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Editoriaal 
 

Erkenning Palestina 
signaal voor Israël 

 
Na de vijftig dagen durende Israëlische Gazaoorlog, waarbij meer dan 2100 hoofdzakelijk Palestijnse 
burgers het leven verloren, na de eenzijdige voortzetting van het Israëlisch bouwbeleid voor de 
kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden en na het saboteren van de vredesgesprekken door 
Israël, vonden een aantal Europese landen en parlementen het welletjes en hebben ze de erkenning 
van een Palestijnse staat op de politieke agenda gezet.  
Het begon met Zweden dat op 30 oktober 2014 de Palestijnse staat erkende. Daarnaast stemden de 
Britse (13 oktober), Ierse, Franse, Spaanse en Portugese parlementsleden moties om de Palestijnse 
staat door hun respectievelijke regeringen te laten erkennen. Ook het Europees Parlement keurde op 
17 december een resolutie goed om Palestina als staat te erkennen. België bleef niet achter, maar de 
regeringspartijen koppelen vier voorwaarden aan een erkenning “die op het meest geschikte moment 
dient te gebeuren”: Europa moet hierover overeenstemming vinden en het moet het sluitstuk zijn van 
onderhandelingen tussen Israël en Palestina. De Palestijnse regering moet ook in de Gazastrook 
autoriteit hebben en de erkenning geldt voor het gebied binnen de grenzen van voor juni 1967 die 
eventueel met wederzijds akkoord kunnen gewijzigd worden.  
Een resolutie of erkenning heeft geen dwingende karakter, maar louter een symbolische en beperkte 
waarde. Daarenboven worden essentiële kwesties, zoals de terugkeer van de Palestijnse 
vluchtelingen van 1948 of de gelijkberechtiging van de Palestijnen binnen Israël, niet geregeld. 
Toch mag men de signaalfunctie van een erkenning niet onderschatten. Het is een oproep aan Israël 
om de onderhandelingen te hervatten en een ruggensteun voor de Palestijnse onderhandelaars. 
 

Als het de Europeanen menens is, zouden ze het 
Associatieverdrag met Israël moeten opzeggen 

 
De pro-Israëlische propaganda wil ons doen geloven dat een Palestijnse staat slechts erkend kan 
worden als eindresultaat van een onderhandeling. Volgens deze logica is de erkenning van de 
Palestijnse staat een eenzijdige handeling. Maar wat te denken van de eenzijdige 
onafhankelijkheidsverklaring van Israël op 14 mei 1948 door Ben Goerion en de daarop volgende 
vraag om internationale erkenning van Israël. Dit wordt blijkbaar nooit in vraag gesteld. 
Een andere opwerping tegen de erkenning is de verdeeldheid tussen de Palestijnen van de Westelijke 
Jordaanoever en die van de Gazastrook. Maar het is Israël die de Palestijnen tegen elkaar wil 
opzetten, de verdeeldheid in de hand werkt en deze handig uitspeelt in het kader van de wel 
beproefde tactiek van verdeel en heers.  
Ten slotte zeggen de tegenstanders van de erkenning dat deze niet mogelijk is  zonder een akkoord 
over de duidelijke omschrijving van de grenzen van de Palestijnse staat. Maar Israël werd 
internationaal erkend zonder dat de grenzen definitief vastliggen. In de Israëlische 
onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948 staat niets over de grenzen van Israël. En tot vandaag 
heeft Israël haar grenzen niet vastgelegd, en durft ze deze ook regelmatig wijzigen (tegen het 
Internationaal Recht in, maar wie controleert dit?). 
 
De goedkeuring van de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat door het Europees 
Parlement komt wel vrij laat. Heel wat internationale waarnemers geloven inderdaad steeds minder in 
de haalbaarheid van een tweestatenoplossing. Er blijft van het Palestijns grondgebied niet veel meer 
over door de bouw van de muur, van woningen en autowegen voor kolonisten, en door de uitbreiding 
van natuurparken en verboden militaire zones. 
Als het Europeanen menens is en als de Europese Unie echt druk wil uitoefenen op Israël, dan zou de 
Europese Unie het Associatieverdrag met Israël onverwijld moeten opzeggen, of blijft het bij mooie 



woorden ? Daarom sluiten steeds meer burgers zich aan bij geweldloze acties om druk te zetten op de 
politici, de EU en Israël. 
 
We wensen onze lezers, sympathisanten en schenkers een goede gezondheid en een gelukkig en 
strijdbaar 2015. We nodigen jullie uit op onze nieuwjaarsreceptie van vrijdag 23 januari om 18 u op 
het secretariaat, Vierwindenstraat 60, 1080 Sint-Jans Molenbeek. Een uitnodiging en programma 
wordt nog later verstuurd. 
 
Het redactieteam                                                                Brussel, 26 december 2014 



Nieuwjaarsreceptie vrijdag 23 januari om 18u. 
 
De nieuwjaarsreceptie van Palestina Solidariteit gaat door op vrijdag 23 januari 
2015 om 18u. in de gebouwen van Oxfam, Vierwindenstraat 60 te 1080 Brussel.  
 
Op de agenda : 
 

1. Welkom met een hapje en een drankje 

2. Terugblik op het voorbije jaar 

3. Voorstelling van het jaarprogramma van 2015 en onze projecten in 
Palestina 

4. Getuigenis van de werking van de Israëlische lobby in het EU parlement 

door Schams El-Ghoneimi, Policy Advisor for Alyn Smith MEP 

5. Napraten met andere activisten 

Er is doorlopend een stand met info- en actiemateriaal. 
 
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten: inleefreizigers, vrijwilligers van de lokale 
Palestinagroepen, mediawatchers, sponsors van onze projecten, 
Palestinasympathisanten, ...  
 
Extra voor de aanwezigen: wie zijn/haar lidgeld betaalt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie krijgt een korting van 10%! Je betaalt geen 25 euro, maar 
slechts 22,5 euro. Als student/werkloze betaalt u slechts 13,5 euro, in plaats van 
15 euro! 
 
Wil u voor 20 januari laten weten 

• met hoeveel personen u wenst te komen door een mailtje te sturen naar 
info@palestinasolidariteit.be. 

• en tevens melden of u uw lidgeld dan wenst te betalen, zodat uw lidkaart 
vooraf kan gemaakt worden 

 
Van harte dank en hopelijk tot dan!  
 
Het hele team van Palestina Solidariteit wenst u een spetterend 2015, gevuld 
met warmte, liefde en solidariteit. 
 
Palestina Solidariteit vzw 
 



 
 



Lidgelden	en	giften	in	2015	
	
We	zijn	al	in	2015	en	van	velen	mochten	we	het	LIDGELD	reeds	ontvangen.	Een	dikke	merci	hiervoor!	
Degenen	die	nog	geen	lidgeld	hebben	betaald,	nodigen	we	vriendelijk	uit	om	dit	alsnog	te	doen.	
Mede	door	de	lidgelden	van	vorige	jaren	is	Palestina	Solidariteit	erin	geslaagd	om	de	werking	van	de	
organisatie	aanzienlijk	uit	te	breiden.	De	verschillende	campagnes,	zoals	Stop	G4S,	of	activiteiten,	
zoals	de	inleefreizen	voor	particulieren	en	doelgroepen,	zijn	daar	concrete	voorbeelden	van.	In	2015	
gaan	we	hier	zeker	mee	verder.	ook	de	perswerking	en	de	vrijwilligerswerking	worden	verder	gezet.		
	
Het	lidgeld	voor	2015	bedraagt	25	euro	en	voor	werkzoekenden	en	studenten	slechts	15	euro.	Zoals	
de	 vorige	 jaren	 ontvangt	 u	 als	 lid	 vijf	 maal	 per	 jaar	 onze	 nieuwsbrief,	 u	 wordt	 regelmatig	 op	 de	
hoogte	gehouden	van	onze	activiteiten	én	u	steunt	de	Palestinawerking	in	Vlaanderen	en	Brussel.		
	
Andere	voordelen	van	de	lidkaart	zijn:	
	
-	Op	bepaalde	activiteiten	die	georganiseerd	worden	door	Palestina	Solidariteit,	zal	u	op	vertoon	van	
uw	lidkaart	een	verminderde	toegangsprijs	betalen!	
-	Op	vertoon	van	uw	lidkaart	krijgt	u	10	procent	korting	op	al	onze	boeken.	
	
Zoals	elk	jaar	krijgt	u	bij	uw	lidgeld	ook	iets	extra	toegestuurd.	
	
Ook	GIFTEN	zijn	ook	steeds	welkom!	Vanaf	40	euro	per	jaar	kunnen	we	u	een	fiscaal	attest	bezorgen.		
Meer	info	over	de	zuidprojecten	kan	u	hier	vinden:	http://www.palestinasolidariteit.be/palprojecten.		
Meer	info	over	de	actiethema’s	kan	u	hier	vinden:	http://www.palestinasolidariteit.be/solacties.		
	
	
Zowel	lidgeld	als	giften	kunnen	gestort	worden	op:		
	
IBAN:	BE64	5230	8014	8852	
BIC:	TRIOBEBB	
Op	naam	van:	Palestina	Solidariteit	vzw	
Adres:	Ectorsstraat	19,	3400	Landen	
Met	vermelding	van:	
-	lidgeld	2015	
-	werking	Palestina	Solidariteit	
-	Zuidproject	(eventueel	specificeren:	circusschool,	PWWSD,	noodhulp,	peter/meter	student,	
Rehabilitatiecentrum)	
	
	

Voor meer informatie: stuur een mailtje naar info@palestinasolidariteit.be, bezoek onze 
website: www.palestinasolidariteit.be of bel naar tel. 02-501 67 49 of GSM 0499 91 32 14. 

