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NIEUWSBRIEF Nummer 2 – November-December 2010 

 

 

Editoriaal 

Het Belgisch EU-voorzitterschap en de straffeloosheid 
van Israël 

Sinds 1 juli leidt België het voorzitterschap van de Europese Unie. En wat is de houding 
van onze minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V)? Hij is ontgoocheld 
over het gebrek aan vooruitgang rond democratie en rechten van de mens in Congo, 
maar als er in de VN-mensenrechtenraad over het oprichten van een internationale 
onderzoekscommissie betreffende de Israëlische brutale aanval van 31 mei jl op de free 
Gaza-vloot moet gestemd worden, onthoudt België zich ondanks het feit dat er zich 6 
Belgen op de geënterde boten bevonden! 

Europarlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V) kant zich tegen het feit dat zijn 
Nederlandse collega’s van het CDA gaan samenwerken met de pro-Israëlische en 
extreemrechtse Geert Wilders van de PVV. Intussen is hij voorzitter van de Frans-
Belgische bank Dexia die kredieten blijft verlenen voor de – volgens het internationaal 
recht illegale – bouw van Israëlische nederzettingen in de Palestijnse bezette gebieden. 
Dat doet denken aan de reactie van de voormalige Belgische minister van Buitenlandse 
Zaken Louis Michel (huidige EU-commissaris) die in 2000 opriep om niet meer naar 
Oostenrijk te reizen omdat toen de partij FPÖ van de extreemrechtse Jörg Haider tot de 
Oostenrijkse coalitieregering was toegetreden. Waar zaten deze moraalridders toen 
verleden jaar de Israëlische eerste minister Netanyahu een regering vormde met de 
extreemrechtse Avigdor Lieberman? Heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Steven 
Van Ackere toen enige diplomatieke moed getoond om dit aan te klagen? 

Ook naar aanleiding van de “vredesgesprekken” tussen Netanyahu en Abbas bleven 
Europa en België (die nochtans het EU-voorzitterschap waarneemt) op de vlakte. 

Het ontbreekt de Belgische regering aan moed om een eigen buitenlandse visie te 
ontwikkelen en bijvoorbeeld de opschorting van het associatieverdrag tussen de EU en 
Israël te eisen. En als onze regering geen sancties durft te nemen, moeten de burgers 
zelf het voorbeeld geven door de boycotacties tegen Israëlische producten voort te zetten 
en mee te doen met de campagne van het actieplatform “Israël koloniseert – Dexia 
financiert” zolang de Israëlische repressie en bezetting van de Palestijnse gebieden 
voortduurt. 



Nieuwsbrief Palestina Solidariteit – Nr. 2 – November – December 2010 
2 

Palestina solidariteit meer dan ooit! 

Het redactieteam        Brussel, 20 oktober  2010                                   

 

Actueel 

Nieuws van de campagne “Israël koloniseert – Dexia 
financiert” 

Dexia-klanten sluiten hun  rekening uit protest tegen de financiering van de 

kolonies in de bezette Palestijnse gebieden 

Woensdag 27 oktober sloten een 12-tal dexia-klanten gezamenlijk hun rekening bij Dexia 
in Brussel om te protesteren tegen de blijvende financiering van Dexia bij de kolonisering 
van de bezette Palestijnse gebieden. 

Een 50-tal andere klanten die niet tijdens de kantooruren naar Brussel konden komen 
zullen deze week ook hun rekening sluiten uit protest!  

Dexia, een Belgische bank die gered werd door miljarden overheidsgeld en dus ook ons 
spaargeld, blijft de bezetting van Palestina steunen door de financiering van de kolonies 
in de bezette Palestijnse gebieden.  Hierdoor negeert Dexia het internationaal recht dat 
Israël tientallen malen veroordeelt voor de bezetting. Dexia verdient dus geld aan de 
bezetting van Palestina en winst is belangrijker voor Dexia dan internationaal recht of 
een ethische code. 

78 organisaties steunen nu de campagne "Israël koloniseert - Dexia financiert". Meer dan 
30 gemeenten tekenden een motie dat Dexia moet stoppen met deze praktijken. Door de 
kolonies te financieren steunt Dexia de diefstal van Palestijnse gronden. Zo kan de 
etnische zuivering van Palestina, die in 1948 begon, vandaag verder doorgaan. 

Dexia geeft toe dat er een financiering is van de joodse kolonies, maar minimaliseert dit 
door te zeggen dat het niet om zovèèl geld gaat en dat ze ook leningen geven aan de  
Palestijnse gemeenten. Zo proberen ze hun klanten te paaien en toch verder dit onrecht 
te steunen. 

Zal Dexia het protest van haar klanten blijven negeren? Palestina Solidariteit zal de 
Belgische burgers blijven informeren over deze wanpraktijken. Het internationaal recht 
dient gerespecteerd te worden door iedereen, óók door Israël, óók door Dexia. 

 

Franse pro-boycot senatrice Boumediene-Thiery 
beschuldigd van aanzet tot haat 

Het is niet de eerste maal dat een voorstander van de boycot van Israëlische producten 
in Frankrijk voor de rechter wordt gedaagd. De meeste klachten worden door de BNVCA 
(Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme) ingediend of door de kamer van 
koophandel Frankrijk-Israël die zich baseert op artikel 225 punt 1 en 2 van de wet 77-
574 van 7 juni 1977 gewijzigd door de wet 2004-204 van 9 maart 2004 houdende 
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diverse economische en financiële bepalingen (bekendgemaakt in de Journal officiel de la 
République Française of JORF van 10.3.2010: zie de tekst van art 225-1 en -2 op 
http://www.youtube.com/watch?v=pZrWXDUKPTA&feature=related).    

In 2002 had Jean-Claude Willem, burgemeester van de Noord-Franse stad Seclin, beslist 
om Israëlische producten uit de aankopen voor de stadskantinnes te bannen.  De pro-
Israëlische lobby spande een rechtsprocedure in bij de rechtbank van eerste aanleg en 
de burgemeester kreeg gelijk. In beroep wordt hij echter in het ongelijk gesteld. 
(http://www.nord-palestine.org/art-recom-2009-07-29JCW_LibHebdo.htm en Le Soir, 
13.9.2009). 

Op 30 mei 2009 had er in het 
grootwarenhuis Carrefour in Mérignac 
(banlieue van Bordeaux) een boycotactie 
plaats. De militante Sakina Arnaud (54 
jaar) had een boycotsticker op een 
Israëlisch product (fles sinaasappelsap) 
geplakt. Begin februari 2010 werd ze 
hiervoor door de rechtbank van eerste 
aanleg tot een boete van 1000€ 
veroordeeld. Op 22 oktober 2010 ging 
Sakina Arnaud hiertegen in beroep. De 
rechtbank van Bordeaux heeft de boete 
van 1000€ gehandhaafd en Sakina 
Arnaud werd bovendien veroordeeld tot het betalen van een symbolische 
schadeloosstelling van 1€ aan de kamer van koophandel Frankrijk-Israël en aan de 
Advocaten Zonder Grenzen van Frankrijk: beiden hadden zich burgerlijke partij gesteld. 

Op 13 september 2010 moesten 5 militanten van het Collectif Boycott 68 voor de 
correctionele rechtbank van Mulhouse verschijnen omdat ze op 29 september 2009 
hadden opgeroepen tot het boycotten van Israëlische producten in de Carrefour van 
Illzach (Elzas). De zaak werd tot 29 november uitgesteld (zie ook 
http://palestine68.canalblog.com/). 

Op 11 oktober jl. werden 3 boycotactievoerders voor de rechtbank van Perpignan 
gedaagd en op 29 oktober moet Olivia Zemor zich voor de rechtbank verantwoorden voor 
het filmen van de boycotactie van 4 juli 2009 in de Carrefour van Evry II (Frans 
departement Essone in de Parijse banlieue van l’Île-de-France) en voor het plaatsen van 
het filmpje op internet. 
(http://www.youtube.com/watch?v=dWFlRDfcxYQ&p=C2EDBC3B1670324D&playnext=1&

index=2)  

Op 14 oktober jl. was het de beurt aan de senatrice Alima Boumedienne-Thierry (les 
Verts) en Omar Slaouti (Nouveau Parti anticapitaliste) om voor de rechtbank van het 
arrondissement Pontoise (departement Val d’Oise/ Regio Île-de-France) te verschijnen. 
Ze hadden aan een boycotactie in de Carrefour van Montigny deelgenomen. De klacht 
werd niet ontvankelijk verklaard wegens de onregelmatigheden die door de burgerlijke 
partij werden gepleegd. Deze overwinning voor de twee actievoerders werd uitbundig 
gevierd door zowat 300 sympathisanten waaronder een dertigtal Belgen. (zie foto boven 
alsook: http://www.europalestine.com/spip.php?article5501  

http://www.europalestine.com/spip.php?article5498) 
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Intussen is er een petitie gestart om Alima Boumedienne-Thierry en de andere 
slachtoffers van de antiboycot-repressie te steunen. De petitie werd al door meer dan 
150 personaliteiten ondertekend (http://www.collectifpaixjustepalestine.org/) zoals 
architect Jacques Aron, professor Etienne Balibar, socioloog Jean Baubérot, Europees 
parlementslid Daniel CohnBendit, advocate Gisèle Halimi, schrijver François Maspero, 
filosoof Edgar Morin, politicoloog Alain Krivine, journalist Jean Lacouture, Danielle 
Mitterand, oud-premier Michel Rocard, historicus Dominique Vidal, senatrice Dominique 
Voynet,  Mady Wanjblum van de Union des Progressistes Juifs de Belgique. 

