
DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG 1975 

 

De Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische Samenwerking be-

staat uit meer dan 200 leden van West-Europese parlementen van zeer 

uiteenlopende politieke strekking. Tijdens haar Algemene Vergadering 

in Straatsburg op 7 en 8 juni heeft de Parlementaire Associatie met een-

parigheid van stemmen de volgende resoluties aangenomen: 
 

(1) Slotresolutie van het Politiek Comité 
 

De Algemene Vergadering van de Parlementaire Associatie voor Euro-

Arabische Samenwerking roept de Europese regeringen op onverwijld 

initiatieven te nemen die bijdragen tot de terugtrekking van Israël uit 

alle in 1967 bezette gebieden. 

Een dergelijke terugtrekking wordt geïmpliceerd door Resolutie 242 en 

vereist door Resolutie 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties, alsmede door het Handvest van de Verenigde Naties en de be-

ginselen van het Internationaal Recht, die de verwerving van grondge-

bied met geweld categorisch verbieden. 

De Associatie benadrukt dat er geen rechtvaardige en duurzame vredes-

regeling kan zijn zonder erkenning van de nationale rechten van het Pa-

lestijnse volk. Dit beginsel is reeds vrijwel unaniem aanvaard door de 

internationale gemeenschap en moet ook door Israël worden aanvaard. 

De gehele Arabische wereld is overeengekomen dat de P.L.O. de 

enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk is en dit besluit is 

bekrachtigd door een overweldigende meerderheid van de landen 

die in de Verenigde Naties vertegenwoordigd zijn. 

De Parlementaire Vereniging dringt er bij de Europese regeringen op 

aan dit fundamentele punt te erkennen in de initiatieven die zij nu moe-

ten nemen. 

In de eerste plaats moeten zij Israël oproepen onmiddellijk een einde te 

maken aan de onteigening en confiscatie van Arabische eigendommen 

in Israël en de bezette gebieden. 



Israël moet met name een einde maken aan de "Judaïsering" van Je-

ruzalem, dat het illegaal heeft geannexeerd, en aan de vestiging van 

nieuwe joodse nederzettingen in de bezette gebieden. 

Ten tweede moeten de Europese regeringen trachten alle belangheb-

bende partijen, met inbegrip van Israël en de P.L.O., aan de conferen-

tietafel te krijgen, zo mogelijk in het kader van de Conferentie van Ge-

nève. Europa zelf zou, hetzij via zijn Lidstaten, hetzij via de E.E.G., een 

waardevolle rol kunnen spelen in een dergelijke conferentie, indien 

daartoe een oproep zou worden gedaan. Het zou redelijk zijn van alle 

betrokkenen te verwachten dat zij voor de duur van de onderhandelin-

gen niet hun toevlucht nemen tot militaire actie van welke aard dan ook. 

Ten derde zouden zij er zowel bij de Israëli's als bij de P.L.O. op moeten 

aandringen om de besprekingen over de uiteindelijke oplossingen op te 

schorten en zich te concentreren op de onmiddellijke en praktische taak 

om een modus Vivendi te vinden die de aanvaarding door Israël van de 

rechten van de Palestijnse natie en van het bestaan van een Palestijnse 

staat op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, indien de Palestijnen 

besluiten er een op te richten, vereist, alsmede de wederzijdse aanvaar-

ding van het bestaan van Israël binnen zijn grenzen van 1967. 

Tenslotte zouden de Europese regeringen alle betrokkenen moeten wij-

zen op het cruciale belang van doeltreffende vredeshandhavingsmecha-

nismen en zouden zij ermee moeten instemmen om zelf actief deel te 

nemen aan dergelijke regelingen. 

De Parlementaire Vereniging erkent het probleem dat wordt gevormd 

door het feit dat sommige media en uitgeverijen in Europa traag zijn 

met het verspreiden van feiten over de Arabische wereld en is voorne-

mens haar invloed aan te wenden om dit probleem op te lossen. 

De Parlementaire Vereniging erkent dat het begrip voor de Arabische 

zaak en de groeiende sympathie ervoor in West-Europa worden bevor-

derd door de liberaliseringsmaatregelen die in verschillende Arabische 

landen zijn genomen en door de gemakkelijkere toegang tot de Arabi-

sche landen voor de nieuwsmedia, zakenlieden en andere bezoekers uit 

Europa. 

De vereniging roept de Europese regeringen op om de wettelijke rege-

lingen betreffende de vrijheid van reizen en de bescherming van de 



fundamentele rechten van geïmmigreerde werknemers in Europa, die 

gelijkwaardig moeten zijn aan die van de burgers van de betrokken lan-

den, te verbeteren. 

De Associatie is van mening dat de politieke regeling van het Israëlisch-

Arabische conflict een absolute noodzaak is voor de totstandbrenging 

van een echte Europees-Arabische samenwerking. De Associatie is 

evenwel van mening dat het politieke aspect van de samenwerking niet 

tot dit punt alleen beperkt blijft en denkt bij voorbeeld aan het vrije 

verkeer van ideeën en mensen in de wereld als factor voor de handha-

ving van de vrede, voor de ondersteuning van de vrijheid en in het bij-

zonder voor een harmonieuze ontwikkeling van de samenwerking tus-

sen West-Europa en de Arabische naties. 

De Vereniging is van mening dat de vooruitzichten voor een Europees-

Arabische samenwerking op lange termijn op alle gebieden nog nooit 

zo gunstig zijn geweest, maar dat zij afhankelijk zijn van een op recht-

vaardigheid gebaseerde vredesregeling in het Midden-Oosten. 