	



Word	peter	of	meter	van	een	Palestijnse	student(e)!	
	

Palestina	Solidariteit	is	erg	fier	u	te	kunnen	meedelen	dat	de	volgende	studenten	hun	studies	dit	
jaar	succesvol	hebben	beëindigd	dankzij	de	steun	van	de	vele	peters	en	meters	van	Palestina	
Solidariteit.	

Alla'a	Khalefeh	van	Walajah	bij	Bethlehem	studeerde	Financies.	Deema	Barghouthi	van	Kofor	Ain	bij	
Ramallah	studeerde	Diëtiste.	Haneen	Hathat	studeerde	Rechten	en	woont	in	Gaza.	Hopelijk	vinden	
ze	snel	werk	en	kunnen	dan	ook	hun	families	steunen.	

De	studenten	zijn	hun	peters	en	meters	heel	erg	dankbaar!	Zonder	deze	steun	zouden	deze	jongeren	
hun	studies	niet	kunnen	aanvangen	of	beëindigen.	

De	afgestudeerde	studenten	worden	telkens	vervangen	door	nieuwe	studenten.	Door	de	toename	
van	peters	of	meters	kan	Palestina	Solidariteit	nu	telkens	10	studenten	uit	arme	gezinnen	steunen.	
Nu	zijn	het	8	meisjes	en	2	jongens.	5	studenten	wonen	in	de	Gazastrook.	Elke	student	kreeg	
ongeveer	300	EUR.	Ze	krijgen	dit	bedrag	tweemaal	per	jaar,	in	september	en	januari	wanneer	de	
studiekosten	het	hoogst	zijn.	

Word	ook	peter	of	meter	van	een	Palestijnse	student!	Met	slechts	15,00	€	per	maand	steunt	u	een	
Palestijnse	student(e).		

Stort	uw	bijdrage	op	IBAN:	BE64	5230	8014	8852	en	BIC:	TRIOBEBB	met	als	mededeling:	peter	of	
meter	of	student.	
	
	

	

	

	



PERSBERICHT Palestina Solidariteit 

Israël zegt vaarwel aan democratie en stemt racistische wetten 

Het wetsontwerp van Netanyahu om discriminatie van niet-joden in de wet te betonneren 
nadert zijn definitieve vorm. Deze week zal het de eerste lezing in de Knesset krijgen. 

Palestina Solidariteit vzw wenst onder uw aandacht te brengen dat de voorgestelde wet, die 
een grondwettelijke verankering beoogt voor de status van Israël als "natiestaat van het 
joodse volk", niet alleen "ondemocratisch" is, wat ze zelfs volgens de eigen linkerzijde van 
de regering is, maar dat deze neerkomt op een betonnering in de wet van de feitelijke 
discriminatie waarvan niet-joden in Israël reeds dagelijks het slachtoffer zijn sedert het 
ontstaan van de staat.  

 
De wet is ontworpen om ondermeer de Arabische taal niet langer als officiële taal te 
bestempelen. Het maakt de ‘joodse traditie’ en ‘de profeten van Israël’ als primaire bron van 
de juridische instantie. 

Meer specifiek wordt Israël dan gedefinieerd als behorende tot de joden wereldwijd, in plaats 
van de burgers van Israël, die 1,5 miljoen Palestijnen telt. 

Discriminatie van niet-joden in een wet gieten 
is vaarwel zeggen aan de democratie 

Critici, waaronder de Israëlische president, Reuven Rivlin, en chef juridisch adviseur van de 
regering, Yehuda Weinstein, hebben gewaarschuwd dat de wetgeving de democratische 
waarborgen ter bescherming van de rechten van de Palestijnen in Israël zal ondermijnen. 
Mensenrechtenactivisten zijn er van overtuigd dat de nieuwe wet, indien ze zal worden 
aangenomen, ernstige schade zal veroorzaken voor de Palestijnen in Israël, die hoopten 
ooit met gelijke rechten en in vrede te kunnen samenleven. 

De discriminatie van niet-joden in een wet gieten is vaarwel zeggen aan de ‘democratie’ in 
Israël. Palestina Solidariteit wil de aandacht trekken bij onze politici dat de discriminatie van 
Palestijnen in een wet gieten betekent dat België en dus ook onze politici een staat steunen 
die racistisch is.  

Een van de pijlers van het werk van Palestina Solidariteit is de democratie verdedigen en 
racisme ten alle prijze verwerpen, aanklagen en bestrijden.  

 
Palestina Solidariteit roept de Belgische politici dan ook op om druk uit te oefenen op 
Israël om af te zien van deze racistische wet en indien het toch doorgaat om maatregelen 
te nemen die aantonen dat onze politici de democratie verdedigen. 

Voor Palestina Solidariteit 

Myriam Vandecan 

Brussel, 1 december 2014 



De straffeloosheid van Israël zorgt voor steeds nieuwe oorlogsmisdaden  

 

De systematische en weloverwogen gruweldaden van Israël tegen de Palestijnen zijn 
zorgvuldig gedocumenteerd. 
Het is ongeveer 4 maanden geleden dat Israël stopte met haar laatste bloedbad in 
de Gazastrook. De verwoesting door de Israëlische aanval was apocalyptisch. "De 
vernietiging die ik hier heb gezien is niet te beschrijven", zei secretaris-generaal van 
de VN tijdens zijn bezoek aan Gaza. In dezelfde geest verklaarde de voorzitter van 
het Internationale Comité van het Rode Kruis, Peter Maurer: "Nog nooit heb ik zo'n 
massale vernietiging gezien." 
 
Volgens cijfers van de VN werden er 2192 Palestijnen, waaronder 1523 burgers en 
519 kinderen gedood. Tegen de tijd dat de wapenstilstand werd aangekondigd, 
waren er "110 000 intern ontheemden die woonden in noodopvang en bij 
gastgezinnen. De VN schat dat ongeveer 18 000 woningen werden vernield of 
onbewoonbaar werden, waardoor ongeveer 108 000 mensen dakloos zijn. En 37 650 
andere woningen werden beschadigd. " 
 
Er bestaan weinig twijfels over de reden van deze kolossale dood en vernietiging. De 
VN-fact finding missie onder leiding van Richard Goldstone concludeerde dat het 
Israëlische offensief in 2008-2009 (Cast Lead) "een bewust onevenredige aanslag 
was om de burgerbevolking te straffen, te vernederen en te terroriseren ". De	primaire 
verantwoordelijkheid voor het plegen van deze misdrijven in 2008-2009 ligt bij de 
politieke en militaire leiding van Israël. En deze conclusie is ook van toepassing op 
de Operatie Protective Edge in juli-augustus 2014. 
 
Inderdaad, de VN Mensenrechten Chief Navi Pillay veroordeelde Israël voor haar, 
zoals ze zei, “kennelijk opzettelijke schendingen van het internationaal recht”. Pillay 
verwees naar de bevindingen van het vorige onderzoek van de VN-missie en merkte 
op " hetzelfde patroon van aanvallen gebeurt nu op huizen, scholen, ziekenhuizen, 
VN-terrein." 
 
Hoewel de dood en vernietiging nu zijn afgelopen, soortgelijke misdrijven blijven 
waarschijnlijk, tenzij de straffeloosheid van Israël aan banden wordt gelegd.  

De universele jurisdictie, een weg naar het ter verantwoording roepen? 

De vooruitzichten voor de vervolging van Israëls leiderschap in het Internationaal 
Strafhof (ICC) lijken echter somber. De VS zal wellicht haar veto stellen over de 
kwestie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Bovendien staat de 
Palestijnse Autoriteit onder druk van de VS en haar bondgenoten om geen beroep te 
doen op de jurisdictie van het ICC om misdrijven op Palestijns grondgebied te 



vervolgen. Ook het Internationaal Strafhof staat onder druk om geen aanklacht te 
openen. 

Echter, zelfs als het ICC niet handelt, hoeft dit geen nagel aan de doodskist te zijn 
voor de inspanningen om oorlogsmisdaden tegen de Israëlische politieke en militaire 
leiding te vervolgen . 
 
Veel individuele staten hebben het principe van universele jurisdictie en zijn in staat 
om hun rechter de opdracht te geven om personen die verdacht worden van het 
plegen van ernstige misdrijven, ongeacht hun nationaliteit of waar het misdrijf is 
gepleegd, te onderzoeken en te vervolgen. Dit betekent dat de nationale autoriteiten 
kunnen ingrijpen om ernstige schendingen van de mensenrechten overal in de 
wereld te vervolgen. 

Er zijn belangrijke precedenten hoe de universele jurisdictie heeft gewerkt. Een van 
de belangrijkste gevallen was tegen de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet 
(1915-2006). In oktober 1998 heeft een Spaanse rechter, Baltazar Garson, een 
internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd om Pinochet ter verantwoording te 
roepen in de mensenrechtenschendingen tijdens zijn bewind. Binnen de week werd 
Pinochet gearresteerd in Londen. 
 
Israël is niet immuun. In 2009 werd in Londen een arrestatiebevel voor de Israëlische 
oud-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni uitgevaardigd. Livni werd 
waarnemend minister van Buitenlandse Zaken tijdens Cast Lead (2008-2009), 
waarin Israëlische troepen ongeveer 1400 Palestijnen doodden, waaronder meer dan 
400 kinderen. 
Tijdens Cast Lead pochte Livni dat "Israël echt hooliganisme getoond had in de loop 
van de recente operatie, die ik eiste". Ze prees ook het leger voor "de brutaliteit 
(going wild)" in Gaza. De Britse autoriteiten hebben echter haar arrestatie belemmerd 
door haar diplomatieke onschendbaarheid te verlenen tijdens haar bezoek aan het 
Verenigd Koninkrijk in 2011. 
 