Op Youtube kan men een aantal filmpjes bekijken over boycotacties in Frankrijk: 

- Carrefour en H&M in Rijsel (Lille)  
http://www.youtube.com/watch?v=O1XLEdTB2gQ&feature=related  
- Carrefour Givors (Lyon): 
http://www.youtube.com/watch?v=0UQRTcwtTDA&feature=related 
- Carrefour Mulhouse (Elzas): http://www.youtube.com/watch?v=N-
CEtB2yghI&feature=related  
- Carrefour Avignon: 
http://www.youtube.com/watch?v=8nDaZ2Aa2kc&feature=related 
- Carrefour Montreuil (Parijs) :  
http://www.youtube.com/watch?v=swlGY1SPWJI&feature=related 
- Carrefour Merignac (Bordeaux) :  
http://www.youtube.com/watch?v=wuorjyLvu08&feature=related  
- Boycotactie in Aulnay : 
http://www.youtube.com/watch?v=vWg58kRNpLg&feature=related 

Ook in België worden er boycotacties gepland. Op zaterdag 27 november organiseert 
COBI (Coördinatie Boycot Israël) een Boycot Israël dag.  

 

NGO’s voeren actie tegen blokkade van Gaza 

Op 20 oktober jl voerden een aantal NGO’s op het Schumanplein in Brussel een 
balonnenactie tegen de Israëlische blokkade van Gaza. 

Eind oktober komt de Europese Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken samen 
onder het Belgische EU-voorzitterschap. 

Een aantal organisaties zoals Vrede, Intal, FOS, Oxfam-Wereldwinkels, Broederlijk Delen 
en 11 11 11 lieten uit ballonnen vliegen in de lucht. 

Met deze protestactie willen ze de aandacht vestigen op het feit dat ondanks de 
“versoepeling” van de blokkade, Israël o.a de vrije invoer van cement verbiedt, zodat 
heel wat mensen in Gaza hun verwoeste huizen niet kunnen heropbouwen. Ook is 30% 
van de landbouwgrond er niet meer toegankelijk. Na 22 januari 2009 werd de visserzone 
tot 3 mijlen teruggebracht: er wordt dus sindsdien ¼ minder vis gevangen. Zowat 60% 
van de bewoners in de Gazastrook leven in voedselonzekerheid. Bovendien is er nog 
steeds geen vrij verkeer van personen: jongeren uit Gaza kunnen dus niet in scholen of 
op universiteiten van de Westelijke Jordaanoever studeren. De Palestijnen kunnen 
slechts onder strikte voorwaarden de Gazastrook verlaten. 
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De NGO’s verwijten de Europese Lidstaten dat ze op heel 
wat gebieden met Israël samenwerken 
(Associatieverdrag, gezamenlijke NAVO-oefeningen in 
het Middellandse Zeegebied, uitvoer van wapens en 
militaire technologie, …). De EU stelt zich te vlug 
tevreden met klachten op papier. Ze kan heel wat druk 
op Israël uitoefenen via de handels- en 
samenwerkingsakkoorden met Israël.  

Bron: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/20/stop-de-blokkade-van-gaza 

 

En de kolonist hij bouwde voort 

Het bouwmoratorium in de joodse kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever is 
sinds 26 september jl afgelopen. Om de Amerikaanse president Obama een pleziertje te 
doen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van de Amerikaanse Congresleden 
van 2 november heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat hij een bevriezing 
van de kolonies voor een periode van 3 maand overweegt. Deze bouwstop zou vanaf 
januari 2011 in werking treden (Le Monde, 28.10.2010). Het is duidelijk dat dit nog eens 
de zoveelste loze belofte is. Begin oktober had hij al beloofd de bouwactiviteiten tijdelijk 
stil te leggen indien de Palestijnen Israël officieel als “Joodse staat” zouden erkennen. In 
september beloofde hij de verlenging van de bouwstop met 3 maand in ruil voor de 
vrijlating door de VS van de Amerikaanse-Joodse spion Jonathan Pollard (De Morgen, 
22.9.2010). 

Op 26 september, enkele uren voor het aflopen van het bouwmoratorium, legden joodse 
kolonisten de eerste steen voor een kinderdagverblijf in de nieuwe wijk Kiryat Netafim 
(De Standaard, 27.9.2010). De dagen nadien begonnen joodse kolonisten aan de bouw 
van 50 nieuwe woningen in de kolonie Ariel in de noordelijke Westbank. Ook in de 
kolonies Adam en Oranit was er opnieuw bouwbedrijvigheid (De Morgen, 29.9.2010). 
Volgens de schattingen van de Israëlische organisatie Shalom Achshav (Vrede Nu of 
Peace Now) zijn sinds 26 september Joodse kolonisten begonnen aan de bouw van 600 
tot 700 nieuwe wooneenheden op de Westelijke Jordaanoever. De snelheid waarmee er 
nu gebouwd wordt ligt vier keer hoger dan voor de bouwstop (De Morgen, 22.10.2010). 
Ook het persagentschap Associated Press (AP) telt minstens 544 nieuwe huizen. Er is een 
onmiddellijke vraag voor 2000 woningen op de 13.000 waarvoor al een bouwvergunning 
werd toegekend. 

Op 15 oktober jl. meldde de bevoegde Israëlische Staatssecretaris dat het Israëlische 
Ministerie van Huisvesting openbare aanbestedingen heeft uitgeschreven voor de bouw 
van 238 woningen in 2 wijken van Oost-Jeruzalem: Ramot en Pisgat Zeev (De 
Standaard, 16.10.2010).  

In feite werd het bouwmoratorium van 10 maanden nooit helemaal toegepast. Eerst en 
vooral gold de bouwstop niet voor Oost-Jeruzalem. Voor het overige gebied van de 
Westelijke Jordaanoever was het moratorium enkel van toepassing op het afleveren van 
bouwvergunningen. De bouw ging dus verder voor gebouwen die vóór eind november 
2009 (begin van het moratorium) werden goedgekeurd. Volgens de organisatie Vrede Nu 
werden 447 vergunningen in de periode van juli tot september 2009 afgeleverd en voor 
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de periode van oktober-december 2009 bedroeg dit aantal 593 of een stijging met 33%. 
Volgens het Israëlisch Centraal Bureau voor Statistiek werd eind maart 2010 de bouw 
van 415 woningen voltooid en waren er 2.361 woningen in opbouw. Maar deze cijfers 
houden geen rekening met het optrekken van woningen zonder bouwvergunning. De 
Israëlische organisatie Vrede Nu is door middel van luchtfoto’s tot de vaststelling 
gekomen dat tijdens de bouwstop minsten 492 woningen zonder bouwvergunning 
werden gebouwd en dat bouwwerven in tientallen kolonies werden opgestart.  

Ook toen de voormalige Israëlische premier Ehud Olmert beloofd had dat er geen nieuwe 
joodse nederzettingen op de Westoever zouden gebouwd worden, werden er volgens 
Vrede Nu voor 1.184 nieuwe wooneenheden in Oost-Jeruzalem aanbestedingen 
uitgeschreven en voor 539 in de kolonies van de rest van de Westelijke Jordaanoever.  

Er liggen nu plannen om de joodse kolonie Ma’ale Adumim en Jeruzalem te verbinden 
door te gaan bouwen in het tussenliggende 
gebied, waar nu alleen een politiebureau 
staat (De Standaard, 8.9.2010). De kolonie 
Ma’ale Adumim en nog enkele andere 
kolonies zoals Qedar snijden het noordelijke 
en het zuidelijke deel van het Palestijns 
gebied doormidden. Oost-Jeruzalem, dat de 
hoofdstad van een toekomstige Palestijnse 
staat moet worden, is omsingeld door 
joodse kolonies. Met woontoelagen, 
aantrekkelijke hypotheken en lage 
belastingen lokt de Israëlische regering de 
kolonisten naar deze joodse nederzettingen.  

Informatiebron: 

- Julien Maari, Le gel de la colonisation: une farce israélienne, in Palestine – bulletin 
de l’Association belgo-palestinienne, nr. 45, juli-september 2010, p.4. 

- Dossier colonies, in Palestine – bulletin de l’Association belgo-palestinienne, nr. 
44, april-juni 2010, p.5-11. 

 

Weimar in Jeruzalem: de opkomst van het fascisme in 
Israël 

23 oktober 2010 

Uri Avnery1 waarschuwt dat het fascisme Israël zal overweldigen tenzij de 

progressieve krachten “uit hun coma ontwaken, inzien wat er aan de hand is en 

wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, protesteren en strijden met alle 

beschikbare middelen … opdat de fascistische golf die Israël dreigt te 

overspoelen gestopt zou worden.”  

                                                           
1
 Oprichter van Gush Shalom, een Israëlische vredesbeweging die een tweestatenoplossing voorstaat. 



Nieuwsbrief Palestina Solidariteit – Nr. 2 – November – December 2010 
7 

In Berlijn is onlangs een tentoonstelling met de naam “Hitler en de Duitsers” geopend. Er 
wordt gezocht naar factoren die ertoe geleid hebben dat het Duitse volk Adolf Hitler aan 
de macht bracht en hem tot het bittere eind volgde.  

Deze vraag kwelt me al sinds mijn kindertijd. Hoe kon het gebeuren dat een beschaafde 
natie, die zichzelf als een “volk van dichters en denkers” beschouwde, Hitler volgde, zoals 
de kinderen van Hamelen de rattenvanger in hun dromen volgden.  

Dat kwelt me niet alleen als een historisch fenomeen, maar ook als een waarschuwing 
voor de toekomst. Als zoiets in Duitsland kon gebeuren, kan het dan in elk land 
gebeuren? Kan het in Israël gebeuren?  

