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Brief aan federale en gewestregeringen
dringende vraag stopzetting Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie en apartheid

Op initiatief van gemeenteraadslid Lut Rampelbergh werd op de Herentse
gemeenteraad van 13 maart jl. een voorstel tot motie betreffende de Palestijnen en de
Apartheid-vrije zone besproken.
Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen als antwoord op dit
voorstel was om een brief te schrijven naar de in ons land voor internationale relaties
bevoegde ministers met de dringende vraag om alles in het werk te stellen om de
schendingen van de mensenrechten en het internationale recht door Israël een halt toe
te roepen, uit solidariteit met het Palestijnse volk.
Vanuit de lokale solidariteitsgroep Palestina Solidariteit Herent werd in de adviesraad
GROSH een voorstel van brief uitgewerkt en als advies aan het gemeentebestuur
bezorgd. De definitieve tekst vindt u als bijlage.
Het Herentse gemeentebestuur hoopt - samen met de GROSH – op deze manier de
politieke verantwoordelijken bewust te maken van de rechteloze situatie van de
Palestijnen en hen aan te zetten tot concrete actie om de mensenrechtenschendingen
door Israël te stoppen.
Meer informatie:

Marc Debusschere, schepen voor informatie, 0494 446 589
Luk Draye, schepen voor lokaal mondiaal beleid, 0497 607 588
Lut Rampelbergh, gemeenteraadslid, 0478 643 805
Johan Vanheusden, voorzitter GROSH, 0471 472 655
Koen Neyens, voor Palestina Solidariteit Herent, 0470 293 990

Contactgegevens:

PERSBERICHT

Astrid Pollers, burgemeester, 0487 483 875
Luk Draye, schepen voor lokaal mondiaal beleid, 0497 607 588
Herman Artois, gemeentesecretaris, 016 85 30 20
De Kouter, Het Huis van de Gemeente is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur.
Maandagavond van 17.30 tot 19.45 uur en woensdagmiddag van 14 tot 16 uur.

BIJLAGE Brief aan federale en gewestregeringen

Herent, 26 maart 2018
Aan de federale minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Didier Reynders
Aan de Vlaamse minister-president en minister van Buitenlands beleid
Geert Bourgeois
Aan de Waalse minister-president en minister van Internationale relaties
Willy Borsu
Aan de Brusselse minister voor Externe betrekkingen
Guy Van Hengel
Geachte heer minister,
als gemeentebestuur voeren we reeds lang een mondiaal beleid dat gebaseerd is op
solidariteit met onderdrukte volken en op eerlijke handel. Een van de terugkerende
aandachtspunten is de situatie van de Palestijnen in de staat Israël. Naar aanleiding
van de recente schendingen van kinder- en mensenrechten vragen we dringend uw
aandacht voor de situatie van het Palestijnse volk.
Het Palestijnse volk ondergaat reeds 70 jaar kolonisatie en bezetting door de staat
Israël. Voor de Palestijnen begon deze Nakba, of catastrofe, met de gewelddadige
verdrijving van ruim 750.000 Palestijnen uit hun dorpen door Israëlische zionistische
milities in 1948.
Dit proces van kolonisatie en bezetting van Palestina gaat tot vandaag onbeperkt door,
ondanks tal van VN-resoluties en internationale veroordelingen aan het adres van de
staat Israël.
Het beleid van Israël t.a.v. de Palestijnen kenmerkt zich al 70 jaar door schendingen
van het internationale recht en de mensenrechten.
Enkele daarvan op een rij:
• de blijvende militaire bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever en
de Gazastrook sinds de 6-daagse oorlog van 1967;
• de bouw van een ruim 800 km lange scheidingsmuur sinds 2000 op het bezette
Palestijnse grondgebied, inbegrepen in en rond Oost-Jeruzalem. Het
Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2004 dat de bouw van deze muur
illegaal is;
• de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, die intussen
tot 700.000 Joodse ‘settlers’ huisvesten. De VN-Veiligheidsraad eiste recent
nog, in resolutie 2334 op 23 december 2016, de onmiddellijke stopzetting van
de bouw van deze nederzettingen;
• de economische en militaire blokkade van de Gazastrook (met 2 miljoen
inwoners) en de herhaaldelijke bombardementen op deze dichtbevolkte zone.
Tijdens de recentste grote militaire aanval, Operation Protective Edge in juli

