta pridelave
Regija
Dolina reke
Jordan

poljščine

rože

zelenjava

ostalo

citrusi

skupno

2,7

1,8

6,9

11,2

2,6

25,2

Nablus in
Ramala

-

-

-

0,5

-

0,5

Betlehem in
Hebron

-

-

-

1,4

0,2

1,6

Površina (km²)

2,7

1,8

6,9

13,1

2,8

27,3

2673

69.3*

21010.5

11501.8

7560

42745.3

Pridelava (v
tonah)

Vir: URL: http://www.arij.org/pub/water/part2.htm
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5.4.2. Industrija

Razvita so mala družinska podjetja oz. obrati, ki proizvajajo cement, tekstilne izdelke, mila,
lesne izdelke in spominke za turiste. Izraelci so odprli nekaj modernejših industrijskih obratov
v večjih mestih. V industriji je zaposlenih 24 % ljudi.
(URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html)
5.4.3. Trgovina

Trgovina zahodnega brega je tesno povezana s sosednjima državama, to sta Izrael in Jordanija.
Za Zahodni breg je uvoz hrane, gradbenega materiala in ostalega blaga iz sosednjih držav
življenjskega pomena. Kar 87 % trgovine predstavlja uvoz, skromen izvoz sadja, zelenjave in
apnenca pa je prav tako vezan na sosednjo Jordanijo in Izrael.
Prav tako kot celotno gospodarstvo Zahodnega brega, je tudi trgovina močno vpeta v
gospodarsko strukturo Izraela.
Preglednica 4: Uvoz in izvoz Zahodnega brega
UVOZ
IZVOZ
Iz Izraela, Jordanije in Gaze
V Jordanijo, Izrael, Gazo
Hrana,
gradbeni
material, Sadje, zelenjava, olive, apnenec
potrošniško blago
V vrednosti 1,9 milijarde $ (leto V vrednosti 270 milijonov $ (leto 2003, vključno z
2004, vključno z Gazo)
Gazo)
Vir: URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html
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6. PROBLEMI KRIZNEGA OBMOČJA
6. 1. BEGUNCI IN BEGUNSKA TABORIŠČA
Prva izraelsko- arabska vojna leta 1948/49 ni rodila le države Izrael, ampak tudi palestinski
begunski problem. Izraelska vojska in razne židovske teroristične organizacije so vodile
operacije tako, da je prišlo do čim večjega eksodusa Arabcev iz tistih delov Palestine, kjer je
kasneje nastala Izraelska država. OZN je že decembra 1948 sprejela resolucijo, ki določa, da je
potrebno v najkrajšem možnem času beguncem, ki si žele vrniti, omogočiti, da se vrnejo na
svoje domove, tistim, ki pa tega ne želijo, pa se izplača odškodnina za izgubo ali poškodbo
premoženja. Žal je ostalo to neizpolnjeno. Še več, beguncem iz prve izraelsko arabske vojne
so se pridružili tisoči po okupaciji Zahodnega brega in Gaze leta 1967. (Petrič, 1984)
Karta 12: Smeri migracij palestinskih beguncev

Vir: URL: http://palestineremembered.com/Acre/Maps/Story578.html
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30. junija 2004 je bilo po podatkih UNRWA registriranih 4 186 711 palestinskih beguncev,
leto pred tem pa 4 082 300. Približno 68 % registriranih beguncev je živelo zunaj 59 uradnih
begunskih taboriščih. Največji delež beguncev je živelo v Jordaniji- kar 42 %, v Gazi 22,4 %,
na Zahodnem bregu 16 %, 13 %, v Siriji 9, 98 %, v Libanonu 9, 48 %. (URL:
http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html)
Število beguncev na Zahodnem bregu je vse od ustanovitve države Izrael leta 1949 naraščalo,
podatki o številu beguncev samo na Zahodnem bregu pa so nam na voljo šele po letu 1967, ko
Zahodni breg ni več del Jordanije.
Preglednica 5: Naraščanje števila beguncev na Zahodnem bregu od leta 1970 do 2005
leto
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2003
2005
272 692

292 922

324 035

357 704

414 298

517 412

583 009

654 971

687 542

Vir:URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html
Na Zahodnem bregu je registriranih 687 542 beguncev, celotno število prebivalstva, ki
poseljuje Zahodni breg pa znaša 1, 8 milijona. Večina teh beguncev, in sicer kar 70 %, živi v
mestih in vaseh, 181 241 pa se jih nahaja v 19 begunskih taboriščih.
Begunska taborišča so postala poseben prostorski pojav tega kriznega območja, ne toliko
zaradi števila beguncev, temveč zaradi posebne organizacije in tudi dolgotrajnosti. Dejansko se
oblikujejo v nove, neformalne, a do določene mere regularne naselbinske enote.
Preglednica 6: Begunska taborišča na Zahodnem bregu s številom beguncev
NUMBER OF
CAMP
REGISTERED REFUGEES
Aqabat Jabr

5,510

Ein el-Sultan

1,723

Shu'fat

10,069

Am'ari

8,805

Kalandia

10,024

Deir Ammar

2,275

Jalazone

10,390

Fawwar

7,630

Arroub

9,859

Dheisheh

12,045

Aida

4,534

Beit Jibrin

2,025

Far'a

7,244

Camp No.1

6,508

Askar

14,629

Balata

21,903

Tulkarm

17,455
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Nur Shams

8,659

Jenin

15,496

+ 4,458 ex Gaza refugees distributed throughout the
camps
Vir: URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html
Preglednica 7: Število beguncev na Zahodnem bregu marca 2005
LOKACIJA ŠTEVILO LJUDI ŠTEVILO OTROK
ŠTEVILO DRUŽIN
DO 1. LETA
Jericho
17 576
313
3 830
Jerusalem
203 082
1 330
46 733
Hebron
158 953
2 529
33 046
Nablus
292 361
3 257
63 528
Ex- Gaza
15 570
218
3 238
Skupaj
687 542
7 647
150 375
Vir:URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html
Taborišča se nahajajo bodisi blizu večjih mest ali na podeželju, večino pa upravlja UNRWA
(United Nations Relief and Works Agency), organizacija, ki deluje po okriljem Združenih
narodov.
Po letu 1993, ko je bil v Oslu podpisan sporazum, so taborišča na Zahodnem bregu razdelili v
tri cone. 11 begunskih taborišč je bilo vključenih v cono A, v kateri nadzor vršijo palestinske
oblasti, 6 taborišč nadzirajo Izraelci in Palestinci- to je cona B, samo eno taborišče pa pripada
coni C, v kateri imajo nadzor Izraelci.
(URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html)
Karta 13: Razdelitev begunskih taborišč v cone A, B, C
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Cona A
Cona B
Cona C
Vir: URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html