Toen ik negen jaar was, was ik getuige van de 
ineenstorting van de Duitse democratie en de 
opkomst van de nazi’s. De beelden staan in mijn 
geheugen gegrift- de opeenvolgende 
verkiezingscampagnes, de uniformen in de straat, 
de debatten rond de tafel, de eerste keer dat de 
leerkracht ons met de woorden “Heil Hitler” 
begroette. Ik haalde deze herinneringen op in een 
boek dat ik schreef (in het Hebreeuws) tijdens het 
Eichmannproces, en dat eindigde met een hoofdstuk 
getiteld: Kan het hier gebeuren? Vandaag haal ik 
die herinneringen opnieuw op, nu ik mijn memoires 
aan het schrijven ben.  

Fascisme- niet langer een taboe 

Ik weet niet of de tentoonstelling in Berlijn deze vragen probeert te beantwoorden. 
Misschien niet. Zelfs nu, 77 jaar later, is er geen definitief antwoord op de vraag: 
waarom stortte de Duitse republiek in? 

Dat is een belangrijke vraag, omdat mensen in Israël zich vandaag met groeiende onrust 
afvragen of de Israëlische republiek aan het instorten is?  

Het is de eerste keer dat deze vraag in alle ernst gesteld wordt. Doorheen de jaren 
waren we voorzichtig om het woord fascisme in het publieke discours te gebruiken 
aangezien het monsterlijke herinneringen opriep. Vandaag is dat taboe doorbroken.  

Yitzhak Herzog, de minister van Welzijn in de regering Netanyahu, een lid van de 
Labourpartij, de kleinzoon van een rabbi en de zoon van een president, zei een paar 
dagen geleden dat het “fascisme aan de grenzen van de Israëlische maatschappij aan het 
knagen is.” Hij heeft het verkeerd. Het fascisme is niet enkel aan de grenzen aan het 
knagen, het is aanwezig in de regering en de Knesset. Het maakt er deel van uit.  

Er gaat geen dag voorbij zonder dat een groep Knessetleden een nieuw, racistisch 
wetsontwerp indienen. Het land is nog steeds verdeeld over het amendement op de 
burgerschapwet, die sollicitanten verplicht om trouw te zweren aan “Israël als een Joodse 
en democratische staat.” Nu discussiëren de ministers over de vraag of dat enkel van 
niet-Joden geëist zou worden of ook van Joden- alsof dat iets aan de racistische inhoud 
van het ontwerp zou veranderen. 

“Deze week werd een nieuw 
wetsontwerp ingediend. Het 
zou de niet-burgers verbieden 
om als toeristische gidsen in 
Oost-Jeruzalem te werken. Het 
wetsontwerp is bedoeld om de 
Arabische Jeruzalemieten te 
verbieden om nog langer 
toeristische rondleidingen in 
hun heilige plaatsen te geven 
aangezien ze geneigd zijn om 
van de officiële propagandalijn 
af te wijken.”  
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Deze week werd een nieuw wetsontwerp ingediend. Het zou niet-burgers verbieden om 
als toeristische gids in Oost-Jeruzalem te werken. Niet-burgers is hier synoniem voor 
Arabieren en verwijst naar de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem die na de 
annexatie van Jeruzalem in 1967 geen burgerschap kregen. Ze kregen enkel het statuut 
van “permanente inwoners”, alsof het om nieuwkomers ging in plaats van om telgen uit 
families die daar al eeuwen woonden.   

Het wetsontwerp is bedoeld om de Arabische Jeruzalemieten te verbieden om nog langer 
toeristische rondleidingen in hun heilige plaatsen te geven aangezien ze geneigd zijn om 
van de officiële propagandalijn af te wijken. Choquerend? Ongelooflijk? Niet in de ogen 
van de voorstanders, die ook leden van de Kadimapartij tellen. Een Knessetlid van de 
Meretzpartij tekende het voorstel ook, maar trok zich later terug waarbij hij beweerde  
dat hij verward was op het moment van de ondertekening.  

Dat voorstel is niet het eerste en zal waarschijnlijk ook niet het laatste zijn in een reeks 
van soortgelijke voorstellen. De Knessetleden 
gedragen zich als haaien tijdens een vreetpartij. Er 
heerst een intense concurrentiestrijd over wie van hen 
het meest racistische wetsontwerp kan bedenken. Zo 
een voorstellen leveren op. De initiatiefnemers worden 
naar tv-studio’s uitgenodigd om hun doelen te 
“verklaren” en hun foto’s verschijnen in de kranten. 
Dat vormt een onweerstaanbare verleiding voor 
parlementsleden die anders nooit in het nieuws zouden 
komen. De media is dus medeplichtig.    

Israëls plaats in de fascistische club  

Dat is geen uniek Israëlisch fenomeen. In heel Europa en Amerika laten overtuigde 
fascisten hun stem horen. Deze haatverspreiders konden hun vergif tot nu toe enkel in 
de schaduw van het politieke systeem spuien, maar vandaag zijn ze in het centrum 
aangekomen.  

In bijna elk land zijn er demagogen die hun carrière bouwen door opruiende taal tegen 
zwakken en hulplozen te gebruiken of door de uitzetting van buitenlanders en de 
vervolging van minderheden te bepleiten. In het verleden waren ze gemakkelijk te 
negeren, net als Hitler aan het begin van zijn carrière. Maar nu moeten ze serieus 
genomen worden.   

Slechts enkele jaren geleden reageerde de wereld gechoqueerd toen de partij van Jörg 
Haider in de Oostenrijkse regering toegelaten werd. Haider loofde Hitlers 
verwezenlijkingen. De Israëlische regering riep haar ambassadeur woedend uit Wenen 
terug. Vandaag is de nieuwe Nederlandse regering van de steun van deze zelfverklaarde 
racisten afhankelijk en behalen fascistische partijen in verschillende landen 
indrukwekkende verkiezingsuitslagen. De “Tea Party” beweging, die een enorme boom 
kent in de VS, vertoont enkele fascistische kenmerken. Zo verkleedt een van de 
kandidaten zich graag in een uniform van de Nazi Waffen-SS.  

We zijn dus in goed gezelschap. We zijn niet erger dan anderen. Als zij het mogen, 
waarom wij dan niet?  

Maar er is een groot verschil: Israël bevindt zich niet in dezelfde situatie als Nederland en 
Zweden.  

“De Knessetleden gedragen 
zich als haaien tijdens een 
vreetpartij. Er heerst een 
intense concurrentiestrijd 
over wie van hen het meest 
racistische wetsontwerp kan 
bedenken.”  
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De Duitse republiek droeg de naam Weimar, naar de stad waar de wetgevende 
vergadering na Wereldoorlog I de nieuwe grondwet aannam. De Weimar van Bach en 
Goethe was een van de bakermatten van de Duitse cultuur.  

Het was een democratische grondwet. Onder haar vleugels, kende Duitsland een 
ongeziene intellectuele en artistieke bloei. Waarom stortte de republiek dan in?   

Over het algemeen worden twee oorzaken aangehaald: vernedering en werkeloosheid. 
Toen de republiek nog in haar kinderschoenen stond, werd ze verplicht om het 
vredesverdrag van Versailles te ondertekenen, een verdrag dat een vernederende 
overgave met zich meebracht. Toen de republiek de hoge schadeloosstellingen die het 
verdrag met zich meebracht niet meer kon betalen, bezette het Franse leger het 
industriële hartland van Duitsland (1923), wat een enorme inflatie tot gevolg had- een 
trauma dat Duitsland tot de dag van vandaag nog niet te boven gekomen is.  

Toen de economische crisis in 1929 uitbrak, stortte de Duitse economie in. Miljoenen 
werklozen kwamen in armoede terecht en schreeuwden om redding. Hitler beloofde om 
zowel de vernedering als de werkloosheid aan te pakken en hij hield woord. Hij gaf de 
werklozen een job in de nieuwe wapenindustrie en in overheidssector ter voorbereiding 
voor de oorlog.  

Er was echter een derde reden voor het ineenstorten van de republiek: de groeiende 
apathie van het democratische publiek. Het politieke systeem van de republiek werd als 
walgelijk aanzien omdat de politici doorgingen met hun spelletjes zelfs toen de mensen in 
de miserie wegzonken. Het publiek verlangde naar een sterke leider die de orde kon 
herstellen. De nazi’s brachten de republiek dus niet ten val, maar vulden enkel het 
vacuüm op dat na de implosie ontstond.  

In Israël is er geen sprake van een economische crisis. De economie bloeit juist. Israël 
tekende ook geen vernederend akkoord, zoals het Verdrag van Versailles. Het won juist 
alle oorlogen. Het is waar dat onze fascisten over de “Oslo criminelen” spreken, zoals 
Hitler over de “November criminelen” sprak, maar de Oslo-akkoorden kan men niet met 
de verdragen van Versailles uit 1919 vergelijken.  

Waar komt de crisis van de Israëlische samenleving 
dan precies vandaan? Wat zorgt ervoor dat miljoenen 
burgers apathisch reageren op de acties van hun 
leiders, zich tevreden stellend met een simpel 
hoofdschudden voor hun tv-toestel? Wat zorgt ervoor 
dat ze de gebeurtenissen in de bezette gebieden 
negeren? Waarom verklaren er zoveel dat ze niet meer 
naar het nieuws kijken en de kranten niet meer lezen? 
Wat zijn de oorzaken van deze wanhoop en 
neerslachtigheid, die de weg naar het fascisme 
vrijmaakt?  

Israël staat op een kruispunt: vrede of eeuwige oorlog. Vrede betekent de vorming van 
een Palestijnse staat en de ontruiming van de nederzettingen. Maar de genetische code 
van de zionistische beweging streeft naar de annexatie van het volledige historische land 
tot aan de Jordaanrivier en- direct of indirect- de overplaatsing van de Arabische 
bevolking.  
 