Israël heeft tijdens deze zomer, voor de derde keer in vijf jaar, een bloedbad in de 
Gazastrook aangericht. 

Met de wereldwijde veroordeling en met de kritische publieke opinie in Europa over 
het optreden van Israël in de zomer 2014, is het de hoogste tijd dat EU-lidstaten 
gehoor geven aan de aanbeveling van het rapport Goldstone en een strafrechtelijk 
onderzoek vragen. Zo kunnen zij met behulp van universele jurisdictie, en indien er 
voldoende bewijs is van het plegen van ernstige schendingen van de Conventies van 
Genève van 1949, de vermeende daders laten arresteren en vervolgen in 
overeenstemming met het Internationaal Recht. (op basis van: 
http://www.lausti.com/articles/Mideast/warcrimes.html ) 

 



Israël	legt	een	Noorse	arts	levenslange	verbanning	op	uit	Gaza	
14	november	2014	
(vertaald	uit	het	Engels:	“Israel	bans	Norvegian	doctor	from	Gaza	for	life”(	http://www.map-
uk.org/news/archive/post/179-israel-bans-norwegian-doctor-from-gaza-for-life	
lees	ook:	http://www.thelocal.no/20141114/israel-shuts-gilbert-out-from-gaza-for-life)	
	
Medical	Aid	for	Palestinians	maakt	zich	grote	zorgen	over	de	weigering	om	een	arts	toegang	
te	verlenen	tot	Gaza.	Als	gevolg	van	het	recente	gewapende	conflict	in	de	Gazastrook	
hebben	daar	duizenden	Palestijnen	gespecialiseerde	chirurgische	behandeling	nodig.	Het	is	
dan	ook	van	het	hoogste	belang	dat	niets	het	recht	op	gezondheidszorg	in	de	weg	staat.	
Israël	legt	een	Noorse	arts	levenslange	verbanning	op	uit	de	Gazastrook.	De	Israëlische	
autoriteiten	haalden	veiligheidsoverwegingen	aan	om	hun	besluit,	Dokter	Gilbert	uit	de	
Gazastrook	te	weren,	te	staven.	
	
De	67	jaar	oude	Noor	reisde	geregeld	naar	en	van	Gaza	om	Palestijnen	te	behandelen.	
Dokter	Gilbert	staat	aan	het	hoofd	van	een	ziekenhuis	in	het	Noorden	van	Noorwegen.	Deze	
zomer	was	hij	weer	aan	het	werk	in	het	Shifa	ziekenhuis	in	Gaza,	waar	hij	meer	dan	50	dagen	
bezig	was	met	het	behandelen	van	velen	van	de	11	000	gewonden.	
In	oktober	probeerde	de	dokter	terug	te	keren	naar	Gaza	om	te	helpen	in	het	ziekenhuis,	
maar	hij	werd	door	Israëlische	beambten	tegengehouden.	
Gilbert	zegt:	“Toen	we	arriveerden	bij	de	grensovergang	van	Erez	zeiden	Israëlische	soldaten	
me	dat	ik	de	Gazastrook	niet	binnen	mocht.”	
	

Gilbert	gelooft	dat	zijn	uitzetting	te	maken	heeft	met	
zijn	kritische	commentaar	op	de	Israëlische	staat	

	
Volgens	een	Email	van	de	Noorse	ambassade	in	Tel	Aviv,	beweert	de	Israëlische	regering	op	
dit	moment	dat	Gilbert	verbannen	is	om	veiligheidsredenen.	De	ambassade	heeft	zich	over	
Gilberts	geval	gebogen	nadat	hem	vorige	maand	de	toegang	tot	de	Gazastrook	werd	
geweigerd.	
	
De	Noorse	Staatssecretaris,	Bård	Glad	Pedersen,	vertelde	aan	VG:	“Vanuit	het	Noorse	
perspectief	stellen	wij	ons	vragen	bij	Gilberts	uitzetting	uit	de	Gazastrook	en	hebben	wij	
Israël	gevraagd	om	terug	te	komen	op	dit	besluit.	De	humanitaire	situatie	in	Gaza	is	nog	
steeds	moeilijk	en	er	is	grote	nood	aan	alle	mogelijk	medisch	personeel.”	
		
Gilbert	zelf	gelooft	dat	het	besluit	te	maken	heeft	met	zijn	kritische	commentaar	op	de	
Israëlische	staat.	
	
Deze	vredesactivist,	die	niet	de	gewoonte	heeft	een	blad	voor	de	mond	te	nemen,	stuurde	in	
juli	van	dit	jaar	een	brief	naar	de	wereldwijde	media.	In	die	brief	sprak	hij	over	de	extreme	
toestand	in	het	ziekenhuis	in	Gaza	waar	hij	werkt.	
BACK	
	
	
	



Efraim Inbar: “Palestijnen moeten lijden tot ze normale mensen worden” 
 
In Het Belang van Limburg (2.10.2014, p. 16-17) en in De Tijd (10.10.2014, p. 10) verscheen een 
interview van Efraim Inbar, hoofd van het zionistische denktank Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies (BESA Center) verbonden aan de Israëlische Bar-Ilan University. Zijn woorden laten aan 
duidelijkheid niets te wensen over.  
ttp://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_midden_oosten/Palestijnen_moeten_lijden_tot_ze_normale_
mensen_worden.9554610-3143.art 
 
Over de laatste Gazaoorlog zegt de directeur van dit Israëlische studiecentrum:  
 
“Ik denk dat het goed is dat Gaza heeft geleden. Lijden is belangrijk in een leerproces. Als een kind 
zich verbrandt aan vuur en pijn voelt, zal het dat erna ook niet meer doen. (…) Sociale groepen leren 
zeer traag. Het duurde twee oorlogen voor de Duitsers minder oorlogszuchtig werden en ze hun 
aanspraken op Elzas-Lotharingen lieten varen.” (Het Belang van Limburg, 2.10.2014, p. 16). 
 
“Gaza heeft geleden, maar volgens mij nog niet genoeg. Gaza moet lijden (…) Tot ze normale 
mensen worden. (…). Daarom is een nieuwe Gazaoorlog mogelijk. Dit soort etno-religieuze conflicten 
eindigt pas als een van de partijen moe wordt.” (De Tijd, 10.10.2014, p. 10). 
 
Commentaar: 
Inbar beschouwt de Palestijnen niet als normale mensen. Dit is een racistische uitspraak. Het is de 
wet van de sterkste. Veel vredelievendheid en bereidheid tot dialoog, laat staan tot toegevingen of 
compromis, stralen deze woorden niet uit. Of is het een hint? Moet Israël nog veel lijden tot het een 
ware democratische staat zou worden?  
 
Over het waarom van de Israëlische blokkade van de Gazastrook: 
 
“Ze zijn gevaarlijk. Zoals elk land hebben wij de soevereiniteit grenzen en tunnels te sluiten. Er is wel 
degelijk import en export. We zijn zelfs zo dom om ze water en elektriciteit te leveren, want zij schieten 
op ons. Ze willen mij en mijn kinderen doden. Waarom zou ik hun dan welvaart gunnen? (…) Het is 
Hamas dat hen veroordeelt tot armoede en obscurantisme. (…) Maar de Mensen zullen blijven 
stemmen op Hamas (…). Niet zo’n rooskleurige toekomst dus. ” (De Tijd, 10.10.2014, p. 10). 
 
Commentaar: 
Als de Israëliërs blijven stemmen op Netanyahu en Lieberman zal er ook niet veel veranderen.  
 
Over de illegaliteit van de Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden: 
 
“Een joodse advocaat zal u iets anders vertellen, want wij hebben een andere interpretatie. Luister, de 
Westelijke Jordaanoever is omstreden land, maar geen bezet land. Was er ooit een Palestijnse staat ? 
Nee. Dus is het gebied ook niet bezet.” (Het Belang van Limburg, 2.10.2014, p. 16). 
 
“Het probleem van de kolonies wordt zwaar overdreven. Zonder de kolonies zouden de Palestijnen 
ook niet geneigd zijn om naar de onderhandelingstafel te komen. Hoe meer land ze verliezen, hoe 
groter de stimulans om met ons te praten. Waarom moet er trouwens altijd een oplossing zijn? Dat 
is zo westers.” (De Tijd, 10.10.2014, p. 10). 
 
Commentaar: 
Efraim Inbar neemt de Israëlische propaganda over: de sinds juni 1967 bezette Palestijnse gebieden 
worden nu omstreden gebieden genoemd. Hij draait de argumentatie om: de Israëlische kolonies in de 
bezette gebieden zijn voor hem geen obstakel voor de vrede, maar een middel om de Palestijnen tot 
onderhandelingen te dwingen. 
De massale diefstal van Palestijnse grond van 1948 tot op vandaag ziet deze directeur als ‘normaal’. 
Wellicht ook, omdat dit al meer dan een halve eeuw gesteund wordt door de westerse staten, die 
Israël weigeren onder druk te zetten om de VN-resoluties te doen uitvoeren 
 
Over een tweestatenoplossing:  
 



“Ik ben, net zoals de meeste Israëliërs, voorstander van een tweestatenoplossing. Omdat ik mij 
bewust ben van de demografische situatie. Ik wil niet over Arabieren regeren. Israël is een Joodse 
staat. We hebben hen in 1948 een opdelingsplan aangeboden. (...) Nu is het te laat. Er zijn nieuwe 
dingen gebeurd, ze moeten de realiteit aanvaarden. Ik denk eerlijk gezegd dus niet dat de 
tweestatenoplossing er zal komen.” (Het Belang van Limburg, 2.10.2014, p. 17). 
 