OBMOČJE
JERICHO

Skupaj
JERUZALEM

Skupaj
HEBRON

Skupaj
NABLUS

Skupaj
Ex Gaza
SKUPAJ

Preglednica 8: Število beguncev v taboriščih marca 2005
CENTER
Št. družin
Št. ljudi
Št. otrok do 1.
leta
Aqabat jaber
1069
5510
132
camp
Ein sultan camp
311
1723
47
1380
7233
179
Shufat camp
2191
10069
61
Amart camp
1908
8805
83
Kalandia camp
2176
10024
108
Deir Ammar
466
2275
21
camp
Jalazone camp
2179
10390
123
8920
41563
396
Fawwar camp
1409
7630
155
Arroub camp
1899
9859
187
Dheisheh camp
2588
12045
106
Ayda camp
978
4534
53
Beit Jibrin camp
439
2025
28
7313
36093
529
Fara camp
1510
7244
147
Camp NO. 1
1364
6508
127
Askar camp
3162
14629
264
Balata camp
4710
21903
416
Tulkarm camp
3679
17455
222
Nur Shams
1764
8659
161
camp
Jenin camp
3378
15496
170
19567
91894
1507
903
744589
38083
181241
2690
Vir: URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html

Begunska taborišča so predvsem s pomočjo UNRWA postale aktivne socialne skupnosti. V
njih potekajo različni programi, namenjeni ženskam, otrokom, mladini. UNRWA vodi
osnovno in srednje šolstvo, pri tem pa se sooča s problemom prepolnih razredov. V povprečju
je v razredu 50 učencev, število pa še narašča. Zato je bilo 24 šol prisiljenih uvesti izmenski
pouk. V letu 2005 so 96 osnovnih in srednjih šol obiskovali 60 004 učenci.
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UNRWA je vzpostavila tudi mrežo osnovnih zdravstvenih storitev, in sicer zdravstveno pomoč
nudijo v 17 centrih znotraj taborišč ter v 5 zunaj taborišč. Največji problem zdravstvene oskrbe
je veliko število pacientov, ki dnevno obiščejo zdravnika. Teh je v povprečju kar 89.
Prebivalce begunskih taborišč je močno prizadela zapora, ki jo je vsilila izraelska oblast, saj so
bili mnogi odvisni od dela v Izraelu. Nezaposlenost se je zato povečala, socialno- ekonomske
razmere v taboriščih pa so se poslabšale.
(URL: http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html)
6. 2. PROBLEMI MEJA IN VARNOSTNA PREGRADA
Ohranitev teritorialne integritete je močno odvisna od jasno določenih meja. Zato sta varnost v
državi in jasno določene meje močno povezani. Po eni strani se zdi, da so zaradi globalnega
trga meje nepomembne, po drugi strani pa je delovanje države močno odvisno od meja.
(Anderson, 2000)
Jasno določena meja med Zahodnim bregom in sosednjimi državami je samo vzhodna meja z
Jordanijo, ki poteka po reki Jordan in predstavlja naravno mejo. Tudi meja po Mrtvem morju
je natančno določena. Problematična je meja z Izraelom, ki je še vedno nejasna oz. se je po
gradnji varnostne pregrade spremenila. Do začetka gradnje pregrade je mejo predstavljala
zelena črta, ki se je uveljavila leta 1949 kot razmejitvena črta med Izraelom in Jordanijo. Kljub
temu, da izraelska oblast zatrjuje, da je pregrada zgolj ukrep proti terorizmu, pa vseeno izgleda
in deluje kot meja. (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
Pregrado med Izraelom in Zahodnim bregom sestavljajo zidovi, ograje, mreže, žice in je nastal
na željo Izraelcev. Pregrada ponekod sovpada s ti. »zeleno črto«, v naseljih z velikim številom
židov pa se pregrada izogne zeleni črti tudi do 20 km (npr. v Jeruzalem, Arielu). S tem so
nekatera palestinska naselja postale enklave.
Slika 10: Zid, ki obkroža palestinsko naselje

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall
Dejansko poteka samo 20 % pregrade po zeleni črti. Ocenjeno je, da bo približno od 6 % do
45 % ozemlja Zahodnega brega ležalo zunaj pregrade- odvisno od nadaljnega poteka pregrade.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
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Izraelci pojmujejo pregrado kot varnostno ograjo oz. antiteroristično pregrado, Palestinci pa
koz zid apartheida, ki krši mednarodne zakone o človekovih pravicah in je poskus aneksije
palestinskega ozemlja k Izraelu, kar pa je grob poseg v teritorialno suverenost in samoodločbo
Palestincev. Palestinci se bojijo, da bo pregrada postala »de facto« meja Izraela.
(URL:http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt05_Full.pdf)
Idejo o fizični delitvi med Izraelci in Palestinci je prvič podal Jicak Rabin oktobra 1994.
Zahteval je jasno mejo, saj se je zavedal, da bi močno priseljevanje Arabcev v Izrael pomenilo
krepitev Hamasa in s tem ogrozitev države Izrael. Njegova vlada je to idejo uresničila v Gazi
leta 1994.
Za fizično delitev med Izraelci in Arabci se je zavzemal tudi Ehud Barak, kasneje tudi
predsednik Ariel Sharon.
Sharonovi motivi za gradnjo zidu so imeli demografske vzroke. Izhajal je iz demografskih
kazalcev, ki jih je objavil palestinski statistični urad. Po njihovih podatkih naj bi v državi Izrael
(brez Zahodnega brega in Gaze) živelo okrog 76 % Židov, v Izraelu in zasedenih območjih pa
naj bi bil njihov delež le 49 %. Poleg tega je bila letne rast arabskega prebivalstva 4, 5 %, kar
je dvakrat več kot je letna rast židovskega prebivalstva. Ob taki letni rasti projekcije
napovedujejo, da bo leta 2020 v državi Izrael (brez zasedenih območij) 70 % Židov, v Izraelu
in na zasedenih območjih pa le še 40 %. Zaradi strahu, da bi Židje postali manjšina na svoji
lastni zemlji, je Sharon z gradnjo zidu želel preprečiti stike z Zahodnim bregom in Gazo ter
ohraniti državo Izrael židovsko.
(URL: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID= 42920)
Glavni namen pregrade je tudi preprečiti vstop teroristom, ilegalnih migrantom. Palestinci in
ostali nasprotniki pregrade pa so v tem videli predvsem poskus širitve izraelske suverenosti in
ozemeljsko omejevanje Palestincev. (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
Večino pregrade je zgrajene iz žičnate ograje, nekatere dele v okolici Jeruzalema in Qalqiliya
(manj kot 5 % pregrade) pa gradi betonski zid, visok 8 metrov. Pregrada je opremljena z
alarmnimi napravami, nadzorujejo pa jo izraelski vojaki.
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Slika 11: Pregrada v Abu Dis-u, junija 2004