“De genetische code van de 
Zionistische beweging 
streeft naar de annexatie 
van het volledige historische 
land tot aan de 
Jordaanrivier en- direct of 
indirect- de overplaatsing 
van de Arabische 
bevolking.”  
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De meerderheid van de bevolking ontwijkt de beslissing door te zeggen dat ze geen 
partner hebben om vrede mee te sluiten. “We zijn tot eeuwige oorlog veroordeeld”.    

De democratie lijdt omdat de verschillende sectoren van de bevolking in verschillende 
werelden leven. De seculieren, de nationaal-religieuzen en de orthodoxe joden krijgen 
een totaal andere scholing en de gemeenschappelijke kenmerken tussen hen verkleinen 
meer en meer. Andere kloven gapen tussen de oude Ashkenazische gemeenschap, de 
oriëntaalse (of oosterse) Joden, de migranten van de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië, 
en de Arabische burgers, wiens scheiding van de rest steeds groter wordt.   

Het ziet ernaar uit dat ik voor de tweede keer in mijn leven getuige zal zijn van de 
ineenstorting van een republiek. Maar dat is niet voorbestemd. Israël is niet het 
Duitsland van 1933. De Israëlische gemeenschap kan bedaren en de democratische 
machten in zichzelf mobiliseren. Maar voor dat kan gebeuren, moeten de Israëlische 
progressieve krachten uit hun coma ontwaken, begrijpen wat er aan het gebeuren is en 
wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en protesteren en strijden met alle beschikbare 
middelen (zolang dat nog mogelijk is), opdat de fascistische golf die ons dreigt te 
overspoelen niet zou triomferen.    

http://www.redress.cc/palestine/uavnery20101023 

 

Palestina in de media 

Naar aanleiding haar officiële start organiseerde Palestina Solidariteit op 9 oktober jl. een 
debat over “Palestina in de media”.  In het panel zaten de Nederlandse schrijver Stan 
Van Houcke (auteur van het boek “De oneindige oorlog”), de VRT-journaliste Inge 
Vrancken en Bart Beirlant chef Buitenland bij De Standaard. Het Midden-Oosten komt 
regelmatig aan bod in de media. De publieke opinie raakt hierover als maar meer 
geïnformeerd, maar of deze informatie beter wordt is nog de vraag. De terminologie die 
over dit conflict in de media gebruikt wordt is niet altijd zo onschuldig als op het eerste 
zicht lijkt. Sommigen gebruiken bijvoorbeeld de term Israëlisch-Palestijns conflict, 
anderen spreken duidelijkere taal en hebben het over een bezettingsconflict. Sommigen 
spreken van de “apartheidsmuur”, anderen gebruiken de term “veiligheidshekken” dat 
door de Israëli’s verspreid wordt. De enen schrijven over de betwiste (disputed) 
gebieden, de anderen schrijven over de sinds juni 1967 bezette Palestijnse gebieden. En 
zo zouden we het lijstje verder kunnen aflopen. 

Inge Vrankx vertelde dat de VRT-berichtgeving over Israël-Palestina heel gevoelig ligt en 
veel reacties losmaakt, in het bijzonder van de Israëlische ambassade in Brussel. Ze zei 
dat woorden hun belang hebben en dat er daarom op de VRT-redactie overleg is over 
bijvoorbeeld “Hamas-militant” of “Hamas-terrorist”. Stan Van Houcke antwoordde daarop 
dat de Westerse media vijandbeelden scheppen en systematisch berichten over 
Islamterreur en Palestijnse terroristen maar nooit over joodse terroristen of over 
Israëlische staatsterreur. Zo ook heeft men het vooral over de nucleaire bedreiging van 
Iran, maar wordt er zedig gezwegen over de 200 atoombommen waarover Israël 
beschikt. Hij verklaart dit door te stellen dat de westerse media de boodschap van de 
machthebbers bevestigen en dat de persvrijheid beperkt is en bepaald wordt door een 
kleine groep die een forse greep heeft op de media waarvan ze het kapitaal bezitten.   
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De Israëlische propagandamachine 

Dat de pro-Israëlische lobby ook in de media actief is werd nog eens aangetoond toen in 
maart jl. bekend raakte dat Herbert Pundik, hoofdredacteur van de Deense krant 
Politiken, jarenlang voor de Israëlische geheime dienst Mossad gewerkt had. Hoeveel 
objectiviteit kan men verwachten van de berichtgeving van VRT-correspondente Ankie 
Reches als men weet dat ze de weduwe is van een Israëlische sportman die in 1972 om 
het leven kwam bij een aanslag van een Palestijns commando tijdens de Olympische 
spelen in Munchen? 

Israël voert niet enkel oorlog met wapens maar ook met informatie. Zo hebben 2 
Israëlische groepen Yesha Council (Joodse kolonistenorganisatie) en de rechtse beweging 
Israel Sheli (“mijn Israël”) half augustus jl. in Jeruzalem een schrijfcursus opgezet. Op 
deze workshop werd de deelnemers geleerd hoe ze sommige teksten van de 
internetencyclopedie Wikipedia kunnen herschrijven. De initiatiefnemers hopen zo de 
Wikipedia-redactie van hun gelijk te kunnen overtuigen “Wij willen alleen de visie van 
Israël laten horen” zegt Naftali Bennett, directeur van Yesha Coouncil (De Morgen, 
20.8.2010). Zo wil hij dat de kaart van Israël ook de gebieden omvat die sinds juni 1967 
bezet zijn en dat Jeruzalem en niet Tel Aviv als hoofdstad van Israël wordt aangeduid. 
Israël beseft dat zijn imago in de publieke opinie steeds minder positief overkomt en 
voert daarom een echte mediaoorlog. Daarbij zijn foto’s en TV-beelden uiterst belangrijk. 

Wellicht herinnert men zich nog de hele mediarel omtrent de TV-beelden over de in 2000 
doodgeschoten Palestijnse jongen Mohamed al Durah tijdens de 2e intifada in Gaza. Het 
agentschap Mena (Metula News Agency) verspreidde de informatie dat de jongen niet 
door Israëlische soldaten maar door Palestijnse schutters werd gedood Het internet wordt 
nu door deze desinformatie overspoeld. 

Tijdens de Gaza-oorlog eind december 2008 mochten de Westerse journalisten de 
Gazastrook niet binnen, maar werden ze door het leger naar de naburige Israëlische stad 
Sdrot gevoerd waar ze de klachten en angsten van de bewoners over de Palestijnse 
raketbeschietingen mochten aanhoren.  

Ook bij de Israëlische aanval op de Free Gaza vloot op 31 mei jl. was het opvallend dat 
het Israëlisch leger alle foto- en filmmateriaal van de deelnemers in beslag namen en zelf 
een film hebben gemonteerd en verspreid. Er was zelfs een foto te zien met 
samengeraapt materiaal uit de keuken (messen, enz.) en technisch materiaal 
(schroevendraaiers, enz.) als bewijs van wapenbezit ! 

Maar hoe is de Israëlische propagandamachine gestructureerd en hoe gaat ze te werk ? 

- Middle East Research Institute (MEMRI) heeft zijn hoofdkantoor in Washington 
en stuurt vertalingen van artikels uit Arabische kranten naar Engelstalige 
journalisten.  Dit instituut selecteert artikels die de Arabische wereld in een slecht 
daglicht plaatsen. Daar heel wat journalisten geen Arabisch kennen, nemen ze 
deze vertalingen klakkeloos over. 

- Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP): dit instituut voor de 
opvolging van de vrede en de culturele verdraagzaamheid in de schoolopvoeding 
wordt geleid door Yonaham Manor en is in Israël gevestigd. Het bezorgde aan 
Franse parlementsleden een video die moest bewijzen dat de Palestijnse 
schoolboeken aanzetten tot Jodenhaat. 
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- Palestinian Media Watch (PMW) werd in 1996 opgericht en wordt geleid door 
Barbara Crook en de Israëlische kolonist Itamar Markus. Naar aanleiding van de 
recente vredesgesprekken in Washington verspreidde PMW op de grote 
Amerikaanse zenders een clip waarin de Palestijnse onderhandelaars Abbas en 
Fayyad voorgesteld worden als propagandisten van zelfmoordaanslagen door 
kinderen. De PMW treedt vaak op als deskundige in de Amerikaanse senaat, in de 
Amerikaanse universiteiten en in de parlementen van Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Duitland, Noorwegen, Zwitserland en Australië. Ze hebben nu ook een website in 
het Frans. 