“Ik denk niet dat die er ooit komt. Niet alleen omdat de Palestijnen niet in staat zijn een stabiele staat 
te creëren. De verschillen zijn onoverbrugbaar. Er kan niet gediscussieerd worden over Jeruzalem en 
de Jordaanvallei: die zijn van ons. It's our homeland.” (De Tijd, 10.10.2014, p. 10). 
 
Commentaar: 
Inbar is voorstander van een zuivere joodse staat waar geen plaats is voor Palestijnen. Hij beschouwt 
heel Jeruzalem en de bezette Jordaanvallei als het beloofde land van joden.  
Een zuiver joodse staat betekent een racistische staat. De Israëlische elite en beleidsmakers gaan 
dus voor racisme en Apartheid, dit in tegenstelling tot wat hun propaganda hier wil verkopen, namelijk 
dat Israël de enige democratie is in het Midden-Oosten. 
 
Over het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen van 1948: 
 
“Dit is onbespreekbaar voor ons. Het was destijds een tragedie, maar ik ga geen nieuwe tragedie 
creëren door de Joodse staat te ontbinden. De Joodse staat is erg belangrijk voor mij. Ik heb als Jood 
recht op een eigen natiestaat. (...) De eis van de Palestijnen om terug te keren zal de Israëlische staat 
vernietigen. Zolang ze vragen om Israël te overspoelen met duizenden Arabieren, blijven ze de 
vijand.” (Het Belang van Limburg, 2.10.2014, p. 17). 
 
“Ik wil daar niet over praten. Vergeet het. De Arabieren zijn de verliezers van een oorlog die ze zelf 
begonnen zijn. Dit is de prijs die ze betalen.” (De Tijd, 10.10.2014, p. 10). 
 
Commentaar: 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn meer dan één miljoen vluchtelingen na enkele maanden naar 
België teruggekeerd. Van een terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen van 1948 naar Israël wil 
Inbar niets weten ondanks artikel 11 van de VN-resolutie 194 van 11 december 1948 over de 
terugkeer van de vluchtelingen en de schadevergoeding aan hen die niet terug willen keren.  
De Palestijnse vluchtelingen zijn de kern van het Israëlisch-Palestijns conflict en tegelijk de oplossing. 
Opnieuw dezelfde propaganda dat de Palestijnen de oorlog in 1948 waren begonnen. Hij verzwijgt 
hierbij de joodse terroristische groepen als Stern en Irgun die meer dan 200 Palestijnse dorpen 
hadden aangevallen en de inwoners verdreven, nog vóór de oorlog van 1948 in mei uitbrak. 
 
Laat ons duidelijk zijn. Naast figuren zoals Efraim Inbar, die de Israëlische propaganda klakkeloos 
overnemen en verspreiden, zijn er ook een aantal Israëlische kritische stemmen zoals, om er een paar 
op te noemen, historicus llan Pappe, schrijfster Susan Nathan, vredesactivist Uri Davis, Michael 
Warschawski voorzitter van het AIC (Alternative Information Center 
http://www.alternativenews.org/english/), journaliste Amira Hass 
(https://www.facebook.com/pages/Amira-Hass/155634379598) of nog de Israëlische ngo's zoals 
Breaking the Silence, B'Tselem of ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions).  



Het	verhaal	van	de	op-	en	neergang	van	de	stad	Jaffa.	

	

Zeezicht	vanop	de	kust	van	Jaffa	vandaag	de	dag:	mooi	en	romantisch	zicht	maar	de	tranen	van	het	
pijnlijke	heden	en	verleden	zijn	niet	zichtbaar.	

	

Jaffa	 is	één	van	de	steden	die	we	bezochten	op	de	 inforeis,	die	georganiseerd	werd	door	Palestina	
Solidariteit	 in	 de	 zomer	 van	 2014.	 Vóór	 het	 ontstaan	 van	 Israël	 in	 1948	 was	 het	 een	 bloeiende	
havenstad.	 Het	 verhaal	 van	 de	 stad	 ná	 1948	 was	minder	 opwekkend.	 Onze	 plaatselijke	 gids	 Sami	
vertelt	het	verhaal:	

Vandaag	 de	 dag	 is	 Jaffa	 een	 stad	 die	 bij	 de	meeste	mensen	 enkel	 nog	 bekend	 staat	 als	 de	 kleine,	
oudere	stad	 in	de	schaduw	van	Tel	Aviv.	Lang	vóór	de	staat	 Israël	ontstond	en	 lang	vóór	de	eerste	
steen	 van	 Tel	 Aviv	 gelegd	 werd,	 was	 Jaffa	 echter	 een	 in	 heel	 het	 Midden-Oosten	 bekende	 en	
welvarende	 havenstad.	 Tevens	 was	 het	 zowel	 economisch,	 demografisch	 en	 cultureel	 de	
belangrijkste	 stad	van	heel	Palestina.	Dat	 voorrecht	had	 Jaffa	deels	 te	danken	aan	het	 feit	dat	 zijn	
ligging	geografisch	zeer	belangrijk	was.	Het	ontstaan	van	de	welvaart	had	Jaffa	voor	een	groot	deel	te	
danken	aan	de	 fruitteelt.	 Een	 lokale	variëteit	 van	appelsienen,	de	Shamoeti,	bleek	op	een	bepaald	
ogenblik	zeer	geschikt	voor	de	export:	niet	alleen	door	zijn	kwaliteit	maar	ook	door	zijn	dikke	schil,	
wat	 hem	 zeer	 geschikt	 maakte	 voor	 de	 export	 over	 zee.	 (Door	 de	 dikke	 schil	 raakte	 deze	
appelsienenvariëteit	niet	snel	beschadigd).	Hierdoor	nam	de	vraag		snel	toe.	Reeds	in	de	19de	eeuw	
was	de	teelt	en	export	van	deze	appelsienen	zeer	belangrijk	en	de	export	groeide	zeer	snel:	in	1930	



was	de	export	 reeds	5000.000	boxen	of	kratten(=400.000.000	appelsienen)	op	3	á	4	maanden	tijd.	
Israëli's	 beweren	 vandaag	 graag	 dat	 dit	 succes	 te	 danken	 was	 aan	 het	 ondernemerschap	 van	 de	
zionistische	kolonisten.	De	zionistische	appelsienteelt	werd	echter	pas	belangrijk	vanaf	de	komst	van	
de	 Britten,	 na	 WOI,	 en	 kwam	 zelfs	 dan	 qua	 hoeveelheid	 nooit	 in	 de	 buurt	 van	 de	 autochtone	
Palestijnse	appelsienteelt	.	(De	Britten	zélf	bouwden	wél	een	deel	van	de	haven	van	Jaffa).	Als	gevolg	
van	de	export	werd	Jaffa	zeer	welvarend	en	de	welvaart	van	Jaffa	trok	veel	Arabische	mensen	aan	uit	
heel	het	M.O.	en	Noord-Afrika.	 (We	stoppen	op	onze	toer	door	de	oude	stad	van	Jaffa	even	bij	de	
woning	van	een	toenmalige	Marokkaanse	handelaar,	waarvan	de	deur	rijkelijk	versierd	is	met	sierlijk	
smeedwerk).	Vóór	1948	groeide	de	economie	van	Jaffa	enorm.	Zo	enorm	dat	het	economisch	belang	
van	de	haven	van	Jaffa	op	een	bepaald	ogenblik	belangrijker	werd	dan	dit	van	alle	Libanese	havens	
samen	 en	 Jaffa	 	 economisch	 gezien	 één	 van	 de	 belangrijkste	 steden	 werd	 van	 het	 hele	 Midden-
Oosten.	 Ook	 qua	 infrastructuur	was	 Jaffa	 goed	 ontwikkeld:	 de	 eerste	 spoorlijn	werd	 aangelegd	 in	
1890.	Deze	spoorlijn	liep	via	Turkije	helemaal	tot	in	Europa.	Op	cultureel	vlak	ontwikkelde	Jaffa	zich	
snel:	vóór	de	oorlog	van	1948	reeds	bezat	Jaffa	8	cinema's.	(We	stoppen	even	bij	een	oude	cinema	
die	 destijds	 al	 goed	was	 voor	 1200	plaatsen).	Dat	 de	 latere	metropool	 Tel	 Aviv	 ontstond	naast	 de	
havenstad	Jaffa	was	dan	ook	niet	toevallig:	 in	de	schaduw	van	de	stad	Jaffa	kon	Tel	Aviv	uitgroeien	
van	een	handvol	kleine	nederzettingen	tot	de	stad	die	het	is	vandaag.	Door	het	ontstaan	van	Israël	en	
het	verdwijnen	van	Palestina	eindigde	de	bloeiperiode	van	Jaffa	echter	abrupt:	een	groot	deel	van	de	
bevolking	 ging	 noodgedwongen	 op	 de	 vlucht	 of	 werd	 met	 geweld	 verdreven	 door	 Israëlische	
troepen.	 Voor	 de	 overgebleven	 Palestijnse	 inwoners	 van	 de	 wijken	 rond	 Jaffa	 was	 het	 resultaat	
weinig	beter:	een	groot	deel	van	de	Palestijnse	bewoners	werd	gedwongen	samen	gebracht	in	1	wijk.	
Deze	wijk	werd	 afgezet	met	 prikkeldraad	 en	 bewaakt	 door	 Israëlische	 soldaten	 en	 zonder	 'permit'	
(pasje)	werd	 het	 verlaten	 van	 de	wijk	 gedurende	 jaren	 onmogelijk.	 Voor	 de	 inwoners	was	 dit	 een	
traumatische	 ervaring.	 Gedwongen	 verdreven	 uit	 hun	 eigen	 wijken	 dienden	 zij	 te	 wonen	 in	 dit	
'getto',	onderwijl	passeerden	zij	elke	dag,	op	weg	naar	hun	werk,	hun	voormalige	eigendommen.	Dit	
zorgde	 voor	 een	 enorm	 en	 collectief	 psychologisch	 trauma	 met	 als	 resultaat	 dat	 Jaffa	 in	 enkele	
tientallen	 jaren	evolueerde	 van	1	 van	de	belangrijkste	economische	polen	 van	het	Midden-Oosten	
naar	 een	oord	 van	miserie,	 drugs	 en	 criminaliteit.	 Vandaag	de	dag	 is	 de	oude	 stad	 van	 Jaffa	mooi	
gerestaureerd	maar	ook	de	Palestijnse	bevolking	van	ná	1948	 is	 reeds	 lang	verdwenen:	deze	werd	
door	 een	 sluipende	 politiek	 van	 de	 Israëlische	 overheid	 vervangen	 door	 hippe	 en	 rijke	 joodse	
immigranten.		