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall
Predvidena dolžina celotne pregrade je bila 650 km, gradnja pa naj bi potekal v treh fazah.
Prva faza se je začela junija 2002, ko so izraelske oblasti začele graditi od naselja Zububa na
severozahodnem delu okrožja Jenin, preko okrožja Tulkarm, do Elkana na južnem delu okrožja
Qalqiliya. Ta del je dolg 123 km. Drugi del prve faze so nadaljevali 4 km severno od Kalandie
do vojaškega taborišča Opher v okolici Ramale in od Gib do Beit Sahur v okolici Betlehema.
Ta del je dolg 20 km.(URL: http://www.un.org/unrwa/emergency/barriers/part01.html)
Ozemlje med zeleno črto in pregrado so oktobra 2003 razglasili za posebno vojaško območje v
katerega imajo prost vstop samo Izraelci in vsi Židje ne glede na nacionalnost, Palestinci pa
vanj lahko vstopijo samo s posebnim dovoljenjem, pa čeprav so morda prebivalci teh arabskih
vasi, ki so postale del vojaškega območja. (URL: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/IsraeliWest -Bank-barrier)

Po izgradnji prvega dela pregrade je 30.6. 2004 izraelsko vrhovno sodišče opozorilo, da del
pregrade blizu Jeruzalema krši pravice Palestincev in odredi, da 30 km planirane in obstoječe
pregrade preusmerijo. Julija 2004 se je odzvalo tudi mednarodno vrhovno sodišče in pozvalo
izraelsko oblast naj prekine gradnjo, saj je po njihovem mnenju pregrada nelegalna in krši
mednarodne zakone. Tudi Generalna skupščina združenih narodov je podala svoje mnenje, ki
pravi, da ima izraelska oblast pravico zaščititi svoje državljane pred terorističnimi napadi,
vendar ne tako, da bo v nasprotju z mednarodnimi zakoni.
(URL: http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt05_Full.pdf)
Kljub vsem opozorilom in nasprotovanju se je druga faza gradnje začela septembra 2004, in
sicer od vasi Maska na južnem delu okrožja Qalqiliya, nato pase je združila z delom zidu, ki
poteka od Ofer campa blizu Ramale.
(URL: http://www.un.org/unrwa/emergency/barriers/part01.html)
Februarja 2005 je kabinet izraelske vlade potrdil nov predlog poteka pregrade, ki naj bi bila
dolga 681 km in naj bi priključila približno 7 % ozemlja in 10 000 Palestincev Zahodnega
brega k Izraelu. (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
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Karta 14: Potek pregrade maja 2005

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall
Januarja 2006 je bilo od celotne dolžine pregrade 670 km zgrajene približno 36 %, 25 % se jo
gradi, 20 % jo je bilo odobrene, a se gradnja še ni začela, 19 % pa jo čaka na odobritev.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
6. 2. 1. Posledice gradnje pregrade

Pregrada je imela vpliv na izraelsko varnost. Izraelska statistika beleži, da je pregrada
drastično zmanjšala število samomorilskih bombnih napadov Palestincev na izraelska naselja
in civiliste. Od dokončne izgradnje pregrade v okolici okrožij Tulkarm in Qalqiliya junija 2003
ni bilo izvedenega nobenega uspešnega samomorilskega napada v tem območju. Od avgusta
2003 do julija 2004 so bili samo trije napadi na območje, kjer je bila pregrada že postavljena,
medtem ko je bilo v obdobju od septembra 2002 do avgusta 2003 73 uspešnih napadov, v
katerih je umrlo 293 Izraelcev. Nasprotniki in skeptiki trdijo, da je trenutno zmanjšanje
terorističnih napadov zgolj kratkega veka, saj pregrada podžiga sovraštvo Palestincev do
Izraela. Predvsem se bodo napetosti stopnjevale med Palestinci, ki so ostali med pregrado in
zeleno črto. (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
Združeni narodi v zadnjem poročilu trdijo, da je pregrada povzročila velike humanitarne
posledice med Palestinci. Razdelila je skupnosti, odrezala ljudi od rodovitne zemlje,
onemogočila dostop do storitev šolstva, zdravstva, kulture, religije. (URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
¾ Približno 49 400 Palestincev Zahodnega brega v 38 vaseh in mestih je »ujetih« med
zidom in zeleno črto.
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¾ Skupno naj bi 1. faza gradnje varnostne pregrade vplivala na življenja več kot 220 000
ljudi, vključno z 15291 begunskimi družinami oz. na 76 455 beguncev.