- Hasbara(h) (= uitleg in het Hebreeuws) of departement Public Relations (lees 
propaganda) bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar 
aanleiding van de inval van het Israëlisch leger in Libanon  ontwikkelde dit 
departement in 2006 voor bloggers en internetsurfers The Internet Megaphone 
met een aanzienlijke gegevensbank en dagelijkse artikels waarop moet worden 
gereageerd. Na de Israëlische militaire inval in Gaza eind 2008, vormde hetzelfde 
departement een aantal propagandabrigades. Dit gebeurde In samenwerking met 
het ministerie van Integratie dat een aanzienlijk aantal bloggers had aangeworven 
onder de nieuwe joodse immigranten in Israël maar ook onder de Joden die buiten 
Israël wonen. Meer dan 1000 personen hebben zich aangemeld als vrijwilliger. Het 
betreft 350 Russischtalige bloggers, 250 Engelstaligen, 150 Spaanstaligen, 100 
Franstaligen, 50 Duitstaligen, en ook nog anderstaligen (Nederlands, Deens, 
Italiaans, Portugees, Grieks, Pools, Hongaars, Bulgaars en Roemeens). De 
meesten zijn Joden, maar ook niet-Joden die de Israëlische staat ondersteunen 
mogen meedoen. Het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de CV’s 
doorgestuurd naar het departement van public relations bij hun collega’s van 
Buitenlandse Zaken die dan deze vrijwilligers elektronisch contacteert en ze de 
“nodige actuele gegevens” bezorgt met inbegrip van video’s om ze bij hun taak bij 
te staan. Telkens als het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken  een 
negatieve of kritische tekst over Israël in een of andere blog of website heeft 
opgespoord, stuurt het onmiddellijk een bericht naar de pro-Israëlische bloggers 
van dit land of van deze landstaal die dan op hun beurt massaal pro-Israëlische 
reacties moeten verzenden. De bedoeling is van het positief imago van Israël na 
de oorlog tegen Gaza opnieuw op te krikken (info: Itamar Eichner, “Pro-Israel 
media: bloggers join media war” in “Ydiot Aharonot, 29.1.2009, Info 
overgenomen in Courrier International, 19.2.2009, p.25, links: 
http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3663679,00.html en 
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=94738 ) 

- Ministerie van Informatie en Betrekkingen met de diaspora  

Eind juni 2010 kondigde de bevoegde minister Youli Edelstein de oprichting aan 
van een nieuwe TV-zender om de wereld beter over Israël te informeren. De 
huidige uitzendingen gebeuren in het Engels, maar later zal er ook in het Spaans, 
Russisch en het frans uitgezonden worden. In Frankrijk bestaat er nu al een 
internetpagina “Forces de défense d’Israël sur internet” (FDII).  

Dezelfde minister heeft een gids uitgegeven die op de luchthaven van Tel Aviv aan 
de Israëlische reizigers wordt uitgedeeld. Deze gids geeft tips en argumenten om 
Israël in het buitenland te verdedigen. Hij heeft ook een webstek masbirim die 
onder andere de Israëlische uitvindingen en technologie ophemelt en argumenten 
aanbrengt tegen de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.  Zijn ministerie 
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organiseert ook workshops voor zakenlui politici sportbeoefenaars, toeristische 
gidsen, jeugdmonitoren, enz. Deze ambassadeurs van Israël zullen  opgeleid 
worden door de gespecialiseerde firma Debate ldt die in totaal 200 workshops in 
2010 zal organiseren. 

Informatiebron: Marianne BLUME, Hasbara la propagande à l’israélienne, in Palestine, 
bulletin de l’association Belgo-palestinienne, nr. 45, juli-september 2010, p. 7-9. 

Meer info :  

- Dossier propagande, in Palestine, bulletin de l’association Belgo-palestinienne, nr. 
45, juli-september 2010, p. 7-15. 

- Denis SIEFFERT, La nouvelle guerre médiatique israélienne, Ed. La Découverte, 
mei 2009. 

- Joris LUYENDIJK, Journalisme de guerre. Les mots biaisés du Proche Orient, in Le 
Monde diplomatique, maart 2007.   www.monde-
diplomatique.fr/2007/03/LUYENDIJK/14555  

- Joris LUYENDIJK, Het zijn net mensen – Beelden uit het Midden-Oosten, Uitgeverij 
Podium, 2007, 220 p 

- Khaled Hroub (directeur van het Arab Media Project van de Universiteit van 
Cambridge): “Welke belangen denken de westerse media met hun propaganda te 
dienen?”, in Stan van Houcke, De Oneindige Oorlog, Uitgeverij Atlas, 2008. 
http://www.stanvanhoucke.net/deoneindigeoorlog/interviews/hroub1.html  

-  Jack Shaheen (emeritus hoogleraar Massacommunicatie en auteur van Reel Bad 
Arabs. How Hollywood Vilifies a People): "In de huidige cartoons heeft de Arabier 
de gelaatstrekken van de jood van vroeger, ze zijn identiek.”, in Stan van Houcke, 
De Oneindige Oorlog, Uitgeverij Atlas, 2008. 
http://www.stanvanhoucke.net/deoneindigeoorlog/interviews/shaheen1.html  

 

Inleefreis Palestina Maart – April 2011 

Met een groep op inleefreis naar Palestina en Israël ! Waarom ga je niet mee? 

Als waarnemer optreden in Palestina, de dagelijkse situatie met eigen ogen zien en 
ervaren, Palestijnse en Israëlische organisaties ontmoeten, je solidariteit met de 
bevolking in woord en daad uitdrukken,... 

Alle zintuigen worden geprikkeld in dit land van melk en honing. Geniet van de Oosterse 
cultuur, gastvrijheid en natuur. Ervaar zelf hoe het is om in een land vol conflicten je 
dagelijkse bezigheden te doen. 

We bezoeken Hebron waar het hele centrum is afgesloten ter bescherming van een groep 
Israëlische kolonisten midden in de stad. Maar ook Bethlehem, Ramallah, Nablus, 
Jeruzalem, Jenin, Tel Aviv en Jaffa, Nazareth, de Golanhoogte, een kolonie, Palestijnse 
organisaties, boeren, diverse organisaties zoals Ibdaa, Israeli Committee against House 
Demolitions (ICAHD), Stop the Wall, Hydrology Group, Stop the Wall campagn, 
Israëlische vredesorganisaties, Addameer, ex-soldaten die zich uitspreken, orthodoxe 
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zionistische kolonisten, de apartheidsmuur, vluchtelingenkampen, leden van politieke 
organisaties, … 

We verblijven voornamelijk op de Westelijke Jordaan en de laatste dagen in een 
Palestijnse stad in Israel.  

Een unieke gelegenheid! Geïnteresseerd? Laat iets weten en vraag meer info via 
info@palestinasolidariteit.be.  Ook op onze website kom je er meer over te weten 
http://www.palestinasolidariteit.be/acties/inleefreizen.html 

Palestina Solidariteit vzw ; Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19 

 

Actuele notities 

Recht op wonen voor iedereen? 

Half oktober jl. heeft de religieuze raad van de Israëlische gemeente Safed (Safad in het 
Arabisch en Szfat in het hebreeuws) een bewonersvergadering belegd met als thema 
“Hoe de assimilatie in de heilige stad Safed bestrijden.” Gastsprekers waren Baruch 
Marzel (joodse kolonist uit Hebron en leider van de extreemrechtse Kach-militie) en een 
vertegenwoordiger van Lahava, (deze beweging tegen assimilatie roept op om geen 
handel te drijven met mensen die Palestijnen tewerkstellen of Palestijnse producten 
verkopen).    

Een paar maanden voordien hadden 18 rabbijnen (onder andere de plaatselijke 
Sefardische opperrabbijn Shmuel Eliyahou) de joodse bewoners aangemaand om geen 
appartementen meer aan Palestijnen te verhuren noch te verkopen. Om de joodse 
bewoners te overtuigen, voegden ze eraan toe dat het verhuren aan Palestijnen  de 
waarde van de eigendom en van de wijk doet dalen. Bovendien vragen ze aan de joodse 
bewoners om hun buren aan te geven die desondanks toch nog een huis aan Palestijnen 
zouden verhuren of verkopen. Ze vragen ook om geen handel meer met hen te drijven of 
hem het recht van het voorlezen van de Torah te ontzeggen, zolang ze niet op hun 
beslissing van verhuur of verkoop aan Palestijnen terugkomen 
(http://www.courrierinternational.com/article/2010/10/28/les-arabes-ne-dormiront-plus-
a-safed of Courrier international, 28.10.2010, p. 36) 

Een Israëlische parlementscommissie heeft nu ook een wet goedgekeurd waardoor de 
kleine gemeenschappen het recht krijgen om een kandidaat inwoner te weigeren die niet 
aan “specifieke criteria’ voldoet. Onder die criteria is er de “geschiktheid voor het 
fundamentele karakter van de gemeente”. (De Morgen, 29.10.2010). Dit houdt in dat 
kandidaten geweerd kunnen worden op basis van geslacht, religie of sociaaleconomisch 
statuut. De Palestijns-Israëlische parlementsleden noemen dit wetsvoorstel racistisch.  

 

Nieuwe Loyaliteitswet: Israël alleen voor joden? 

De Israëlische regering heeft een wet goedgekeurd dat nieuwe burgers verplicht een eed 
van trouw af te leggen aan een ‘joodse en democratische staat’. (De Morgen, 
11.10.2010).  
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In de praktijk treft dit vooral mogelijke buitenlandse huwelijkskandidaten van Palestijnen 
die in Israël wonen: de meesten zullen inderdaad weigeren deze eed af te leggen. In feite 
is dit een maatregel tegen de toename van de Palestijnen in Israël. 

En nu worden er ook racistische wetten uitgevaardigd: bij de aanvraag van een nieuwe 
identiteitskaart wil men de Palestijnen verplichten trouw te zweren aan de joodse staat 
Israël. En in de toekomst zal je een celstraf kunnen krijgen als je als Palestijn ontkent 
dat Israël een joodse staat is. 

 

Israël boos op Vaticaan 

In oktober is de synode van de bisschoppen van het Midden-Oosten bijeengekomen. In 
het slotdocument van deze vergadering roepen de 185 bisschoppen en patriarchen van 
de oosterse katholieke kerken Israël op om alle Palestijnse bezette gebieden te verlaten. 
Ze verklaren dat “het niet geoorloofd is om terug te vallen op theologische en Bijbelse 
posities om onrechtvaardigheden te legitimeren” ‘NRC Handelsblad, 25.10.2010). 
Inderdaad, te vaak roepen de orthodox joodse kolonisten het Bijbelse thema van het 
beloofde land in om de kolonies in de Palestijnse bezette gebieden te rechtvaardigen. 

Israël eist nu dat het Vaticaan afstand neemt van de conclusies van dit slotdocument. 
Omdat deze passage een schaduw zou werpen over de “goede verhoudingen tussen de 
Heilige Stoel, Israël en de Joden.” 