(Noot:	cynisch	aspect	aan	het	verhaal	van	Jaffa	is	dat	een	groot	deel	van	de	vluchtelingen	van	1948	
terecht	kwam	 in	Gaza,	wat	de	voorbije	zomer	het	 toneel	was	van	een	ongemeen	harde	 Israëlische	
agressie.	 Dit	 plaatste	 de	 Palestijnse	 inwoners	 van	 Jaffa	 opnieuw	 in	 een	 psychologisch	 bijzonder	
moeilijke	 situatie:	 inwoner	 van	de	 staat	 Israël	 die	 agressie	pleegt	op	een	gebied	waarmee	 zij	 door	
hun	familiebanden	nog	steeds	nauw	verbonden	zijn).	

(De	 Jaffa-sinaasappelen	 zijn	 tot	 vandaag	de	dag	nog	 steeds	 te	vinden	 in	de	winkelrekken	van	onze	
grootwarenhuizen.	Met	de	autochtone	boeren	of	handelaars	heeft	het	echter	niets	meer	te	maken:	
de	merknaam	'Jaffa'	was	een	zodanig	commerciële	hit	dat	Israël	deze	gewoon	overnam.)	
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− Vervangt Europese Unie Russische gas door Israëlisch gas? 
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− Ook dit nog 

 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verwerpt Palestijnse resolutie 
 
Op 30 december werd de resolutie van de Palestijnse Autoriteit in de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties in New York besproken. De voorgelegde tekst voorziet in 
een vredesakkoord binnen de 12 maanden en in de terugtrekking van Israël uit de 
bezette gebieden voor eind 2017. Acht landen (Argentinië, Chili, China, Frankrijk, 
Jordanië, Luxemburg, Rusland en Tchad) stemden voor, twee landen (de Verenigde 
Staten en Australië) stemden tegen en vijf landen (Groot-Brittannië, Litouwen, Nigeria, 
Rwanda en Zuid-Korea) onthielden zich. (Le Soir, 2.1.2015, p. 10). De resolutie 
behaalde dus niet de vereiste meerderheid van negen stemmen. In dat geval hadden 
de Verenigde Staten als permanent lid van de Veiligheidsraad hun vetorecht moeten 
gebruiken. Volgens de Palestijnse onderhandelaar Saëb Erekat wou Nigeria 
aanvankelijk een ja-stem uitbrengen, maar onder druk van de Verenigde staten 
onthield Nigeria zich bij de stemming. De Verenigde Staten hadden gedreigd met het 
stopzetten van hun steun aan Nigeria in de strijd tegen Boko Harem. Op 2 januari 
werd de Franse ambassadeur in Israël op het matje geroepen omdat Frankrijk de 
resolutie had gesteund. (Le Monde, 3.1.2015, p. 4). 
Namens de Palestijnse autoriteit heeft president Mahmoud Abbas op 31 december 
het Statuut van Rome ondertekend, wat erop neerkomt dat hij de aansluiting van 
Palestina bij het Internationaal Strafhof (ICC) aanvraagt. Abbas heeft nog 17 andere 
internationale verdragen ondertekend, zoals over de scheepvaart, het leefmilieu, de 
politieke rechten van de vrouw, het verbod op bepaalde wapens. (La libre Belgique, 
2.1.2015, p. 16). Intussen heeft Israël de transfer bevroren van 106 miljoen euro 
belastingen die in december voor rekening van de Palestijnse Autoriteit waren geïnd. 
De bevriezing is een antwoord op de Palestijnse vraag tot aansluiting bij het 
Internationale Strafhof.  
 
Verkiezingsgeschenk voor de Israëlische kolonisten 
 
De populariteit van eerste minister Benjamin Netanyahu is in Israël gestegen nadat 
hij in de Gazastrook de spierballen heeft gerold ten koste van honderden dodelijke 
burgerslachtoffers. Daarom achtte hij het moment voor vervroegde verkiezingen 
gekomen en stuurde hij twee ministers, Yair Lapid en Tzipi Livni, op 2 december de 
laan uit. De Laatste verkiezingen dateren van 22 januari 2013 en de vervroegde 



verkiezingen komen er op 17 maart 2015. Om zijn positie tegenover zijn extreem-
rechtse concurrenten (Israël Ons Thuis, het Joodse Huis en Shas) te versterken 
heeft hij in december subsidies voor een totaal van 260 miljoen euro aan de 
kolonisten van de bezette Westelijke Jordaanoever gegeven. Een deel ervan zal 
besteed worden aan de versterking van de “voorposten” of “wilde kolonies”. (Le Soir, 
23.12.2014, p. 12). 
 
Protesten tegen G4S in Gent gaan door 
 
Op 20 december jl. vond op de Kalandeberg in Gent de jaarlijkse kerstwake van het 
GAPP (Gents ActiePlatform Palestina) en Intal plaats. Hiermee willen beide 
organisaties de aandacht vestigen op de rechten van de decennialang bezette 
Palestijnse bevolking. Daarom werd voor een replica van de apartheidsmuur tussen 
Israël en de West Bank een checkpoint nagebootst waar acteurs de dagelijkse 
controles en agressie van het Israëlische leger uitbeeldden. Ook Maria en Jozef 
werden op weg naar Bethlehem tegengehouden. Aan de infostand kochten 
nieuwsgierige voorbijgangers boeken en werden handtekeningen verzameld voor de 
"Stop G4S"-campagne. G4S is een internationaal bewakingsbedrijf dat 
beveiligingsapparatuur en diensten levert aan Israëlische gevangenissen in Israël en 
de bezette gebieden waar Palestijnse politieke gevangenen, onder andere kinderen, 
opgesloten zitten en mishandeld worden.(http://www.palestinasolidariteit.be/content/protesten-
%E2%80%98stop-g4s%E2%80%99-gent-gaan-voort) 
 

 
 
Er werden op de drukste winkeldag van deze kerstperiode ook wafels, cake, koffie en 
thee verkocht aan de talrijke voorbijgangers. In het kader van MUSIC FOR LIFE werd 
zo voor Palestina Solidariteit geld ingezameld voor noodhulp aan Gaza (dat 
afgelopen zomer zwaar getroffen werd door de Israëlische bombardementen). Om 



16u. zong wereldkoor Sapukay een uur uit volle borst vredesliederen voor de 
tientallen gecharmeerde passanten. Zodoende werd deze geslaagde actie met een 
warme, hoopvolle noot afgesloten... 
Ook in Charleroi (27 december) en Brussel (28 december) waren er betogingen vijf 
maanden na de Israëlische Gazaoorlog. 
 
Israël sloopt huizen van familieleden van Palestijnse “terroristen” 
 
Sinds de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever in juni 1967 heeft het 
Israëlische leger honderden woningen gesloopt om de nabestaanden van Palestijnen 
te straffen die Israëliërs kwaad zouden hebben berokkend. Volgens de Israëlische 
mensenrechtenorganisatie B'Tselem zou deze collectieve bestraffing al duizenden 
Palestijnen dakloos hebben gemaakt. Van 2001 tot 2005 werden 664 woningen in de 
bezette Palestijnse gebieden gesloopt. (La Libre Belgique, 20.11.2014, p. 17). 
In Palestina onder Brits mandaat (1920-1948) werd het vernietigen van huizen vaak 
als vergelding toegepast. Israël heeft deze praktijk gewoon van de Britten 
overgenomen. In 2005 werd het advies gevraagd van een commissie die door de 
toenmalige militaire opperbevelhebber Moshe Ya'alon was opgericht. De commissie 
kwam tot het besluit dat het opblazen van huizen alles behalve ontradend werkt, 
maar alleen de frustratie, de woede en de haat onder Palestijnen aanwakkert. Het 
slopen van huizen van Palestijnen betrokken bij een aanslag werd dus stopgezet. 
Na de zomer 2014 besliste de Israëlische regering opnieuw over te gaan tot 
vernieling van huizen. Op 19 november werd het appartement van Abdel Rahman Al-
Shaludi vernietigd. Al-Shaludi was de Palestijn die op 22 oktober met zijn auto op 
wachtenden aan een aan tramhalte was gereden. 
Ook de huizen van Oday en Ghassan Abu Jamal werden gesloopt. Ghassan en 
Oday zijn twee neven uit Oost-Jeruzalem die op 18 november met een hakmes en 
een pistool een synagoge binnenvielen en er vijf dodelijke slachtoffers maakten. De 
weduwe en het zoontje van Ghassan kregen nog een extra straf. Hun 
verblijfsvergunning om in Oost-Jeruzalem te wonen wordt ingetrokken. Ze zullen dus 
het land worden uitgezet. De Israëlische ngo B'Tselem noemt de deportatie van de 
weduwe en haar zoontje 'een vorm van collectieve bestraffing'. (De Standaard, 
28.11.2014, p. 20). 
De meeste waarnemers denken dat de terreurdreiging door al die strafmaatregelen 
allerminst is afgenomen. Bovendien valt op te merken dat deze strafmaatregelen 
enkel gelden voor de gezinnen van Palestijnse “terroristen”. De huizen van de 
Israëlische terroristen die op 2 juli de jonge Palestijn Mohamed Abu Khdeir levend 
hebben verbrand, werden niet met de grond gelijk gemaakt. 
 