Preglednica 9: Skupnosti in število ljudi, ki jih je prizadela prva faza gradnje pregrade
Prizadete
Število
Število
Število
Število
skupnosti
skupnosti prebivalcev
begunskih
beguncev
družin
Enklave
14
13 636
374
1 870
zahodno od
pregrade
Enklave
15
138 593
13 450
67 250
vzhodno od
pregrade
Ostalo
33
69 019
1 467
7 335
Skupaj
62
221 248
15 291
76 455
Vir:
URL:http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/8d642e64dc
68377685256db4004c3869!OpenDocument
¾ Do maja 2004 je bilo uničenih 102 320 dreves oljk in citrusov, 0,3 km² rastlinjakov, 37
km namakalnih cevi ter 15 km² privatne zemlje.
¾ Pregrada je povzročila negativne posledice v gospodarstvu: BDP se je zmanjšal iz 3,3
milijarde $ (leta 1999) na 1,7 milijarde $ (leta 2002). Letna rast BDP se je močno
spremenila- leta 1999 je znašala 4 %, leta 2000 – 7, 5 %, 2001 – 35 %, 2002 – 22 %,
leta 2003 in 2004 pa je znašala 6 %.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_wall)
¾ Pregrada je onemogočila pretok Palestinske delovne sile v Izrael, zato se je povečala
brezposelnost
¾ Veliko trgovcev in obrtnikov je moralo seliti svojo dejavnost
(URL: http://www.un.org/unrwa/emergency/barriers/part01.html)
¾ Gradnja 1. faze pregrade je prizadela približno 50 najpomembnejših vodnjakov, ki
ležijo na zahodnem vodonosniku. Od tega jih je okrog 36, ki so jih večinoma
uporabljali v kmetijstvu, ostalo med pregrado in zeleno črto. Večina teh vodnjakov leži
v okrožjih Tulkarm in Qalqiliya.
(URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf)
¾ Samo 5 od 52 krajev, ki jih je prizadela prva faza gradnje, je povezanih z izraelskim
vodovodnim omrežjem
¾ Cena pripeljane vode se je povečala za 80 %
(URL: http://www.un.org/unrwa/emergency/barriers/part01.html)
¾ Kar v 9 od 15 skupnostih v enklavah zahodno od pregrade je stalno pomanjkanje
medicinske oskrbe
¾ Medicinskemu osebju in učiteljem je otežen dostop do delovnega mesta, 7400 učencem
pa do šol (URL: http://www.un.org/unrwa/emergency/barriers/part01.html)
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Karta 15: Vodnjaki in izviri, ki jih je prizadela prva faza gradnje pregrade

Vir: URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf
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6. 3. OKOLJSKI PROBLEMI
Izraelska okupacija Zahodnega brega ni pustila posledic samo v socialno-ekonomski strukturi,
temveč tudi v okolju. Glavni okoljski problemi so prizadeli vegetacijo, vodne vire, zrak in prst.
6.3.1. Raba in degradacija tal

Ozemlje Zahodnega brega je razdeljeno v tri območja. Območje A je veliko 1000 km², v njem
pa imajo popolno kontrolo Palestinci. V območju B imajo popoln civilen nadzor Palestinci,
vojaška pa je še vedno v rokah Izraelcev. V tem območju, ki je veliko 1035 km², leži večina
manjših palestinskih mest in vasi. V območju C pa imajo še vedno popolno oblast nad zemljo,
naravnimi viri in ljudmi Izraelci. Izraelci še vedno nasprotujejo, da bi palestinska oblast
upravljala z zemljo, zato še vedno širijo svoja naselja in si prisvajajo zemljo.
Preglednica 10: Raba tal
Površina (km2)
367.6

% površine
6.3

Palestinske pozidane
površine
Naravni rezervati
292.2
5.0
Vojaške baze
38.7
0.7
Izraelska naselja
108.4
1.9
Gozd
38.5
0.7
Vojaško zaprta območja
1214.7
20.8
Mrtvo morje
195.2
3.3
Ostalo
3583.0
61.3
Skupno
5845
100.0
Vir:URL: http://www.arij.org/Agenda-21/part-two.htm#a38

Na Zahodnem bregu je približno 580 palestinskih pozidanih območij, ki ležijo večinoma v
goratih predelih, medtem ko se izraelska naselja nahajajo v dolini reke Jordan, blizu zelene črte
in okrog Jeruzalema. Večina rodovitne zemlje je pozidane, namesto da bi jo kmetijsko
obdelali.
Na degradacijo tal poleg neprimerne pozidave vpliva tudi zasoljevanje, onesnaževanje in
erozija prsti.

6. 3. 2. Deforestacija

Pretekla desetletja izraelske okupacije so spremenila velika območja Zahodnega brega v
polpuščavski in puščavski svet. Desertifikacija je namreč posledica močne deforestacije in
prekomerne paše. Več kot 80 % deforestacije je povzročila izraelska gradnja vojaških taborov,
cest in naselij- ti. »asfaltnih džungel«, ostalo pa so povzročili domačini z izsekavanjem
gozdov za pridobivanje obdelovalnih površin.
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Slika 12: Abu Ghnaim pred marcem 1997

Vir:URL: http://www.arij.org/paleye/abughnam/pictures.htm

Slika 13: Abu Ghnaim maja 1997- sekanje gozda za gradnjo infrastrukture

Vir: URL: http://www.arij.org/paleye/abughnam/pictures.htm

Slika 14: Abu Ghnaim oktobra 1999

Vir: URL: http://www.arij.org/paleye/abughnam/pictures.htm
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Slika 15: Abu Ghnaim januarja 2001

Vir: URL: http://www.arij.org/paleye/abughnam/pictures.htm

Slika 16: Abu Ghnaim aprila 2006

Vir: URL: http://www.arij.org/paleye/abughnam/pictures.htm
Leta 1995 je bilo ocenjeno, da na Zahodnem bregu gozd porašča 38,5 km2, kar je 0,7 %
celotne površine, naravni rezervati pa se razprostirajo na 292,2 km2, to je 5 % celotne
površine.(URL: http://www.arij.org/Agenda- 21/part-two.htm)
Preglednica 11: Krčenje gozdnih površin med leti 1971 do 1999 na Zahodnem bregu
Površina leta Površina leta Razlika v ha
1971 v ha
1999 v ha
Naravni gozd
197 472
183 262
- 14 210
Sekund.
35 351
25 921
- 9 430
Gozd
Vir: URL: http://www.arij.org/Agenda-21/Part-three.htm
Deforestacija in dezertifikacija sta najbolj vidni na vzhodnih pobočjih, kjer je kar 85 %
površine zaprte in razglašene za izraelsko vojaško cono.
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Karta 16: Gozdovi in naravni rezervati na Zahodnem bregu

Vir: URL: http://www.arij.org/Agenda-21/Figure%209.jpg
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6. 3. 3. Vodni viri