 

Doodsbedreigingen voor vorser van ULB 

Alles begint op 20 september jl. naar aanleiding van een debat in de ULB over de 
omstreden Franse humorist Dieudonné en de vrijheid van meningsuiting. Een van de 
sprekers is Souhail Chichah vorser aan de ULB. Hij verklaart er dat de staat Israël 
racistisch, segregationist en kolonialist is. Zijn uitspraak wordt onmiddellijk verstoord 
door protestkreten van Viviane Teitelbaum (Brussels MR-parlementslid), van Maurice 
Sosnowski (ULB-professor en ex-voorzitter van de CCOJB, de Franstalige koepel van de 
joodse verenigingen) en nog een aantal vrienden van Israël die de zaal luidruchtig 
verlaten. 

De volgende dag wordt Chichah door Teitelbaum beschuldigd van haat tegen Israël, de 
zionisten en de joden. Sosnowski contacteert onmiddellijk de redactie van de krant Le 
Soir: die zijn opiniebijdrage (“On laisse la haine du juif se développer au sein de l’ULB”) 
op 23 september publiceert. Hij schrijft onder andere dat antizionisme en antisemitisme 
twee zijden van een muntstuk zijn. 

Chihah ontvangt talrijke naamloze haatboodschappen en doodsbedreigingen. Hij wordt 
zelf voor de deur van zijn woning door iemand lastig gevallen die hem door gebaren 
toont dat hij hem de keel wil oversnijden.  

Er wordt zelfs tegen hem een klacht ingediend voor aanzetten tot haat. Uiteindelijk krijgt 
ook Chichah een vrije tribune in Le Soir van 13 oktober onder de titel “Est-il antisémite 
de critiquer l’Etat juif?” Nadien publiceerde Le Soir (online 22 oktober) een oproep tegen 
de intellectuele intimidatie ten opzichte van de kritiek op Israël. Deze oproep werd o.a 
onderschreven door Attac Vlaanderen, politicoloog Ludo De Brabander,  filosoof Lieven 
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De Cauter, Ida Dequeecker (VOK), de KUL-sociologen Nadia Fadil en Rudi Laermans, 
professoren Anne Morelli (ULB) en Karim Zahidi (UA) 
(http://www.lesoir.be/debats/cartes_blanches/2010-10-22/appel-contre-l-intimidation-
intellectuelle-face-a-la-critique-d-israel-799662.php).   

 

De pro-Israëlische lobby wil het hoofd van Karel De 
Gucht 

Als er kritiek op Israël komt, dan halen de zionistische propagandisten systematisch de 
beschuldiging van antisemitisme naar boven. Dit overkwam ook Karel De Gucht Europese 
Commissaris voor Handel. In het VRT-radioprogramma De Ochtend van 2 september 
vertelde hij dat Israël zijn greep op Gaza moet verlichten. Dit was niet naar de zin van de 
European Jewisch  Press, die de aandacht van De Guchts uitspraak probeerde af te leiden 
door te focussen op een andere uitspraak die hij gedaan had met betrekking tot de 
joodse lobby in Washington. Moshke Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres 
sprak van “schandalig (outrageous) antisemitisme vanwege een hooggeplaatste Europees 
functionaris” (De Morgen, 4.9.2010). Het CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse 
organisaties van België) vroeg de bijeenkomst van het Centrum voor Gelijkheid en 
Racismebestrijding om een “gepaste reactie tegen deze kwetsende uitspraken uit te 
werken” (De Standaard, 4.9.2010). De Amerikaanse krant Wall Street Journal ging nog 
een stap verder en vroeg prompt het ontslag van Karel De Gucht. 

Daarop zei De Gucht dat hij de joodse gemeenschap absoluut niet wilde beledigen. In 
plaats van zich te verontschuldigen had hij beter verwezen naar de kritische joden die 
het beleid van  Israël op de korrel nemen en zelfs tot boycot van Israël oproepen. 

In een moedig artikel over de joodse lobby en de vrijheid van meningsuiting besluit Yves 
Desmet in De Morgen (8.9.2010): 

“Het overkomt trouwens niet alleen De Gucht. Er zijn inmiddels talloze voorbeelden 
waarbij de joodse lobby door het etiket ‘antisemitisme’ te gebruiken, iedere kritische 

benadering van de Israëlische regeringspolitiek of het zionisme van tafel proberen te 

vegen. Kritiek op Israël kan op die manier niet meer, want binnen de 24 uur slaagt 

diezelfde joodse lobby erin je af te schilderen als antisemiet” 

 

Simon Wiesenthal werkte samen met Israëlische 
geheime dienst 

Begin september verscheen de Nederlandse vertaling van het boek van Tom Segev: “De 
nazi-jager – Het leven van Simon Wiesenthal (1908-2005)”. Volgens de Israëlische 
historicus werkte Wiesenthal voor de Mossad, de geheime dienst van Israël. In ruil voor 
zijn medewerking hielp de Mossad hem aan een werkruimte in Wenen en ontving hij een 
vergoeding van 300 dollar per maand. 

Volgens Segev bestond er al in 1948 een samenwerking tussen Wiesenthal en Israëlische 
geheimagenten nog voor de oprichting van de Mossad in 1949. Er ontstond pas een vaste 
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werkrelatie met de Mossad naar aanleiding van de ontvoering van de nazi-functionaris 
Adolf Eichman in Argentinië in 1960. 

Tot 1970 verschafte Wiesenthal onder de codenaam “Theocraat” informatie over onder 
andere neonazigroeperingen in Duitsland en over Duitse geleerden die aan een 
raketprogramma van Egypte meewerkten (NRC Handelsblad, 3.9.2010). 

 

Nederlands bedrijf Riwal werkt mee aan bouw van 
apartheidsmuur in Israël 

Op 13 oktober is de Nederlandse politie binnengevallen bij het kraanverhuurbedrijf Riwal 
in Dordrecht. Het onderzoek van de Nederlandse justitie heeft te maken met de 
betrokkenheid van het bedrijf bij de bouw van de illegale Apartheidsmuur die Israël op 
het grondgebied van de sinds juni 1967 bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever 
bouwt (De Standaard, 15.10.2010). Bij de huiszoeking werden dossiers en computers 
voor nader onderzoek meegenomen.  

In 2006 en 2007 kwam het Dordrechtse bedrijf al om dezelfde reden in opspraak, nadat 
in een tv-programma te zien was dat materieel van Riwal bij het optrekken van de muur 
werd gebruikt.  

Via de Nederlandse advocate Liesbeth Zegveld had de Palestijnse 
mensenrechtenorganisatie AL-Haq (het recht) een aangifte gedaan bij het Openbaar 
Ministerie. Al-Haq verwijt Riwal dat het 4 hoogwerkers heeft verhuurd voor de bouw van 
de Israëlische muur. In 2004 werd de muur door het Internationaal Gerechtshof in Den 
Haag veroordeeld. De Algemene Vergadering van de VN maande daarna Israël aan om 
de muur, voor zover deze op de bezette Westelijke Jordaanoever staat, te slopen. Israël 
gaf geen gehoor aan deze resolutie. 

Volgens advocate Zegveld was de uitspraak van het internationaal gerechtshof bekend en 
heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten die onder de categorie vallen 
van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, en heeft het bedrijf willens 
en wetens bijgedragen tot apartheid en vervolging. Het bedrijf was in 2009 ook actief bij 
de bouw van een nieuw industriepark in de Israëlische nederzetting Ariel op de 
Westelijke Jordaanoever.  

(http://www.nrc.nl/economie/article2631653.ece/Inval_Nederlands_bedrijf_wegen en 
http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=Riwal) 

De inval door de nationale recherche bij het Nederlandse bedrijf Riwal kan grote invloed 
hebben op andere Nederlandse bedrijven die meewerken aan de bouw van de muur. 

 

Nederlandse belastingdienst bevoordeelt illegale 
activiteiten in Israël 

Organisaties die geld inzamelen voor het Israëlische leger en illegale nederzettingen op 
de Westelijke Jordaanoever, kunnen in Nederland gebruik maken van belastingvoordelen 
voor liefdadigheidsinstellingen. Over welke organisaties gaat het ? 
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- De stichting Sar-El: deze Amsterdamse organisatie organiseert bezoeken aan 
Israël, waar vrijwilligers werken in ziekenhuizen of op een militaire basis. Volgens 
zijn oprichter Max Arpels Lezer helpen deze vrijwilligers in de strijd tegen de 
Palestijnen. 

- De stichting Collectieve Israël Actie (CIA) verzamelt jaarlijks 8 miljoen € en 
steunt onder meer training voor Israëlische soldaten. In de raad van advies zetelt 
Doron Livnat, directeur van het Nederlandse bedrijf Riwal dat kranen levert voor 
de bouw van de Israëlische muur op de Westelijke Jordaanoever. 

- De stichting Nachmoe zamelt geld in voor Israëlische gezinnen, waarvan 
sommigen leven in Israëlische kolonies tussen Jeruzalem en Bethlehem. 

- Shuva  is een Nederlandse christelijk-zionistische organisatie die een school heeft 
gefinancierd in Nofei Nechemia, een uitbreiding (buitenpost) van de Israëlische 
nederzetting Ariel op de Westelijke Jordaanoever. 

De woordvoerder van de Nederlandse Belastingen zegt dat de wet geen bepalingen bevat 
over schendingen van het internationaal recht. De Nederlandse wetgeving beschouwt 
bovenvermelde stichtingen tot algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Giften aan 
deze ANBI’s zijn aftrekbaar voor de belastingen. 

Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/26/belastingdienst-bevoordeelt-
illegale-activiteiten-israel  

In Groot-Brittannië daarentegen is dit jaar een campagne begonnen om de organisatie 
Jewish National Found (JNF) van de status van liefdadigheidsinstelling te ontdoen. Deze 
organisatie onteigent Palestijnse gronden om er natuurreservaten van te maken die 
daarna door joodse kolonisten bebouwd worden.  