Europese rechter schrapt Hamas op lijst met terreurorganisaties 
 
Volgens een arrest van het Gerecht van de Europese Unie (EU) moet de naam van 
de Palestijnse politieke beweging Hamas verwijderd worden van de Europese lijst 
met terreurorganisaties. De Europese rechter van eerste aanleg oordeelde dat de 
argumentatie om Hamas in 2001 op de terreurlijst te plaatsen gebrekkig was. De 
Europese buitenlandministers namen toen een beslissing die louter gebaseerd was 
op 'aantijgingen in de pers en op het internet' en niet op basis van 'onderzochte en 
door relevante autoriteiten bevestigde daden'. (De Morgen, 18.12.2014, p. 19). 
De Europese beleidsmakers hebben nu drie maanden de tijd om bij het Europees 
Hof van Justitie in Luxemburg tegen dit arrest beroep aan te tekenen. Als ze in 



beroep gaan blijven de sancties van kracht die de EU tegen Hamas heeft ingesteld, 
zoals de bevriezing van de tegoeden, 
Maja Kocijančič, woordvoerster van de Europese Commissie heeft al laten weten dat 
Europa “Hamas als een terreurorganisatie zal blijven beschouwen”. (De Morgen, 
18.12.2014, p. 19). De Israëlische Eerste Minister Benjamin Netanyahu eiste dat 
Europa Hamas onmiddellijk opnieuw op de terreurlijst zet en reageerde boos: “Het 
lijkt erop dat te veel mensen in Europa, waar zes miljoen joden werden afgeslacht, 
niets geleerd hebben. De vriendschap die we zien in de Verenigde Staten, staat in 
schril contrast met wat we spijtig genoeg zien in Europa.” (De Standaard, 18.12.2014, 
p. 17). 
http://www.demorgen.be/buitenland/europa-haalt-hamas-van-terreurlijst-a2156139/ 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141217_01435071 en 
http://www.lesoir.be/741096/article/actualite/union-europeenne/2014-12-23/juges-
sanctionnent-sanctions 
 
Israël voert opnieuw luchtbombardementen uit in Syrië 
 
Nu Syrië al enkele jaren in een burgeroorlog verwikkeld is, maakt Israël daarvan 
gebruik om boven dit land regelmatig bombardementsvluchten uit te voeren. Dit was 
al het geval op 29 januari, 3 mei en 30 oktober 2013. 
Op 7 december 2014 was het weer prijs. De Israëlische luchtmacht bombardeerde 
een doelwit nabij de internationale luchthaven in, de hoofdstad Damascus, alsook 
een doelwit in de stad Dimas ten westen van Damascus en niet ver van de Libanese 
grens. Het zou gaan om opslagplaatsen met wapens bestemd voor de Libanese 
politieke beweging Hezbollah. (La Libre Belgique, 9.12.2014, p. 20). 
Volgens de VN-waarnemers van de UNDOF in de door Israël bezette en 
geannexeerde Syrische Golanhoogte zouden er contacten bestaan tussen het 
Israëlische leger en de Syrische rebellen. Zo werden er in 2014 tussen 1 maart en 31 
mei 59 contacten geregistreerd. Het gaat meestal om vervoer van gewonde rebellen 
naar Israël. Maar soms werden ook Syriërs weggevoerd die niet gekwetst waren. Op 
10 juni hebben Israëlische soldaten twee kisten aan Syrische rebellen overhandigd. 
(Le Soir, 8.12.2014, p. 12). Volgens de Franse inlichtingendiensten waren deze 
kisten bestemd voor de Syrische rebellen van het al-Nosra Front, de Syrische tak van 
al-Qaida (Le Canard enchaîné, 10.12.2014, p. 3). 
 
Israëlische veiligheidsagent verspreidt in Brussel foto van anti-joodse terrorist 
 
Op 24 augustus wandelde in volle dag de Pakistaanse Assim Abassi (22 jaar) naar 
een tramhalte in de Louizalaan te Brussel, om zoals elke zondag met vrienden 
cricket te gaan spelen in Waterloo. De man liep ter hoogte van huisnummer 507 toen 
hij vanuit het raam door een Israëlische veiligheidsagent gefotografeerd werd. Assim 
droeg een met een jas bedekte cricketbat. De Israëlische veiligheidsdienst speelde 
de foto door naar de de federale politie die op 22 november volgend 
opsporingsbericht verspreidde: “Een onbekende man met een voorwerp onder zijn 
arm dat vermoedelijk een jachtgeweer was. Het voorwerp was bedekt met een 
kledingstuk.” De federale politie kreeg de verspreidingsopdracht van de Brusselse 
onderzoeksrechter Isabelle Panou. Panou stond onder druk van de Ligue belge 
contre l'antisémitisme (LBCA). Die pakte op haar website zelf ook uit met beelden 
van een “antisemitische schutter” die “vrij loopt in Brussel”.(De Morgen, 24.11.2004, 
p. 5) 



Tufail, de vader van Assim, werkt op de Pakistaanse ambassade en kreeg te horen 
dat zijn in juli afgelopen arbeidsovereenkomst niet zou vernieuwd worden. Het 
probleem is dat de familie Abassi niet naar Pakistan durft terug te keren, nu de zoon 
Assim ten onrechte van terrorisme verdacht werd.    
 
Bekering tot het jodendom als wapen tegen groei van de Palestijnse bevolking 
 
Volgens Lawrence E. Epstein van de Israëlische krant Yediot Aharonot zijn steeds 
minder Amerikaanse joden geneigd om met een joodse echtgenoot of echtgenote te 
trouwen. Ze huwen op een latere leeftijd en hebben minder of geen kinderen. Twee 
derde van de recente huwelijken van Amerikaanse niet orthodoxe joden werden 
gesloten met een niet-joodse gelovige partner (goyim, heidenen of niet joden) en 
amper 9 procent van de joden getrouwd met een ongelovige gaat nog eenmaal per 
maand naar de synagoge. Volgens Epstein leidt dit tot assimilatie van de joodse 
gemeenschap in de Verenigde Staten. 
Epstein pleit dus voor een stijging van het aantal bekeringen tot het Jodendom. Dit 
zou ook de Israëlische joden ten goede komen in de demografische strijd tussen 
Israëlische joden en Palestijnen. Hij vreest inderdaad dat na verloop van tijd de 
Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever qua aantal de bovenhand op de 
joodse bevolking zal bekomen. Hoe meer joden, hoe meer soldaten in het Israëlische 
leger en des te meer arbeidskrachten om de Israëlische economische groei te 
ondersteunen. 
Hij wil dus ook de Alya, de terugkeer naar Israël van de Joden uit de hele wereld 
aanmoedigen. Maar daartoe moet volgens Epstein de Israëlische regering en de  
religieuze instanties de bekering tot het Jodendom makkelijker maken. (Courrier 
international, n° 1232, 12.6.2014, p. 9 http://www.courrierinternational.com/article/2014/06/18/convertir-les-
conjoints-non-juifs ). 
 
Vervangt Europese Unie het Russische gas door Israëlisch gas ? 
 
In 2009 werd voor de Israëlische kust het Tamar-gasveld ontdekt. In 2010 werd het 
gasveld Leviathan gevonden. Het veld ligt tussen de kusten van Israël, Libanon, 
Cyprus en de Gazastrook en er zou zo een 345.465.528 m³ gas onder de grond 
zitten (De Morgen, 11.10.2011). Op 14 december 2014 werd de ontdekking van een 
derde gasveld Royee bekendgemaakt. Dit laatste gasveld ligt op de zeegrens met 
Cyprus en Egypte en de uitbating van dit veld zou al in december 2015 van start 
gaan. (De Standaard, 16.12.2014, p. 22). 
Europa is door de crisis in Oekraïne op zoek naar een alternatief voor de 
bevoorrading van Russisch gas. De ministers van energie van Israël, Griekenland en 
Cyprus stelden de Europese commissie in december voor een pijpleiding te bouwen 
van de gasvelden in het oosten van de Middellandse Zee naar Europa. 
Voor Rusland geen nood want een dochtermaatschappij van het Russische bedrijf 
Gazprom tekende al in februari 2013 een contract met het Israëlische bedrijf Levant 
LNG Marketing Corporation voor een duur van 20 jaar. Het betreft een exclusieve 
aankoop van vloeibaar aardgas (LNG) afkomstig van het gasveld Tamar voor de kust 
van Haifa. (Le Monde diplomatique, september 2014, p. 8). 
 