Z okupacijo Zahodnega brega leta 1967 je Izrael prevzel popolno vojaško kontrolo nad
vodnimi viri. Sprejetih je bilo čez 2000 uredb, zakonov, ki so se nanašale na vodne vire- talno
vodo in reko Jordan. Odredbe so se nanašale na črpanje, transport, prodajo, distribucijo vode,
na gradnjo vodnjakov, vodovodnega omrežja in namakalnega sistema.
Danes kar 80 % vode za izraelsko vodno oskrbo priteče iz Zahodnega brega. (Anderson, 2000)
Problem vodne oskrbe je postal odločilen političen problem med Palestinci in Izraelci.
Razloge, ki so privedli do nasprotij glede vodnih virov lahko strnemo v tri sklope:
1. Povečana poraba vode rek mednarodnih porečij- porečje Jordana, v katerih imajo višje
ležeče države nadzor nad vodo nižje ležečih sosed (Plut, 2000): od okupacije leta 1967
Palestinci nimajo zagotovljenega dostopa do reke. Rečna voda zadosti kar 50 % izraelskih
potreb po vodi, Libanon in Sirija sta manjša porabnika. Izrael letno preusmeri 650 mio. m³
rečne vode iz Tiberijskega jezera, zato je spodnji tok reke skromen in Palestinci uporabljajo le
10 mio. m³ letno rečne vode. (URL: http://www.arij.org/pub/water/part1.htm)

Že od ustanovitve države Izrael leta 1949, izraelska vlada želi prevzeti vodilno mesto v
hidropolitiki te regije. Poleg cenejših, bolj lokalno usmerjenih projektov (kopanje vodnjakov)
se je lotila tudi dražjih, večjih regionalnih projektov. Eden takih prvih večjih projektov je bil
Yargon- Negev projekt, ki je preusmeril vodo iz izvira reke Yargon pri Tel Avivu proti jugu v
puščavo Negev. S tem so letno preusmerili 270 mio. m³ vode. Drug projekt je bil Zahodna
Galileja- Kishon, ki je 85 mio. m³ vode letno iz zahodne Galileje preusmeril v suh, a rodoviten
predel Jezreelske ravnine. Največji vodooskrbni projekt v Izraelu pa je National Water Carrier.
Veliki akvadukti in omrežje cevi so pripeljali vodo iz reke Jordan na jug, proti obalni regiji.
Izhodišče oz. rezervoar tega omrežja je Galilejsko jezero. (Beaumont, 1976)
Letno
načrpajo približno 500 mio. m³ vode. Najprej vodo dvignejo na rob tektonskega jarka, to je od
210 metrov pod morsko gladino na 151 metrov nad morsko gladino. Nato se glavni vod
razcepi na manjše cevovode, ki so speljani v več smeri. Danes priteče voda iz National Water
Carrier vse do puščave Negev, kar je 250 km zračne razdalje od Galilejskega jezera. S
kakovostno pitno vodo iz Galilejskega jezera je tako priskrbljena večina Izraelcev. Na začetku
obratovanja NWT je bilo 80 % jezerske vode namenjene kmetijstvu, leta 1995 je bilo v
kmetijstvu porabljene 60 % vode, leta 2010 pa naj bi kar 80 % načrpane vode porabili za pitno
vodo, saj zaradi povečanja števila prebivalstva naraščajo tudi potrebe po vodi. Ker ima voda v
širši regiji velik politični in strateški pomen, so vsi vodni objekti strogo varovani. (Frantar,
2004)
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Karta 17: Izraelski namakalni projekti

Vir: Beaumont, 1976, str. 95
Skoraj sočasno so z gradnjo največjega izraelskega vodovodnega omrežja je tudi Jordanija
začela graditi svoj namakalni sistem- Vzhodni Ghor projekt. Ta je preusmeril vodo iz glavnega
pritoka reke Jordan,Yarmuka, v kanal za namakanje severnih delov pokrajine Ghor, ki leži na
terasi 50 metrov nad reko Jordan, od Tiberijskega jezera do Mrtvega morja. Glavni kanal
poteka vzporedno z reko Jordan, z vodo pa ga poleg Yarmuka oskrbujejo bolj nestalni pritoki
Jordana. Namakalni sistem je močno spremenil kmetijsko pridelavo Jordanije, saj sta žitarice
zamenjala sadje in zelenjava. (Beaumont, 1976)
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Karta 18: Namakalni projekt Vzhodni Ghor

Vir: Beaumont, 1976, str. 390
Verjetno bi primerna rešitev mednarodne delitve jordanske vode prispevala k urejanju tudi
drugih spornih vprašanj med državami, obratno pa se lahko še bolj zaostrijo. (Plut, 2000)
2.Povečana poraba talne vode, kjer je prekomerno črpanje Izraela zmanjšalo količino talne
vode Zahodnega brega (Plut, 2000): Izraelcem so zakoni dovoljevali, da so ob palestinskih
vodnjakih zvrtali bolj globoke vodnjake, ki so palestinske izsušili. (URL:
http://www.arij.org/pub/The%20Status%20of%20the%20Environment%20in%20the%20West
%20Bank.pdf#search='an%20overview%20of%20the%20palestinian%20environment)

Poleg tega imajo Palestinci določeno maksimalno količino načrpane vode iz vodnjakov.
(URL: http://www.arij.org/pub/water/part1.htm)
Izraelski naseljenci letno porabijo približno 57 mio. m³ vode, medtem ko 2 milijona
Palestincev Zahodnega brega porabi 130 mio. m³ letno v vseh dejavnostih. (URL:
http://www.arij.org/Agenda-21/Part-two.htm)
Vsak izraelski naseljenec na Zahodnem bregu porabi petkrat več vode kot Palestinec na
Zahodnem bregu. (URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf)
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Graf 6: Poraba talne vode Palestincev in izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu.
Poraba talne vode na Zahodnem bregu
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Preglednica 12: Poraba vode Izraelcev, Jordancev in Palestincev
Dnevna poraba vode v
Poraba v gospodinjstvu na Skupna poraba na
litrih na prebivalca
prebivalca v letu
prebivalca v letu
270 litrov
98 m³/leto
344 m³/leto
153 litrov
56 m³/leto
93 litrov
34 m³/leto
93 m³/leto
Vir: URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf

3. Velike razlike med Izraelom in Zahodnim bregom v razpoložljivosti in dostopnosti vodnih
virov (Plut, 2000)
Skupna količina obnovljive talne vode znotraj držav (Jordanija, Izrael , Zahodni breg, Gaza)
znaša 2,8 milijard m³ letno. Okupirana ozemlja imajo največje potencialne možnosti za dostop
do talne vode, vendar jih najmanj izkoriščajo, saj jih kar 57 % izkoristi Izrael. (URL:
http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf)

