
1/3

Persconferentie van Javier Solana en Mahmoud Abbas bij de Raad van de
Europese Unie (Brussel, 2 maart 2005)
 

Source: Conférence de presse: Javier Solana et Mahmoud Abbas / JAVIER SOLANA, Mahmoud Abbas.-
Bruxelles: Communautés européennes [Prod.], 02.03.2005. Conseil de l'Union européenne, Bruxelles. -
VIDEO (08:33, Couleur, Son original).
Council of the European Union, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels.

Copyright: (c) Translation Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)
All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via
Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries.
Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/persconferentie_van_javier_solana_en_mahmoud_abbas_bij
_de_raad_van_de_europese_unie_brussel_2_maart_2005-nl-41502b26-8120-4041-
8f37-dc0718fdf3aa.html

Last updated: 05/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/persconferentie_van_javier_solana_en_mahmoud_abbas_bij_de_raad_van_de_europese_unie_brussel_2_maart_2005-nl-41502b26-8120-4041-8f37-dc0718fdf3aa.html
http://www.cvce.eu/obj/persconferentie_van_javier_solana_en_mahmoud_abbas_bij_de_raad_van_de_europese_unie_brussel_2_maart_2005-nl-41502b26-8120-4041-8f37-dc0718fdf3aa.html
http://www.cvce.eu/obj/persconferentie_van_javier_solana_en_mahmoud_abbas_bij_de_raad_van_de_europese_unie_brussel_2_maart_2005-nl-41502b26-8120-4041-8f37-dc0718fdf3aa.html


2/3

Persconferentie van Javier Solana en Mahmoud Abbas bij de Raad van de Europese 

Unie (Brussel, 2 maart 2005)

[Javier Solana] Graag wil ik eerst even opmerken dat het voor ons allemaal en voor mijzelf in het bijzonder 

een groot genoegen is om de president van de Palestijnse Autoriteit hier in de Europese Unie te mogen 

verwelkomen. Het is niet zijn eerste bezoek, maar dat maakt deze gelegenheid niet minder bijzonder. In de 

toekomst hopen wij hem nog veel vaker te mogen ontvangen. In ieder geval vervullen de ontwikkelingen 

van de afgelopen tijd ons met grote vreugde. Zoals de Palestijnen een uiterst ingewikkelde situatie in goede 

banen hebben geleid, de verkiezingen, de benoeming van een president, de aanstelling van een nieuwe 

regering en alle plannen voor de toekomst. Bovendien heeft de president steeds zijn woord gestand gedaan. 

Dat zijn allemaal zaken die ons bijzonder deugd doen.

Op de dag van de verkiezingen was ik in Jamala, op de Gaza-strook. Ik zal die dag en die nacht nooit meer 

vergeten. Overal zag ik blijdschap vanwege de verkiezingen. Ook straalden de mensen van trots en van 

hoop. Trots op wat ze hadden gedaan en hoop op wat de toekomst ze brengen zou, die indruk maakten de 

meeste mensen op me die ik daar ontmoette. Wij willen dat dat zo blijft, dat de hoop blijft voortleven in de 

harten van de mensen. President Abbas kan er dan ook van verzekerd zijn dat de Europese Unie de 

Palestijnen zal helpen om hun droom te verwezenlijken. Waar ze van dromen is een eigen staat. Een staat 

die vreedzaam kan samenleven met de omringende landen, met Israël en met de andere landen om de 

Palestijnen heen. Een welvarende staat, ook. De Palestijnen hebben veel geleden. Ze hebben het recht om de 

hoop weer te voelen die ze zijn verloren en zoals gezegd de mogelijkheid te krijgen om in vrede en 

veiligheid samen te leven met de andere landen in de regio.

De Europese Unie zal het Palestijnse volk blijven steunen. Ik ben zelf als sinds de conferentie van Madrid 

van enige jaren geleden bij dit proces betrokken en zal me er samen met de overige instellingen van de 

Europese Unie ook in de toekomst voor inzetten, zodat de Palestijnse droom, zoals ik al zei, realiteit wordt. 

We zullen ook nu blijven helpen, in de belangrijke periode tot aan de zomer, met de verkiezingen, de 

terugtrekking uit de Gaza-strook en de invoering van stabiele structuren voor de Palestijnse Autoriteit. We 

zullen ons hierbij op drie punten richten. Zo kunnen de Palestijnen op onze hulp rekenen bij de verkiezingen 

als ze een beroep op ons doen. Ook zullen we klaarstaan met de nodige economische hulp na de 

terugtrekking uit de Gaza-strook. En verder zullen we helpen bij het opbouwen van de structuren waar hun 

nieuwe staat niet buiten zal kunnen. Tegelijkertijd mag ook de veiligheid niet worden vergeten. Dit zijn 

mijns inziens de voornaamste domeinen waar onze hulp zich op zal moeten richten. De Palestijnen hebben 

de Europese Unie om hulp gevraagd en zullen die hulp ook zeker van ons krijgen. Wij zullen er voor u zijn, 

meneer de president, en voor uw volk, niet alleen tot uw doel is bereikt, maar ook daarna.

Meneer de president, hartelijk dank voor uw komst, samen met uw delegatie en een deel van uw regering. 

Weet dat u hier vrienden heeft. Wij hopen u nog vaker te mogen ontmoeten, hier en in uw eigen land, in het 

belang van de hechte en vruchtbare betrekkingen die er dienen te bestaan tussen de Europese Unie en de 

president, de regering en het volk van Palestina.

[Mahmoud Abbas (simultaanvertaling)] Zojuist heb ik uitvoerig en diepgaand met de heer Solana over de 

Palestijnse kwestie gesproken om verdere vooruitgang te boeken op de weg naar vrede.

De Europese Unie geeft ons haar volle steun en heeft tot nu toe reeds bijzonder veel voor de Palestijnse 

Autoriteit en het Palestijnse volk gedaan. Wij hopen dat de Europese Unie ook een politieke rol zal 

vervullen in deze problematiek en een volwaardige plaats in het Kwartet in zal nemen.

Europa wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer Solana, de speciaal gezant in onze regio, en door de 

vele functionarissen die zich op alle mogelijke gebieden inzetten om te zorgen dat alles naar wens verloopt.

Zoals gezegd hoop ik dat de Europese bijdrage ook tot uiting zal komen in een vooraanstaande politieke rol 

voor de Europese Unie, zonder daarbij voorbij te gaan aan de broodnodige hulp op bijvoorbeeld veiligheids- 

en bestuurlijk gebied.
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Vanochtend, tijdens de ontmoeting tussen de heer Solana, mijn delegatie en mijzelf, is ons nogmaals 

gebleken hoe betrokken en enthousiast zich voor onze zaak inzet, zodat het Palestijnse volk zo snel mogelijk 

een eigen staat kan opbouwen. Dank u wel.