Gemeente Molenbeek voor uitsluiting van bedrijven actief in bezette gebieden 
 



Op 26 november 2014 stemde de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek, op 
voorstel van de Partij van de Arbeid (PVDA-PTB) voor de uitsluiting bij openbare 
aanbestedingen van elk bedrijf dat actief is in de bezette Palestijnse gebieden. 
 
De gemeenteraad moest beslissen over de modaliteiten voor een openbare 
aanbesteding voor bewakingscamera's. In oktober 2013 had de PVDA zich al tegen 
zulke aankoop gekant. Ze vond dat er in budgettaire moeilijke tijden andere 
prioriteiten waren dan de aankoop van bewakingscamera's. Het gemeenteraadslid 
Dirk De Block (PVDA) had het toen ook over een ander probleem bij die aankoop. 
Radwin is een van de multinationals die veel van dit soort contracten binnenhaalt in 
steden en gemeenten. Radwin werkt samen met het Belgisch bedrijf Blue Vision en 
is betrokken bij de bewaking en controle van de Palestijnen in de bezette gebieden 
o.a. door de installatie van bewakingscamera's rond de kolonies, die allen illegaal zijn. 
 
Op de gemeenteraad van 26 november 2014 wilde de meerderheid in de raad een 
mandaat geven aan het Brussels Gewest voor het aanschaffen van deze 
bewakingscamera's. Dirk De Block diende een motie in met de vraag elk bedrijf dat 
actief is in de bezette gebieden of een slechte naam heeft wegens onethisch gedrag, 
uit te sluiten van de openbare aanbesteding. 
Burgemeester Schepmans (MR) gaf een aantal argumenten tegen zijn motie. 
Volgens haar moest het Brussels Gewest die discussie voeren. De voorzitter van de 
gemeenteraad, Michel Eylenbosch, legde het amendement ter stemming voor en 
verwachtte dat alle raadsleden van de meerderheid de lijn van de burgemeester zou 
volgen bij de stemming. Maar tot zijn verbazing steunde een aantal leden van de 
meerderheid de motie. Toen de voorzitter dat vaststelde wilde hij de stemming 
overdoen met als argument dat een aantal raadsleden het verkeerd begrepen 
hadden... maar dat wilden die uiteraard niet. 
Deze uitslag belet dus dat Radwin/Blue Vision de openbare aanbesteding voor 
bewakingscamera's kan binnenhalen. 
De parlementsleden van de PVDA in het Brussels Gewest zullen daar ook over dit 
onderwerp interpelleren.   
Info: http://bruxelles.ptb.be/articles/molenbeek-premier-boycott-d-entreprises-actives-
dans-les-territoires-occupes-palestiniens 
 
En ook dit nog (korte notities) 
 

− De burgemeester van de Israëlische kuststad Ashkelon wil om 
“veiligheidsredenen” voorlopig geen Arabische arbeiders meer op 
bouwwerven voor kleuterscholen te werk stellen. (De Standaard, 21.11.2014), 
p. 18) 

− Het netwerk van Europese Joden voor een rechtvaardige Vrede (EJJP) 
vraagt de erkenning van de Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967, 
met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Het netwerk werd in 2002 opgericht en 
omvat 11 organisaties zoals de Union des progressistes juifs de Belgique. 
( De Standaard, 23.12.2014, p. 12). 

− Op 25 november hebben 750 Israëlische vrouwen, waaronder ook een 
aantal Palestijnse vrouwen een vredesmars georganiseerd van Naharya naar 
Sderot. (La Libre Belgique, 26.11.2014, p. 20). 

− In een brief van 2 november vragen een aantal Israëlische reservegeneraals 
aan eerste minister Benjamin Netanyahu om een vredesinitiatief te nemen op 



basis van het Saoedisch vredesplan van 2002 voor terugtrekking van Israël uit 
de in juni 1967 bezette Palestijnse gebieden. (Le Soir, 5.11.2014, p. 13). 

− De Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen elke druk om de 
bezette gebieden op te geven: “Als we ons terugtrekken, staan de radicale 
Islamisten aan de buitenwijken van Tel Aviv en in het hart van Jeruzalem.” (De 
Standaard, 15.12.2014, p. 14). 

− Eind oktober veroordeelde de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties voor de 23ste keer het embargo tegen Cuba. Alleen de Verenigde 
Staten en Israël stemden tegen. (De Standaard, 9.12.2014, p. 17). 

− Bij de Israëlische bestorming op 31 mei 2010 van de Turkse boot Mavi 
Marmara met hulpgoederen voor Gaza kwamen negen mensen om. 
Desondanks vond het Internationaal strafhof (ICC) dit niet ernstig genoeg voor 
een zaak bij het strafhof. (Metro, 7.11.2014, p. 7). Ook de Zweedse justitie 
beëindigde zijn onderzoek over de bestormingen van de goederenvloot in 
2010 en 2012 door de Israëlische marine en besliste om geen vervolging in te 
stellen. (Métro, 10.12.2014, p. 5). 

− in 2014 kwamen 128 journalisten tijdens het werk om het leven. De 
gevaarlijkste landen voor journalisten zijn: Pakistan (14 doden), Syrië (12 
doden), Mexico, Irak, Somalië, Brazilië, Honduras, de Filipijnen, Indië, 
Afghanistan (9 doden) en de bezette Palestijnse gebieden (9 doden). (Le Soir, 
2.1.2014, p. 10). 

− Op 12 december betoogden zowat tweehonderd Palestijnen tegen het 
Israëlische beleid van woningenbouw voor de kolonisten, in het bijzonder 
tegen de voorpost Adeï Ad in de Shilovallei. De betogers wilden olijfbomen 
planten maar dat was tegen de zin van de Israëlische soldaten die gebruik 
maakten van traangasgranaten en stungranaten (felle flits en knal van 170 
decibel). Het leger ging er zo hard te keer dat Ziyad Abou Ein, Palestijnse 
minister voor koloniën, aan een hartaanval overleed (Le Monde, 12.12.2014, p. 
4). Volgens Palestijnse bronnen overleed de minister na hardhandig 
ineengeslagen te zijn door Israëlische soldaten. 

− Een tip van de Amerikaanse republikeinse senator en Vietnamveteraan 
McCain voor de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet: “Ik weet uit ervaring 
dat mishandeling van gevangenen meer slechte dan goede inlichtingen 
oplevert”. (De Morgen, 13.12.2014, p. 11). 

− De Israëlische politie heeft het hoofd en negen andere leden van de extreem-
rechtse organisatie Lehava aangehouden. Deze Israëlische organisatie is 
gekant tegen het vreedzaam samenleven met de Palestijnen. Drie jongeren 
van deze organisatie werden gearresteerd nadat eind november de enige 
tweetalige school (Arabisch-Hebreeuws) in Jeruzalem werd in brand gestoken. 
(Le Monde, 17.12.2014, p. 6). 

− De Frans-Belgische bank Dexia is in vergaande gesprekken met de Bank of 
Jerusalem over de verkoop van zijn meerderheidsbelang van 65 procent in 
Dexia Bank Israël. (De Standaard, 17.12.2014, p. 25). Dit Israëlische filiaal 
van Dexia ligt in België al jaren onder vuur van een actiecampagne (Israël 
koloniseert – Dexia financiert) wegens de financiering van Israëlische kolonies 
in de bezette Palestijnse gebieden.   

− Sedert begin 2013 geeft het Belgische consumentenblad Test-Aankoop 
positieve adviezen over beleggen in aandelen van het Israëlisch bedrijf TEVA 
Pharmaceutical. In 16 berichten wordt slechts eenmaal vermeld dat het om 
een Israëlisch bedrijf gaat. Men krijgt soms de indruk dat het een Amerikaans 



bedrijf is, omdat het noteert in US dollar op de beurs van New York. Voor 
andere bedrijven wordt het land van vestiging/beheer steeds wel toegevoegd. 

Over actie tegen TEVA: http://www.dewereldmorgen.be/foto/2013/01/17/klacht-joods-
actueel-tegen-geneeskunde-voor-het-volk   



Schrijf eens een brief 
Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg 
het voorbeeld van onderstaande personen die volgende brief naar de media schreven en verstuurden. 

Reactie op artikel van Ine Roox “Israël kiest voor collectieve bestraffing in Oost-Jeruzalem“(De 
Standaard, 28.11.2014)

Alhoewel de teneur van dit artikel positief is en ik neem aan de bedoeling goed, wil ik toch 
volgende opmerking maken over het taalgebruik 
Het	woord	‘terreur’	zal	voor	Israël	nooit	gebruikt	worden.	
- Palestijnen voelen zich ‘geviseerd’ door luchtballonnen. Dat er daarna een dodelijk schot 
kan vallen lijkt mij heel wat meer dan alleen ‘geviseerd’ te worden 
- De manier waarop de weduwe en haar 3 kinderen, oudste 6 jaar, wordt behandeld zal nooit 
terreur worden genoemd. 
- Van de Palestijnen gaat wel ‘terreurdreiging’ en ‘terreuraanslag’ uit 
- De ‘30 man waren van plan een terreurdaad uit te voeren... ‘ Dat is de Israëlische versie. 
Men had ook kunnen schrijven ‘zouden van plan geweest zijn...’ 
Ik weet dat dit peanuts zijn, maar ze dragen nog maar eens bij tot het algemeen sfeerbeeld van 
de Palestijnen en dat zij alleen terreurdaden plegen. 
Palestijnen ‘verdedigen’ zich nooit. 
Alleen Israëli’s doen dat. 
De	Palestijnen	moeten	zorgen	voor	de	veiligheid	van	zijn	bezetter	en	Israël	moet	zich	
verdedigen	tegen	zijn	slachtoffers.		
 