Graf 7: Potencial talne vode
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Vir:URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf
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Čeprav ima uradno kar 80 % prebivalstva na Zahodnem bregu dostop do tekoče vode iz
vodovodnega omrežja pa je realna situacija precej drugačna. Glavni problem nastopi v obdobju
zelo pogostih poletnih suš, ko so vodne zaloge tako pičle, da je večina Palestincev takrat
odvisnih od vodnih zalog v cisternah na strehah hiš. Te zaloge zadoščajo za 2 do 3 mesece,
nato pa morajo ljudje vodo kupovati po veliko višjih cenah. Po drugi strani pa so Izraelci čez
celo leto oskrbovani z vodo iz vodnjakov na Zahodnem bregu.
Slika 17: Palestinska vodna oskrba na Zahodnem bregu

Vir: URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf
Vodno oskrbo na Zahodnem bregu je močno prizadela tudi gradnja zidu. Večina
najpomembnejših vodnjakov (142), z veliko in kakovostno količino vode, se nahaja na
zahodnem vodonosniku, kjer zdaj poteka pregrada. Tu načrpajo letno 20, 4 mio. m³ vode, to pa
predstavlja 30 % vse količine talne vode načrpane na Zahodnem bregu.
(URL: http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/impactonwater.pdf)
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Karta 19: Vodonosniki in poraba talne vode

Vir: URL: http://www.arij.org/Agenda-21/Figure%209.jpg
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Poleg omejene dostopnosti do vodnih virov, prebivalstvo Zahodnega brega pesti tudi
poslabšanje kakovosti vode, ki je posledica gospodinjskih odplak, trdnih odpadkov,
industrijskih in kmetijskih iztekanj.
Glavni vir onesnaževanja vode so gospodinjske odplake iz izraelskih in palestinskih naselij, ki
so leta 1996 znašale 90 mio. m³. Čiščenje gospodinjskih odplak je na Zahodnem bregu
neustrezno ali pa sploh ne obstaja. Prav tako so nenadzorovana in neočiščena iztekanja iz
industrijskih obratov. Vodo slabšajo predvsem težke kovine, izlitja toksičnih snovi iz
kovinskopredelovalnih obratov, barvarn in kemičnih obratov. Kakovost vode poslabšujejo tudi
množina črna neorganizirana odlagališča odpadkov. Snovi iz odloženega materiala ogrožajo
predvsem talno vodo. V nekaterih delih Zahodnega brega, kot ja dolina reke Jordan, je
podtalnica blizu površja (kar 1m), zato je še bolj onesnažena. Vodne vire onesnažuje tudi
kmetijstvo. Gnojila in pesticidi se akumulirajo v prsti, pomikajo pa tudi do podtalnice.
Ocenjeno je bilo, da os leta 1994 v kmetijstvu na Zahodnem bregu uporabili 30 000 ton gnojil
in 302 toni pesticidov. Raziskave kvalitete talne vode leta 1995 so pokazale, da so dovoljene
vrednosti nitratov, kot posledica uporabe gnojil in prevelikih vnosov odpadne vode, presežene
na območju Nablusa in Jeriha.
Močno je onesnažena tudi edina stalna tekoča voda v tej regiji, to je reka Jordan. Ob izlivu oz.
v spodnjem toku reka vsebuje velike koncentracije soli, težkih kovin in druge polutante, ki
prihajajo iz odpadnih vod naselij v dolini reke Jordan, iz namakalnih območij ter iz slanih
izvirov in vodnjakov v Izraelu.
Zaradi nenehne rasti prebivalstva v teh regiji in neustrezne okoljske politike so napovedi o
kvaliteti vode slabe.
(URL:http://www.arij.org/pub/The%20Status%20of%20the%20Environment%20in%20the%2
0West%20Bank.pdf#search='an%20overview%20of%20the%20palestinian%20environment)
6. 4. IZRAELSKA NASELJA
Izraelska naselja so skupnosti, ki so bila zgrajena za židovske priseljence, in se nahajajo na
območjih, ki jih je leta 1967 okupiral Izrael. Gre za izraelske kolonije na Zahodnem bregu, ki
jih kontrolira in varuje izraelska vojska.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlements)
Judovska populacija živi v različnih tipih naseljih. To so homogena židovska mesta npr. Ariel,
Modi' in Illit, v judovskih soseskah skupaj z arabskimi soseskami npr. Hebron, vzhodni
Jeruzalem, v predmestjih Jeruzalema in Sharona, v vaseh v dolini reke Jordan. Večina teh
naselij je novih in ležijo navadno na vrhu hribov, stran od arabskih naselij, nekaj pa jih je
nastalo tam, kjer so bili judovski naseljenci že pred letom 1948.
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Karta 20: Izraelska naselja na Zahodnem bregu

Vir:
URL: http://www.cbc.ca/news/background/middleeast/gfx/israelisettlements_westbk2.jpg