 

Kijk eens naar een film 

To shoot an elephant 

Een documentaire van Alberto Arce en Mohammad Rujailah. “To shoot an elephant” is 

een ooggetuigen relaas uit de Gaza strook. 27 December 2008, operatie ‘Cast Lead’. 21 

dagen olifanten schieten. 

Sinds juni 2007 wanneer Israël Gaza uitriep tot “vijandige entiteit” leeft de Palestijnse 
bevolking in Gaza onder een gruwelijke blokkade. Een groep internationale activisten 
stichten de “Free Gaza beweging”, een beweging die tracht de blokkade vreedzaam te 
stoppen. Ondanks de Israëlische ban van buitenlandse correspondenten en hulpverleners 
tijdens operatie “Cast Lead” waren er een aantal vrijwilligers van de “International 
Solidarity Movement” aanwezig in Gaza wanneer de bombardementen starten op 27 
december 2008. Samen met twee internationale correspondenten van Al Jazeere 
Internationaal (Ayman Mohyeldin and Sherine Tadros), ze waren de enige buitenlanders 
die er in slaagden om te schrijven en filmen voor verschillende radio stations over wat er 
binnenin de belegerde Gaza strook gebeurde. 
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In dit bijna twee uur durende beeldverhaal reizen de buitenlandse vrijwilligers mee met 
de ambulances van Gaza. Ze zien het verhaal binnenin Gaza en laten de Palestijnse 
inwoners hun verhaal vertellen. 

De beelden zijn rauw en laten zien wat het verhaal is achter de beelden die we in het 
Westen te zien kregen. Achter hoog technologische oorlog die soms lijkt op een 
computerspel schuilt een verschrikkelijk verhaal... 

 

Schrijf eens een lezerbrief 

Boycot barcode 729 (= producten uit Israël) 

Mario Bergen uit Kessel-Lo stuurde volgend opiniestuk ter publicatie aan Stop De 
Bezetting. 

Vanaf november liggen er weer een pak nieuwe Israëlische seizoensproducten in de 
winkelrekken: aardbeien, witte pomelo's, avocado Hass, Sharon fruit, selder, 
tomaten en zoete aardappelen. Het gaat om de illegale verkoop van producten uit de 
bezette gebieden van Palestina. Hiervoor licht Israël onder de drogreden “made in Israël” 
de EU op en betaalt zodoende minder taksen. De verkoop moet de bezetting van het 
Palestijnse volk in stand houden en de toepassing van mensenrechten in Israël en in de 
bezette gebieden een dode letter laten blijven. Koop dus geen producten met barcode 
729.  

Israëlische dadels die onder merknaam Red Sea, Medjoul, Jordan River en King 
Solomon in Nederlandse en Vlaamse supermarkten worden verkocht als “made in South 
Africa” zijn duidelijk afkomstig van de bezetting. In Oost-Europa worden deze Israëlische 
dadels vaak in café’s gegeven bij de koffie of thee. Hadiklaim uit Israël brengt deze 
producten op de Europese markt. ( http://www.zie.nl/video/ingezonden/Supermarkt-
sjoemelt-met-Israelische-dadels/m1fzm15ffvg5 ) 

Ook Marokkaanse fruitverkopers in Leuven, Brussel en andere steden beweren dat hun 
Jordan River dadels afkomstig zijn uit Jordanië of Tunesië. Laat ze U niet bedriegen! 

De economie en export van Palestijnse goederen wordt aan banden gelegd, terwijl Israël 
jaarlijks aan de EU 10.000 ton dadels of 100 miljoen euro aan handel slijt. Dit is 15 % 
van Israël's EU-export. 

Bud Hollant BV in Maasdijk importeert naast Medjoul ook Israëlische Bahri-dadels. 
Deze dadels zijn doorgaans geel, maar kleuren van amber naar donkerbruin als ze rijp 
zijn. Bahri-dadels worden verkocht van augustus tot oktober en Medjoul zelfs tot april. ( 
http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=37441 - 
http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=61522 ) 

Selderij van Jaffa, homous en tahina van Sabra en vleesvervangers van Tivall 
(huismerk Albert Hein) liggen het jaarrond in de winkel. Pompelmoezen van Jaffa en 
avocado's van Carmel en Kedem zijn beschikbaar van oktober tot mei. De biologische 
versie wordt verkocht onder de naam Bio-Top. De merknaam Carmel exporteerde voor 
492 miljoen euro aan groenten in 2009. 

Israëlische paprika's zijn straks verkrijgbaar van eind november tot april. Israel Negev 
Spices ( http://www.paprika.co.il/523 ) werd 30 jaar geleden opgericht door vier 
Kibboetsen (Landbouwcoöperaties) in het zuidelijk deel van Israël grenzend aan de 
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Negev. Het klimaat en de bodem in die regio is er uitermate geschikt voor de teelt van 
zoete paprika's en kruiden zoals peterselie en dille. Het bedrijf heeft vier eigenaren: 
Kutas, Kibbutz Lahav, Kibbutz Urim en Kibbutz Dvir. Kutas is wereldleider voor 
oregano, laurierbladeren en andere kruiden en specerijen.  

Israel Negev Spices is één van de wereldleiders voor de productie van Sweet Paprika 
poeder. Jaarlijks verkoopt het 6.000 ton Sweet Paprika poeder en 600 ton peterselie, 
waarvan 85 % wordt verwerkt door Europese- en Amerikaanse leidinggevende 
kruidenfabrieken. De paprika wordt verscheept in partijen van 5 ton. Koop enkel rood 
paprikapoeder als er uitdrukkelijk de Hongaarse origine op staat vermeld. 
Anders gaat het wellicht om Israëlisch poeder dat in Europa werd verpakt. 

Israëlische zoete aardappelen, litches, mango, dilletoppen, paprikapoeder, peterselie en 
dadels van medjoul zijn verkrijgbaar bij Betaalbaarbiologisch.nl . Monique van Onna 
en Frithjof de Zwart waar zijn jullie mee bezig? Degezondeapotheker.nl verkoopt dan 
weer Galia meloenen, dadels, granaatappels (met Israëlische ontpitter/zeefje), mango, 
basilicum, koreander, marjolein, mint, oregano, rozemarijn, thijm, zuring en dadels 
Medjoul als producten van de bezetting. Bevroren Israëlische meloenen, Sharonfruit en 
bevroren dadels zijn ondermeer verkrijgbaar bij hetbesteuithetwesten.nl . Ook Van 
Geest International uit De Lier ( www.vgibv.nl ) levert deze producten zonder 
scrupules. 

Gilad Produce gooit vanaf eind november weer Israëlische paprika's in de Nederlandse 
rekken. Trostomaten, (tros)cherrytomaten, paprika's, pepers, palermo’s (rode 
puntpaprika’s), Galia meloenen, zoete aardappelen en citrus worden eveneens aan de 
man gebracht door Jan Mosterd vanuit zijn kantoor in Maasdijk. ( 
http://www.groentennieuws.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=63774 ) 

De enige die “Hola Israël!” zegt is de gelijknamige Nederlandse webwinkel ( 
http://www.hola-israel.nl ) om cosmetische producten nog Hlavin te verkopen in 
plaats van Tel Aviv de wacht aan te zetten.  

Het volstaat niet om zelf producten met barcode 729 te boycotten zolang de ongelijkheid 
in Israël en de bezetting van Palestina aanhouden, maar we moeten ook onze familie, 
vrienden, buren, collega's op het werk en Facebook vrienden deze boodschap doorgeven. 
Zowel in humanistische organisaties als in de moskee, de kerk, de synagoge als andere 
geloofstempels moeten we medegelovigen aansporen duidelijk stelling in te nemen tegen 
Israël en zijn producten van bezetting. Omdat Palestijnen recht hebben op een 
menswaardig bestaan zonder racisme, bezetting en apartheid! 

Nota van de redactie 

Het is heel belangrijk om lezersbrieven naar de media te sturen (kranten, TV, radio). Je 

kan ook samenwerken met een mediawatchgroep (informeer hierover bij Palestina 

Solidariteit). Wat de Israëlische producten in België betreft, organiseert COBI 

(Coördinatie Boycot Israël) op zaterdag 27 november een Boycot Israël dag. Je kan 

hieraan meedoen. In de voormiddag wordt er in verschillende gemeenten aan een 

supermarkt actie gevoerd tegen producten uit Israël: uitdelen van de folder “boycot 

Israël apartheid” aan klanten bij de ingang en een petitie laten ondertekenen waarin de 

klant aan de gerant vraagt om geen producten meer uit Israël te verkopen. In de 

namiddag is er een nationale actie aan de ingang van een grootwarenhuis in Brussel. 
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Belgium to Gaza

Begin oktober hield de organisatie ‘Belgium to Gaza’
kondigen dat een aantal Belgische verenigingen zullen samenwerken om een delegatie 
mee te sturen met de 2e internationale Flotilla van de Vrede die wellicht
zal vertrekken om de Israëlische blokkade van de 
6.10.2010). Een aantal solidariteitsorganisaties trekken aan de kar: Free Gaza Movement 
Belgium, Palestina Solidariteit, Gents Actieplatform Palestina, COBI, Vrede, Intal, 
Geneeskunde voor het Volk, Association belgo
Charleroi-Palestine, Comité Palestine Verviers, Coordination des Femmes Citoyennes, 
Artistes contre le mur,  …  

‘Belgium to Gaza’ wil samen met Deense, Duitse en Nederlandse organisaties geld 
inzamelen om een gezamenlijke b
rekening. Er werden al een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Zo 
werd er op 6 oktober in Gent een boat party georganiseerd en werd er de film “To shoot 
an Elephant” (over de Israëlische
In Charleroi was er op 8 oktober een solidariteitsmaaltijd. In Ieper gaat de winst van de 
Käthe Kollwitz Vredesloop (23 oktober) naar Belgium to Gaza. In Verviers komt er op 24 
oktober een concert met rappers en met de zoon van de overleden zanger Pierre Rapsat. 
In Luik is er op 3 november in het Centre d’Action Culturelle La Braise een 
solidariteitsavondmaal. In Bokrijk wil Geneeskunde voor het Volk een 
solidariteitscampagne bij zijn patiënten starten.

