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Salam Fayyad, in 1952 geboren op de Westelijke Jordaanoever, was van medio 2007 
tot mei van dit jaar minister-president van de Palestijnse Autoriteit. In die hoedanig-
heid heeft de econoom Fayyad, die na zijn studie in Amerika werkzaam is geweest bij 
het i m f, zich sterk gemaakt voor de vestiging van een Palestijnse staat in vreedzame 
co-existentie met Israël.

Fayyad begon zijn politieke carrière als minister van Financiën van de Palestijnse 
Autoriteit onder Yasser Arafat, van 2002 tot 2005. Zijn gematigde en pragmatische 
aanpak bij zijn streven naar goed bestuur leverde hem lokaal en internationaal veel 
steun op. Maar hij ondervond tegelijk ook sterke tegenwerking vanuit het Palestijnse 
politieke systeem, dat tijdens zijn regeerperiode gedomineerd werd door Fatah en Hamas, 
de twee facties van de Palestijnse Autoriteit die met elkaar in een felle machtsstrijd 
waren verwikkeld. Fayyad is politiek altijd onafhankelijk gebleven. In 2007 benoemde 
president Abbas hem tot minister-president. Fayyad wordt gezien als de drijvende kracht 
achter de pogingen van de laatste jaren een de facto functionerende Palestijnse staat te 
creëren, met stabiele instituties op het gebied van onder andere onderwijs, rechtspraak, 
overheidsfinanciën en gezondheidszorg. Zijn plannen voor de toekomst vatte hij samen 
in Palestine. Ending the Occupation, Establishing the State (2009). Toen deze plannen steeds 
meer onder vuur kwamen te liggen van zijn politieke tegenstanders, besloot Fayyad in 
het voorjaar van 2013 zijn ambt neer te leggen. 

Salam Fayyad, die als staatsman en humanist internationaal groot aanzien geniet, zal in 
zijn Nexus-masterclass discussiëren met studenten over het thema ‘Power and Justice’.
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