2014, werden volgens de VN 2.104 Palestijnen gedood (onder wie 495
kinderen en 253 vrouwen).
• de verdere afbraak van Palestijnse infrastructuur en vernietiging van
landbouwareaal... om nog meer gebied te confisqueren. Een recent voorbeeld
is de afbraak van twee met internationaal ontwikkelingsgeld gebouwde
klaslokalen in Abu an-Nuwar (Westelijke Jordaanoever) door Israël op 4
februari 2018;
• de arrestatie, administratieve hechtenis, behandeling en berechting voor
militaire rechtbanken van duizenden Palestijnen. Vooral het lot van de
minderjarige Palestijnen is bijzonder schrijnend. Jaarlijks worden 800 tot 1.000
kinderen gearresteerd, eind 2017 zaten 350 kinderen in de gevangenis en hun
berechting gebeurt door militaire rechtbanken, in omstandigheden die in strijd
zijn met het internationale recht.
Israël heeft een apartheidsregime geïnstalleerd dat het volledige Palestijnse volk
onderdrukt. Op 15 maart 2017 publiceerde de Economische en Sociale Commissie
voor West-Azië van de VN (ESCWA) een rapport dat stelt dat Israël zich schuldig
maakt aan beleidsvoering en praktijken die deel uitmaken van de misdaad ‘apartheid’,
zoals wettelijk bepaald in het internationale recht.
Volgens de Apartheidsconventie van 1973 hebben regeringen een wettelijke
verplichting om actie te ondernemen om deze misdaden van apartheid te beëindigen.

Als gemeentebestuur willen we daarom dringend vragen aan de Federale en
Gewestelijke regeringen om deze Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie
en apartheid een halt toe te roepen, zowel via bilaterale weg als via de Europese
Unie en de Verenigde Naties.
We vragen u concreet om:
• zolang Israël de Mensenrechten, de VN resoluties en de conventies van
Genève niet respecteert, u te onthouden van enige samenwerking van
politieke, academische, culturele, sportieve of andere aard met
vertegenwoordigers van de Israëlische regering, haar diplomatieke missie, of
Israëlische overheidsinstellingen evenals door de Israëlische regering
gesponsorde academische, culturele of sportinitiatieven en dit;
• een einde te maken aan de wapenhandel met Israël. Enkel via een militair
embargo op de aankoop en verkoop van wapens met Israël kunnen we zeker
zijn dat we niet medeplichtig zijn aan de politiek van militaire bezetting,
kolonisatie en apartheid;
• de opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook te eisen, zodat de
onleefbaarheid voor de bijna 2 miljoen inwoners (waarvoor de VN waarschuwt)
aangepakt kan worden.
We vragen u verder m.b.t. de Palestijnse kindgevangenen om bij de Israëlische
regering aan te dringen:
• geen kinderen te berechten binnen een militair rechtssysteem dat een eerlijk
proces in de weg staat;
• te waarborgen dat de rechtsgang van Palestijnse minderjarigen voldoet aan de
normen van het VN-Kinderrechtenverdrag;
• geen kinderen te arresteren in het midden van de nacht;
• geen Palestijnse minderjarigen van hun vrijheid te beroven zonder rechterlijke
uitspraak en alleen als uiterste middel;

• een einde te maken aan de praktijk van ondervraging van kinderen zonder
bijstand van een advocaat, zonder audio- en video-opname en zonder
begeleidende ouder.

Een duurzame vrede in het Midden-Oosten is enkel mogelijk via politieke weg.
Onze regeringen hebben de plicht om zich uit te spreken over de situatie van de
mensenrechtenschendingen in Palestina. Israël heeft recht op een eigen statelijkheid,
maar niet meer dan Palestina. De staat Israël heeft geen recht op een blijvend
vrijgeleide voor de voortzetting van zijn bezettings- en discriminatiepolitiek tegen alle
op het internationale recht gebaseerde veroordelingen in.
Wij danken u om hiervoor dringende actie te ondernemen.
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