Preglednica 13: Število židovskih naseljencev na Zahodnem bregu od 1948 do 2004
Število jud.
1948
1972
1983
1993
2004
naseljencev
Zahodni breg480
800
22 800
111 600
231 800
brez Jeruzalema
Deli Jeruzalema
300
9 200
75 000
130 000
177 000
priključeni 1967
Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlements
Nekaj od 323 naselij je bilo ustanovljenih na območjih, ki so bila že v času britanskega
mandata naseljena z Židi: Hebron (judovska prisotnost že od bibličnih časov, izpraznjen leta
1929, ponovno naseljen 1967), Jeruzalem z okolico, Gush Etzion (ustanovljen 1943-1947,
uničen 1948, na začetku 1967 ponovno naseljen).
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlements)
Izraelska naselja na Zahodnem bregu povezujejo z Izraelom »by- pass« ceste, ki so namenjene
zgolj za Žide. Cestno omrežje je razdelilo palestinsko ozemlje in onemogočilo razvoj in širitev
palestinskih vasi in mest, to pa vpliva na prenaseljenost v palestinskih območjih. Hkrati je Žide
hiter dostop po cestah do Izraela privabil, zato se je število naselij hitro povečalo. Ceste vzdolž
zelene črte in okrog Jeruzalema so razširile izraelske meje preko zelene meje in Jeruzalema.
Negativno pa je cestno omrežje vplivalo tudi na pretok delovne sile med območji. (URL:
http://www.palestinemonitor.org/factsheet/settlement.html)
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Rast prebivalstva v izraelskih naseljih na Zahodnem bregu je štirikrat večja kot v državi Izrael.
Od leta 1995 do 1998 je bila rast 24,8 %, v Izraelu 6, 6 %.
(URL: http://www.palestinemonitor.org/factsheet/settlement.html)
Izraelci trdijo, da je gradnja izraelskih naselij upravičena iz varnostnih, strateških razlogov ter
legalna zaradi zgodovinskih dejstev (naselitev v bibličnih časih). Zatrjujejo, da so palestinsko
zemljo odkupili in da je bila zemlja prazna ter naj bi že zgodovinsko pripadala Izraelu.
Nasprotniki izraelskih naselij na Zahodnem bregu pa trdijo, da je neposeljena zemlja pripadala
Arabcem, ki so zbežali, ali pa je bila to skupna vaška zemlja. Tak sistem se je namreč uveljavil
v času turškega cesarstva.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlements)
Izraelci imajo zelo malo mednarodne podpore pri vprašanju izraelskih naselij. Večina
mednarodnih institucij in drugih držav meni, da so izraelska naselja ilegalna. Večina
nasprotnikov se sklicuje na 4. ženevsko konvencijo, ki pravi, da država, ki okupira drugo, ne
sme premestiti svojih državljanov na okupirano ozemlje. Varnostni svet Združenih narodov je
večkrat zatrdil, da je ustanovitev izraelskih naselij nelegalnih in onemogoča mirovni proces. V
haški konvenciji je bila prepovedana zaplemba privatne zemlje na okupiranih območjih ter
izkoriščanje lastnine na okupiranem območju za svoje državljane.
(URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlements)
Večina predlogov za rešitev palestinsko- izraelskega konflikta zahteva od Izraela odstranitev
izraelskih naselij na Zahodnem bregu in v Gazi.
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7. ZAKLJUČEK
V preteklih petdesetih letih mednarodnih posredovanj se je pokazalo, da rešitev palestinskega
vprašanja ni lahka. Kljub prizadevanju Združenih narodov, obeh sprtih strani, arabskih držav,
Evropske unije in praktično celotnega sveta, napredka skorajda ni. Problemi ostajajo enaki že
več desetletij. To so: vprašanje meja, beguncev, problem vodne oskrbe in lastništva nad
zemljo, vprašanje varnosti, problem izraelskih naselij, mednarodnega statusa Palestincev.
Izraelsko poudarjanje zgodovinskih in verskih pravic do tega ozemlje in na drugi strani
palestinsko zanikanje obstoja države Izrael nikakor ne moreta pripeljati do skupnega
kompromisa, ki bi bil pri večini Palestincev in Izraelcev sprejet.Velika ovira na poti h končni
in dolgotrajni rešitvi spora med Izraelci in Palestinci je poleg ostalih problemov tudi njihov
različen pogled na zgodovinske dogodke.
Korenine konflikta med Izraelci in Palestinci segajo v čas 1. svetovne vojne, v Balfourjevo
deklaracijo, ki je pomenila začetek priseljevanja Židov iz Evrope v Palestino, brez soglasja
večinskega arabskega prebivalstva, ki je imelo v lasti 98 % zemlje. V času britanskega
mandata je Palestina postala domovina dveh narodov in hkrati eno najtežjih mednarodnih
kriznih žarišč, ki ogroža globalni mir in varnost.
Razmere so se še bolj zaostrile 14. 5. 1948, ko so Izraelci sprejeli Delitveno resolucijo
Združenih narodov, in razglasili nastanek države Izrael, Palestinci pa so jo zavrnili in
napovedali vojno, v kateri so bili tudi poraženi. V tej 1. arabsko- izraelski vojni je Izrael
uveljavil oblast izven meja, ki jih je določala Delitvena resolucija. Ta vojna je rodila tudi
begunski problem, ki pa so ga naslednji spopadi še povečevali. Napetosti so se stopnjevale v 3.
arabsko- izraelski vojni, ko je junija 1967 Izrael okupiral Zahodni breg, Gazo, Golansko
planoto in del Jeruzalema. Od takrat ima Zahodni breg status okupiranega ozemlja in de iure
ne pripada nobeni državi.
V diplomskem delu sem na podlagi družbeno in fizičnogeografske analize območja ter analize
političnih procesov in značilnosti ugotovila, da imajo problemi, ki se pojavljajo na tem
kriznem območju, regionalne učinke. Niso prizadete samo posamezne lokalne skupnosti na
Zahodnem bregu, temveč celotna regija, posamezne učinke pa zaznavajo tudi sosednje države,
predvsem Izrael.Večinoma so učinki problemov negativni za palestinsko gospodarsko in
socialno strukturo, za palestinsko okolje in njihove naravne vire, medtem kot imajo sosednji
Izraelci trenutno še več koristi.
V nalogi se je hipoteza, da so problemi Zahodnega brega so neposredna posledica dolgoletne
okupacije in neprestanih prikritih in odkritih oblik medverskega ter medetničnega nasilja,
potrdila.
Problem beguncev in begunskih taborišč je nastal hkrati z ustanovitvijo države Izrael. Iz
območij, kjer je kasneje nastal Izrael, je bilo izgnanih več sto tisoč ljudi, po letu 1967 pa se jim
je pridružilo še približno 350 000. Kljub resoluciji Združenih narodov, sprejeti leta 1948, ki
določa, da se beguncem omogoči vrnitev ali izplača odškodnina za izgubo premoženja, je še
vedno dobra tretjina prebivalstva Zahodnega brega beguncev. Dobrih 20 % vseh beguncev
Zahodnega brega živi v 19 begunskih taboriščih.
Zahodni breg kot tipično krizno območje ima nejasno določeno mejo z Izraelom. Zato varnost
v regiji ni zagotovljena, teritorialna integriteta pa je močno okrnjena. Problem meja je dobil
nove razsežnosti po gradnji varnostne pregrade. Čeprav naj bi pregrada potekal po ti. Zeleni
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črti, se velikokrat tej črti izogne zaradi različnih interesov (vodni viri, rodovitna zemlja,
judovska naselja). Gradnja pregrade je povzročila ekološke probleme (uničenih veliko
vodnjakov za palestinsko vodno oskrbo, uničena je bila rodovitna zemlja, rastlinjaki, nasadi