 

(2) Slotresolutie van het Cultureel Comité 
 

De Algemene Vergadering van de Parlementaire Associatie voor Euro-

Arabische Samenwerking, bijeen te Straatsburg op 7 juni 1975, na be-

studering van de culturele resoluties die zijn aangenomen door de van 

12 tot 17 november 1974 te Damascus gehouden voorbereidende con-

ferentie voor Euro-Arabische parlementaire samenwerking, die in de 

onderhavige resolutie opnieuw wordt bevestigd ervan overtuigd dat op 

cultureel gebied in het kader van de Europees-Arabische dialoog be-

langrijke resultaten mogelijk zijn de historische bijdrage van de Arabi-

sche cultuur tot de ontwikkeling van Europa erkennend, met nadruk op 

de bijdrage die de Arabische cultuur nog steeds aan de Europese landen 

kan leveren, met name op het gebied van de menselijke waarden be-

treurende dat de culturele betrekkingen tussen de Europese en de Ara-

bische landen nog steeds weinig talrijk zijn en slechts een beperkte reik-

wijdte hebben betreurend dat het onderwijs in de Arabische cultuur en 

het Arabisch in Europa relatief verwaarloosd is, en verlangend naar de 

ontwikkeling daarvan, de wens uitsprekend dat de Europese regeringen 

de Arabische landen helpen de nodige middelen te creëren om de geïm-

migreerde werknemers en hun gezinnen aan de Arabische cultuur en 



het Arabische godsdienstige leven te laten deelnemen, de Europese pers 

verzoekend zich verantwoordelijk op te stellen opdat zij de publieke 

opinie objectief en vollediger over de problemen van de Arabische we-

reld kunnen informeren de belangrijke rol te erkennen die vriendschaps-

groepen en toerisme kunnen spelen bij de verbetering van het weder-

zijds begrip, roept de regeringen van de Negen op het culturele aspect 

van de Europees-Arabische dialoog in een constructieve geest te bena-

deren en een hogere prioriteit toe te kennen aan de popularisering van 

de Arabische cultuur in Europa. 

 

Doet een beroep op de Arabische regeringen om de politieke effecten 

van actieve samenwerking met Europa te erkennen. 

 

Verzoekt de nationale groepen van de vereniging om in elk land de in-

spanningen op te voeren die nodig zijn om de in Damascus en vandaag 

in Straatsburg voorgestelde doelstelling te verwezenlijken, en verzoekt 

hen het secretariaat op de hoogte te brengen van de bereikte resultaten. 

 

Gezien de schadelijke gevolgen van de politieke situatie voor de ont-

wikkeling van de Palestijnen, veroordeelt het - het bestaansrecht van 

Israël erkennende - zionistische voornemen om op Palestijns grondge-

bied de Arabische door de joodse cultuur te vervangen, teneinde het 

Palestijnse volk van zijn nationale identiteit te beroven, en is het van 

mening dat Israël door opgravingen te verrichten in de heilige plaatsen 

van de islam in het bezette Jeruzalem, Israël zich schuldig heeft ge-

maakt aan schending van het internationaal recht, ondanks de waar-

schuwingen van de UNESCO, overwegende dat deze opgravingen al-

leen maar kunnen leiden tot de onvermijdelijke vernietiging van bewij-

zen van de Arabische cultuur en geschiedenis, betreurt dat het besluit 

van de UNESCO om Israël niet toe te laten tot haar Europese regionale 

groep soms met een groot gebrek aan objectiviteit is misbruikt. 

(3) Slotresolutie van de Economische Commissie 

De Algemene Vergadering van de Parlementaire Associatie voor Euro-

pese Arabische Samenwerking bevestigt opnieuw het nut en de nood-

zaak van een nauwe economische samenwerking tussen Europa en de 

Arabische wereld in het belang van hun volkeren. 



De Assemblee spreekt haar ongerustheid uit over de trage vooruitgang 

in de Europees-Arabische dialoog en is bezorgd over de op politieke 

motieven gebaseerde gebeurtenissen die de Europees-Arabische sa-

menwerking in de afgelopen maanden hebben gewapend, d.w.z. de op-

richting van het Internationaal Energie-agentschap en de ondertekening 

van een overeenkomst tussen de E.E.G. en Israël, voordat de onderhan-

delingen tussen de E.E.G. en de Arabische landen waren afgerond. In 

dit verband dringt zij erop aan dat de economische samenwerking tus-

sen de E.E.G. en Israël niet van toepassing is op de bezette gebieden. 

De Vergadering is van mening dat er geen conflict bestaat tussen de 

belangen van Europa en die van de Arabische landen, mits het mercan-

tilistische stadium achter zich wordt gelaten en een echt economisch 

partnerschap tot stand kan worden gebracht. 

Dit is het perspectief waarbinnen het probleem van de recycling van 

petrodollars het best kan worden opgelost. Deze petrodollars moeten in 

de eerste plaats worden gebruikt voor de behoeften van de Arabische 

ontwikkeling. 

De Vergadering vestigt de aandacht op de rol en de status van multina-

tionale ondernemingen en op het potentiële gevaar dat uit sommige van 

hun activiteiten voortvloeit. Zij spreekt de hoop uit dat stappen zullen 

worden ondernomen om deze gevaren te vermijden. 

De Vergadering bevestigt opnieuw het recht van elke natie om over haar 

eigen nationale hulpbronnen te beschikken, met inbegrip van het recht 

van nationalisatie. 

De vereniging geeft uiting aan haar wil om alles te doen wat in haar 

vermogen ligt om de Europees-Arabische samenwerking op nationaal 

niveau, binnen de E.E.G. en via internationale organisaties te bevorde-

ren. 