Johan Van Hulle 
Zomergem

 

Naar aanleiding van de aanslag in een synagoge van West-Jeruzalem (verstuurd op 18.11.2014 
naar de redactie van het VRT-Journaal

Naar aanleiding van de dramatische dodelijke aanslag in een synagoge in West-Jeruzalem had ik graag volgende 
context meegegeven, zodat de modale kijker die de situatie niet op de voet volgt, een beter idee krijgt van de 
recente onrust in en rond Jeruzalem en de voornaamste twistpunten vandaag de dag. 
 
De vermoedelijke daders komen uit Oost-Jeruzalem, dat sinds 1967 illegaal veroverd (geannexeerd) werd door 
Israël. Daarbij werd ook de grond van 28 omliggende dorpen in de West Bank geannexeerd, hoewel die dorpen 
niet bij Jeruzalem behoorden. In Oost-Jeruzalem woonden toen alleen maar Palestijnen. Nu wordt ditzelfde 
Oost-Jeruzalem sindsdien enerzijds (illegaal) volgebouwd met kolonies, terwijl anderzijds de Palestijnse wijken 
volkomen verwaarloosd worden door de bezettende Israëlische autoriteiten, die dus op een gewelddadige wijze 
de controle over de stad veroverd hebben. 
 
Openbare diensten zoals scholen, hospitalen, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, waterleidingen, 
openbaar vervoer worden genegeerd door de autoriteiten. 
 
Het stadsbestuur heeft een officieel (en publiek) beleid om de menselijke samenstelling (demografische balans) 
in (geheel) Jeruzalem op 70% joden vs. 30% Palestijnen te brengen (master plan 2020). 
 



Vaak wordt disproportioneel geweld en collectief geweld gebruikt tegen de Palestijnse bevolking. Zoals het 
willekeurig besproeien van schoolgebouwen 's nachts, of het afsluiten van op één na alle toegangswegen van de 
wijk al-issawiya voor 10 dagen lang. Zie: 
http://972mag.com/watch-police-spray-putrid-water-on-palestinian-homes-schools/98840/ 
 
Nog meer collectieve ondemocratische bestraffing: Ook zullen de familiehuizen van de Palestijnse daders van 3 
recente aanslagen in Jeruzalem worden vernietigd. Zie: 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=739976 
 
Dit is algemeen geweten en een beleid dat reeds decennialang wordt gevoerd in Oost-Jeruzalem, misschien kan 
een Palestijn hierover worden geïnterviewd of een ngo-medewerker of een Palestijn die in België woont? 
 
Daarnaast werd ook de toegang tot de al-aqsa moskee (een islamitische plaats waar een heel kleine 
minderheidsstrekking van orthodoxe joden ook religieus belang aan hecht) voor moslims (dus de facto 
Palestijnen) dit jaar bijna iedere week op vrijdag ontzegd voor mannen onder 40 of 50 jaar.  
 
Regelmatig worden vrouwen ook gedwongen hun ID-kaart af te geven aan de Israëlische politie aan de ingang. 
Vaak moeten ze na hun bezoek hun ID-kaart in een politiekantoor terug gaan halen en er een paar uur op 
wachten vooraleer ze die dan terug krijgen, een andere voorbeeld van de willekeurige discriminatie die de 
(bezettende) autoriteit uitoefent... 
 
Maar dit is slechts een vonk die de spanning doet ontploffen. Dit is het topje van de ijsberg... 
 
Een deel van de verklaring voor de toegenomen spanningen ligt waarschijnlijk ook in de 2160 slachtoffers die in 
Gaza vielen afgelopen zomer, en die het Palestijns bewustzijn en gevoel van onderdrukking sterk heeft doen 
toenemen, mede door de algemene toegenomen agressie van politiediensten en publiek racisme in Israël. 
 
Dit uit zich oa in de Palestijnse jongeman die doodgeschoten werd door de Israëlische politie op 8/11/2014. Zie: 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=738407 
 
Of de 2 Palestijnse minderjarigen (13 jaar en 14 jaar) die eind oktober doodgeschoten werden door Israëlische 
bezettingstroepen in de West Bank. Nota: deze bezetting wordt als illegaal bestempeld door de EU. 
 
Daarnaast werd een 5-jarig meisje doodgereden tijdens een aanslag door een kolonist. Zie: 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=735085 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=733631 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=734030 
 
Door een speling van het noodlot was er in de afgelopen maand geen ruimte in het Journaal om deze slachtoffers 
te vermelden. 
 
Indien er ruimte wordt gevonden om deze moord op Israëlische burgers van deze ochtend in het Journaal te 
brengen, kunnen deze Palestijnse slachtoffers misschien aan het stuk toegevoegd worden. Al is het maar een 
aantal vermelden, als in: "in de afgelopen maand kwamen X aantal Palestijnen om tijdens incidenten met het 
leger den de politie" 
Zodat het publiek beseft dat de bezetting in de West Bank en Oost-Jeruzalem geen rozengeur en maneschijn is. 
 
Kristof 
 
De NV-A tegen erkenning van een Palestijnse staat (verstuurd naar De Morgen op 17.11.2014) 

Nu Zweden de Palestijnse staat erkend heeft schieten onze politici wakker. Europees parlementslid 
Marie Arena (PS) pleitte verleden week tijdens een TV-uitzending van de RTBF voor de erkenning van 
de Palestijnse staat en Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.a) heeft op 7 november een resolutie voor 
de erkenning van de Palestijnse staat ingediend. Volgens docent filosofie Ludo Abicht zou de NV-A 
weigeren deze resolutie te steunen (http://www.standaard.be/cnt/dmf20141116_01378874). Dit is heel 
opmerkelijk als men weet dat de NV-A zich beroept op de Vlaamse beweging die traditioneel steun 
betuigt aan onderdrukte volkeren in hun streven naar zelfstandigheid. Probeert de NV-A de wind uit de 
zeilen van het Vlaams Belang te halen of is deze partij bang om de stemmen van de Joodse kiezers in 
Antwerpen te verliezen? 



Werner De Bus, Brussel 

De NV-A tegen erkenning van een Palestijnse staat (gepubliceerd in De Standaard, 20.11.2014, p. 
40) 

Helpt een resolutie over Palestijnen goedkeuren niet evenveel als deelnemen aan een betoging voor 
een onafhankelijk Catalonië of Schotland of – wat Pater De Roover (ex Vlaamse Volksbeweging) 
betreft – Vlaanderen? Wees niet hypocriet: pleiten voor een tweestatenoplossing Israël-Palestina en 
toch weigeren de resolutie goed te keuren voor het 'zelfbeschikkingsrecht der volkeren' (de 
Amerikaanse president Wilson in 1918). Of staat er niet tussen, maar in de regels van het opinieartikel 
(De Standaard 19 november) letterlijk 'het is een resolutie van de hand van een oppositiepartij in 
België'? 

Lionel Vandenberghe, Halle-Zoersel



	
Kalender	

	
	
Donderdag	8	januari	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	

(in	het	Engels).	

	
Vrijdag	23	januari	18u	Brussel	Nieuwjaarsreceptie	Palestina	Solidariteit,	Vierwindenstraat	60,	te	
1080	Sint-JansMolenbeek.	Graag	inschrijven	bij	info@palestinasolidariteit.beDonderdag	29	januari	
19u30:	Boekhandel	'De	Zondvloed'	organiseert	samen	met	'vzw	Palestina	solidariteit'	een	infoavond	

over	het	conflict	tussen	Palestina	en	Israël.	Dr.	Selma,	Myriam	Vandecan	en	Martijn	Lauwens	zullen	

samen	proberen	een	realistisch	beeld	te	schetsen	van	dit	conflict	-	over	de	geschiedenis,	de	huidige	

situatie	en	aan	de	hand	van	eigen	ervaringen.		Graag	aanwezigheid	bevestigen:	

bestelling@dezondvloed.be	

Waar?	De Zondvloed, Onze Lieve Vrouwstraat 70 te 2800 Mechelen 

Donderdag	5		februari	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	

(in	het	Engels).	

	

1	en	7	februari:	open	voor	publiek:	van	13-18u.	
Palestina	Solidariteit	heeft	een	educatieve	stand	op	de	Brasschaatse	wereldmeerdaagse:	in	het	

Cultureel	Centrum,	dat	ook	de	Ruiterhal	wordt	genoemd.	Een	GPS		brengt	je	met	“Gemeentepark	10	

Brasschaat”	tot	voor	de	ingang.	Je	kan	best	vooraf	afslaan	naar	parking	2.		

	

Donderdag	5		maart	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	

(in	het	Engels).	

	
30	maart	tot	4	april:	Eye	on	Palestine.	
	

Donderdag	2		april	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	(in	

het	Engels).	

	

15	april	2015:	19	u	infoavond	over	de	inleefreizen,	Vierwindenstraat	60,	te	1080	Sint-Jans	
Molenbeek.	Graag	inschrijven	bij	info@palestinasolidariteit.be	

	

1	-05-2015:	stand	wereldfeest	te	Herent	
	

Donderdag	7	mei	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	(in	

het	Engels).	

	

Inleefreis	naar	Israël-Palestina:	mei	en	juli	2015.	Info	en	inschrijving	via	info@palestinasolidariteit.be	

	

Donderdag	4	juni	19u	Brussel	Café	Palestine,	café	Monk,	Sint-Katelijnestraat	40	te	1000	Brussel	(in	

het	Engels).	

	