dreves), socialne probleme (razdelila skupnosti, odrezala ljudi od storitev, vodnih virov,
zemlje), gospodarska struktura pa je nazadovala (znižal se je BDP, letna rast BDP- ja je bila od
leta 2000 do 2002 negativna, zmanjšal se je pretok delovne sile, povečala se je brezposelnost).
Pozitiven učinek pregrade pa so občutili Izraelci, saj se je zmanjšalo število terorističnih
napadov in se je povečala varnost v državi.
Izraelska okupacija je prizadela tudi okolje, in sicer vegetacijo, vodne vire, zrak in prst.
Pretekla desetletja izraelska okupacije so spremenila velika območja Zahodnega brega v pol
puščavski in puščavski svet. Več kot 80 % deforestacije je povzročila izraelska gradnja
vojaških taborov, cest, asfaltnih džungel. Z izsekavanjem gozdov in krčenjem kmetijskih
zemljišč so Izraelci za svoje potrebe pridobili veliko novih površin, Palestinci pa so izgubili
življenjsko pomembna kmetijska zemljišča
Že od ustanovitve izraelske države je izraelska vlada želela prevzeti vodilno mesto v
hidropolitiki te regije. To ji je v dobršni meri tudi uspelo, saj danes kar 80 % vode za izraelske
potrebe priteče iz Zahodnega brega. Z okupacijo so si omogočili dostop do rečne vode Jordana,
ki zagotovi kar 50 % vseh izraelskih potreb po vodi, izvrtali so globje vodnjake in tako izsušili
palestinske, s premišljeno gradnjo zidu na zahodnem vodonosniku pa so si zagotovili kar 30 %
talne vode načrpane na Zahodnem bregu. Zaradi prekomernega črpanja vodnih virov,
onesnaževanja le teh in nenehne rasti prebivalstva so dolgoročne napovedi o zagotovitvi vodne
oskrbe tako Palestincev kot Izraelcev slabe.
Ker se je izkazalo, da sta najbolj prizadeta in izčrpana naravna vira voda in prst, lahko
sklepamo, da sta to dobrini, ki ju Izrael za svoj obstanek najbolj potrebuje. Torej moja druga
delovna hipoteza se je potrdila.
Medverski in medetnični spopadi na Zahodnem bregu so tudi poledica hitre širitve izraelskih
naselij. Gre za izraelske kolonije na Zahodnem bregu ki jih nadzira in varuje izraelska vojska.
Mednarodna skupnost jim ni naklonjena, saj meni, da so ilegalna. Izraelska naselja so
spremenila socialno strukturo pokrajine, saj so onemogočila širitev palestinskih vasi in mest,
by- pass, ki povezujejo izraelska naselja, pa so razdelile palestinsko ozemlje.
Nerešenih problemov ostaja veliko, zato lahko samo upamo, da bodo mednarodna skupnost in
obe sprti strani, zbrale še toliko vztrajnosti, potrpežljivosti in modrosti in skupaj prišli do
kompromisne rešitve tega dolgotrajnega spora.
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8. SUMMARY
The effort of the international invention the last fifty years has shown that solving the
Palestinian problem has not been easy. Despite of the efforts United Nations, both parts, the
Arabic countries, European union and practically the entire world, there has not been much
progress. The problems have remained almost the same for decades: the question of borders,
refugees, water supplies and land ownweship, the question of security, the problem of Israeli
settlements, international satus of Palestinians, etc.
The Isreali historical and religious rights upon this territory on the one hand and the Palestinian
denying the Israel country one the other hand can not lead to the compromise which would be
acceptable for both sides.
The roots of the conflicts between Israeli and Palestinians go back to the World war I to
Balfour declaration which meant the beganing of the Jewish migration to Palestine without
agreement with Arabic people. In the time of British mandate Palestine became the homeland
of two nations and one of the most difficult international crisis area.
The situation had become even more serious on 14 May 1948 when the Israeli declared the
new state which was refused by the Palestinians. They declared war but they were defeated.
This was 1 st. Israeli-arabic war and the Israeli conquered teritory out of borders defined by
Deviding resolution. This war emerged the refugee problem which was increasing within the
next conflict in 1967 when Israeli occupied West Bank, Gaza strip, Golan hights and a part of
Jerusalem. Since then West Bank has had a status of an occupide teritory and has not »de
iure« belonged to any country.
The analysis of physicalgeographic and demographical characteristics of this region has
proved that problems which appear in this territory have affected not only local
commmuinities in West Bank, but the whole region. Some consequences have been perceived
also in the neighbouring countries, especcialy Israel. The majority of them have been negative
for Palestinian economiy and social structure, environment and natural resourses, while Israeli
still keep the benefits.
The thesis, that the problems of West bank have been the direct consequence of the longlasting
occupation and religiou and ethnic violence, has been confirmed.
The refugee problem has appeared with establishment of Israel. Houndreds of thousand of
people were exiled from Israel. After 1967 350 000 people joined them. Despite United Nation
resolution from 1948 more than one third of the population of West bank has been refugees.
More than 20 % refugees of West Bank have lived in 19 refugee camps.
West Bank is a typical crisis area with undefined border with Israel. Security is therefore not
assumed, territory integrity has been much truncated. The problem has increased with the
Israeli barrier. It caused different environmental, social and economic problems. Israeli felt
positive efect of barrier because number of suicide attacs reduced and security in country
increased.
Israeli occupation has affected the environment-vegetation, water supplies and soil. Large area
in West Bank changed into dessert. Roads and military camps caused deforestation.
Israeli government wanted to take over the leading role in hydropolitics of this region. It
succeeded and they got more than 80 % of water from West Bank.: from the Jordan river and
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from the undreground water. Water supplies have been in danger because of constant pumping,
pollution and population growth.
It has also been confirmend that Israeli needs water and land more than any other things.
Religious and ethincal conflicts in West Bank have also been the result of enlargement of
Israeli settlements. Israeli colonies have been under Israeli military control and protection. The
intenational community found them illegal. These settlements have changed the social
structure of area. They have split the Palestinian territory and prevented the growth of
Palestinians villages and towns.
Many problems have remained unsolve therefore we hope that the international community
and both sides will try to find cmpromise and solve this longlasting conflict.
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