‘Belgium to Gaza’ verkoopt kaarten en T
Intal en Belgium to Gaza). Er wordt ook gezocht naar politici, artiesten, 
vakbondsverantwoordelijken, professoren en juristen die de actie willen steunen 
(steuncomité) en eventueel bereid zouden zijn om mee te varen met de Belgische 
delegatie. 

Palestina Solidariteit vzw steunt de actie ‘Belgium to 
09 van Palestina Solidariteit met de vermelding “B2G” of “Belgium to Gaza.”

Voor meer info: www.belgiumtogaza.com
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Belgium to Gaza 

Begin oktober hield de organisatie ‘Belgium to Gaza’ een persconferentie om aan te 
kondigen dat een aantal Belgische verenigingen zullen samenwerken om een delegatie 

internationale Flotilla van de Vrede die wellicht
zal vertrekken om de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken (De Morgen, 

Een aantal solidariteitsorganisaties trekken aan de kar: Free Gaza Movement 
Belgium, Palestina Solidariteit, Gents Actieplatform Palestina, COBI, Vrede, Intal, 
Geneeskunde voor het Volk, Association belgo-palestinienne (ABP), Plate

Palestine, Comité Palestine Verviers, Coordination des Femmes Citoyennes, 

 

‘Belgium to Gaza’ wil samen met Deense, Duitse en Nederlandse organisaties geld 
inzamelen om een gezamenlijke boot aan te kopen. België neemt 75.000
rekening. Er werden al een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Zo 
werd er op 6 oktober in Gent een boat party georganiseerd en werd er de film “To shoot 
an Elephant” (over de Israëlische Gaza-inval van eind 2008-begin 2009)  geprojecteerd. 
In Charleroi was er op 8 oktober een solidariteitsmaaltijd. In Ieper gaat de winst van de 
Käthe Kollwitz Vredesloop (23 oktober) naar Belgium to Gaza. In Verviers komt er op 24 

appers en met de zoon van de overleden zanger Pierre Rapsat. 
In Luik is er op 3 november in het Centre d’Action Culturelle La Braise een 
solidariteitsavondmaal. In Bokrijk wil Geneeskunde voor het Volk een 
solidariteitscampagne bij zijn patiënten starten. 

‘Belgium to Gaza’ verkoopt kaarten en T-shirts (te bestellen bij Palestina Solidariteit, 
Intal en Belgium to Gaza). Er wordt ook gezocht naar politici, artiesten, 
vakbondsverantwoordelijken, professoren en juristen die de actie willen steunen 

en eventueel bereid zouden zijn om mee te varen met de Belgische 

Palestina Solidariteit vzw steunt de actie ‘Belgium to Gaza’. Rekeningnr. 000
09 van Palestina Solidariteit met de vermelding “B2G” of “Belgium to Gaza.”

www.belgiumtogaza.com   
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een persconferentie om aan te 
kondigen dat een aantal Belgische verenigingen zullen samenwerken om een delegatie 

internationale Flotilla van de Vrede die wellicht in maart 2011 
Gazastrook te doorbreken (De Morgen, 

Een aantal solidariteitsorganisaties trekken aan de kar: Free Gaza Movement 
Belgium, Palestina Solidariteit, Gents Actieplatform Palestina, COBI, Vrede, Intal, 

lestinienne (ABP), Plate-forme 
Palestine, Comité Palestine Verviers, Coordination des Femmes Citoyennes, 

 

‘Belgium to Gaza’ wil samen met Deense, Duitse en Nederlandse organisaties geld 
oot aan te kopen. België neemt 75.000€ voor zijn 

rekening. Er werden al een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Zo 
werd er op 6 oktober in Gent een boat party georganiseerd en werd er de film “To shoot 

begin 2009)  geprojecteerd. 
In Charleroi was er op 8 oktober een solidariteitsmaaltijd. In Ieper gaat de winst van de 
Käthe Kollwitz Vredesloop (23 oktober) naar Belgium to Gaza. In Verviers komt er op 24 

appers en met de zoon van de overleden zanger Pierre Rapsat. 
In Luik is er op 3 november in het Centre d’Action Culturelle La Braise een 
solidariteitsavondmaal. In Bokrijk wil Geneeskunde voor het Volk een 

shirts (te bestellen bij Palestina Solidariteit, 
Intal en Belgium to Gaza). Er wordt ook gezocht naar politici, artiesten, 
vakbondsverantwoordelijken, professoren en juristen die de actie willen steunen 

en eventueel bereid zouden zijn om mee te varen met de Belgische 

Rekeningnr. 000-157 66 47-
09 van Palestina Solidariteit met de vermelding “B2G” of “Belgium to Gaza.” 
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Kalender 

Meer gedetailleerde informatie van deze activiteiten vindt u terug op onze website. 

 11 november 2010 – 20u00 – Film Ajami 

Waar? Cultuurcentrum Gildhof Tielt, Sint-Michielstraat 9 

Wat? Met inleiding door Rik Demoen, die afgelopen zomer op inleefreis naar 
Palestina is geweest. Stand van Palestina Solidariteit.   

 tot 19 november 2010 – EXPO Palestinians 

Waar? KVS _ Café Congo, Arduinkaai 9, 1000 Brussel  

Wat? Foto-expositie van Thomas Freteur  

 15 tot 21 november 2010 – Right to Education week 

Waar? Gent  

Wat? Info over de Gentse Right to Education Week kan u vinden 
op http://www.facebook.com/event.php?eid=171456289534120 

 20 en 21 november 2010 – Russell Tribunaal 

Waar? Londen  

Wat? Meer info op http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/ 

 20 november 2010 – 20u00 – Dansavond ten voordele van Palestina 

Waar? Zaal St-Amands, Werft 16, Geel 

Wat? Rookvrije supportswing met dj L’esprit ten voordele van Palestina 
Solidariteit. De supportswing die start om 20u00 zal worden ingeleid met een 
Palestijnse dansinitiatie ‘de dakbah’, gegeven door Eisa Salloum.   

 24 november 2010 – 20u00 – Film The Iron Wall + debat 

Wie? Platform Levensbeschouwing ism Cultuurcentrum ’t Vondel, Halle 

Wat? Palestina-avond met eerst de projectie van de film “The Iron Wall” (2006, 
Palestinian Agricultural Relief Committees). Daarna gaat Johan Bosman (vzw 
Palestina Solidariteit) in debat met Sam van Rooy (Joods Aktueel). 

 24 november 2010 – 19u30 – Israël - Palestina: Tweespraak over oorzaken en 
oplossingen 

Waar? Ontmoetingscentrum Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 

Wat? Israël-Palestina roept vele associaties op: Exodus, Intifada, de Muur, 
zelfmoordterrorisme, tweestatenoplossing, Joodse kolonisten en Palestijnse 
vluchtelingen, zionisme en antisemitisme. Wat leidt ertoe dat het conflict zo’n 
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grote rol speelt? Ludo Abicht, één van de auteurs van het boek, gaat hierover in 
gesprek met Ludo de Brabander. 

 25 november 2010 – Rich Wiles: Behind the Wall 

Waar? Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Brussel  

Wat? Rich Wiles is een Britse fotograaf die reeds 6 jaar woont en werkt in het 
Lajee Center (jeugdcentrum) van het Aïda vluchtelingenkamp in Bethlehem. In 
zijn boek Behind the Wall laat hij verschillende generaties Palestijnse 
vluchtelingen getuigen over hun leven in het kamp. Zijn fototentoonstelling is te 
zien vanaf donderdag 18 november in het Fotografiemuseum in Antwerpen. 

 25 november 2010 – 20u00 – Gespreksavond over de internationale aspecten 
van de waterproblematiek 

Waar? Mundo-B, Edimburgstraat 26, Elsene  

Wat? Met Prof. Ricardo Petrella, Jan Van der Zwalmen en Numan Othman  

 27 november 2010 – Boycot Israël dag 

Wat? COBI (Coördinatie Boycot Israël) roept iedereen op om in de voormiddag in 
zijn gemeente of streek aan een supermarkt actie te voeren tegen producten uit 
Israël: uitdelen van de folder “boycot Israël apartheid” aan klanten bij de ingang 
en een petitie laten ondertekenen waarin de klant aan de gerant vraagt om geen 
producten meer uit Israël te verkopen. In de namiddag wordt er een nationale 
actie gevoerd aan een grootwarenhuis in Brussel. Meer info:  
secretariaatADpalestinasolidariteit.be of Tel: +32 (0)2 501 67 49: Tussen 9u en 
12u30 

 1 december 2010 – Leuven-Zuid 

 4 december 2010 – 9u30 – Palestina Actueel 

 7 december 2010 – 20u30 – Met slechts één long – Werk of geen werk in bezet 

Palestina 

Waar? Zuidcafé, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout 

Wat? De documentaire 'Met slechts één long' schetst de situatie van Palestijnse 
werknemers.   

 Voorjaar 2011 – Inleefreis Palestina Solidariteit 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een email met de vermelding 
"Uitschrijven nieuwsbrief" naar ons emailadres secretariaat AD palestinasolidariteit.be 

Volg ons ook op Facebook. 

 


