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REDACTIONEEL 

Een joodse en democratische staat 
Het was in het programma Het Israël van Heertje en Bromet van de Nederlandse televisie 
dat we het opnieuw van een joodse Israëli konden horen: ‘Israël is een joodse en 
democratische staat’. Die man betoogde: ‘Wij joden zijn al duizenden jaren verbonden met 
dit land. We hebben het recht om hier te wonen na alles wat ons overkomen is…’ 

Er valt veel te zeggen over dit standpunt. 

Laten we beginnen met dat woord democratisch.  

Wat veel voorkomt is dat mensen een versmald begrip hebben van democratie. Ze hebben 
het idee: In dit land zijn verkiezingen, er is een parlement dat de regering kan 
tegenspreken, dus is er democratie.  
Maar als in Rusland, om een voorbeeld te noemen, verkiezingskandidaten plotseling 
worden opgepakt onder valse beschuldigingen en vervolgens hun verkiezingscampagne 
niet meer kunnen voortzetten, is er dan nog sprake van democratie?  
Is er sprake van democratie als er zelfverrijking is onder politici? 
Kunnen we spreken van democratie als de media door de regering worden gecontroleerd 
en zelfs bedreigd? 
Wat als er in een land geen vrijheid van organisatie is?  
Wat als de overheid discrimineert op grond van geloof of etnische herkomst? 
Wat als de media zichzelf censureren? 
En wat heb je aan een parlement, als het in de pas loopt bij de regering? 

Is Israël een democratie? 
In deze nieuwsbrief leest u over martelingen in de Israëlische gevangenissen. 
Er wordt in de bezette gebieden geschoten op ongewapende burgers met de dood tot 
gevolg en er is straffeloosheid voor de soldaten die dit doen. 
Eigendommen worden vernietigd, mensen worden dakloos gemaakt. 
Op de Westelijke Jordaanoever wordt het verzet tegen de bezetting gelijkgesteld met 
strafbare ‘opruiing’. Als je je als Palestijn met politiek bemoeit, kom je zeker in de 
gevangenis.  
Liefdadigheidsorganisaties worden verboden. 
Media-instellingen worden verboden. 
Er is op de Westelijke Jordaanoever geen onafhankelijke rechtspraak.  
Op de Westelijke Jordaanoever hebben Palestijnen geen enkele inspraak over wat er in 
hun land gebeurt. 
De staat Israël eigent zich zonder scrupules grond toe van particulieren, zonder enige 
vergoeding. 
Er zijn plaatsen waar Palestijnen niet mogen komen. 
Geweldpleging en bedreiging van kolonisten blijven straffeloos. 

Het is onmogelijk om het huidige Israël democratisch te noemen. 

Maar zonder bovengenoemde misstanden zou dat niet kunnen: een staat die tegelijk joods 
en democratisch is? 



Het concept van een joodse staat is een stap terug in de tijd, toen religie en welgestelden 
voor een groot deel bepaalden wat er in het land gebeurde. Fundamenteel voor een 
democratie is dat alle burgers gelijk zijn voor de wet. 

Israël is pas een democratie als Palestijnen gelijke rechten hebben. 
Als er een regeling is uitgewerkt die een schadeloosstelling biedt voor het land, de 
goederen en de ondernemingen die Palestijnen zijn afgenomen.  
Als er overeenstemming is over het recht op terugkeer.  
Pas dan kunnen we Israël met recht een democratie noemen. 

Sorry, we blijven hierop kloppen! 

De redactie 

 

PALESTINA 

Bezetting veroordeelt Palestijnen tot bedelstaf 
TheRightsForum – 16.12.2019 – verkorte versie 

Met de gederfde inkomsten had de Palestijnse Autoriteit sinds het jaar 2000 twee 
miljoen banen kunnen scheppen. De totale economische kosten van de bezetting 
voor de Palestijnen liggen nog veel hoger, waarschuwt de VN in een alarmerend 
rapport. 

Onder Israëlische bezetting zal zich nooit een duurzame Palestijnse economie kunnen 
ontwikkelen. Die conclusie valt te trekken uit economische analyses van onder andere de 
Wereldbank die de afgelopen jaren het licht zagen. De bezetting drukt een wurgend 
stempel op de Palestijnse economie en maakt duurzame ontwikkeling onmogelijk. 

In een rapport van december 2019 brengt het VN-orgaan voor handel en ontwikkeling 
(UNCTAD) een deel van de schade in kaart. Het becijfert dat de Palestijnse schatkist alleen 
al aan belastinginkomsten jaarlijks minstens 2,4 miljard euro misloopt. Met dat geld 
zouden ieder jaar 111 000 banen kunnen worden gecreëerd.  

In de onderzochte periode 2000-2017 bedroegen de gederfde belastinginkomsten volgens 
UNCTAD 43 miljard euro, gemiddeld 2,4 miljard per jaar. Ter vergelijking: die 43 miljard is 
meer dan driemaal zoveel als de totale Palestijnse economische productie in 2018; dat 
jaar bedroeg het Palestijnse Bruto Binnenlands Product (BBP) 13,1 miljard euro. Zonder de 
‘fiscale kosten van de bezetting’, zoals UNCTAD ze noemt, zou het Palestijnse BBP in de 
jaren 2000-2017 liefst 32 procent hoger zijn geweest. 

In dat geval zou het chronische Palestijnse begrotingstekort – cumulatief een kleine 16 
miljard euro in de onderzochte periode – niet als een molensteen om de Palestijnse nek 
hangen en zou er bovendien 27 miljard euro extra beschikbaar zijn geweest voor 
investeringen. Nu bleven die beperkt tot 4 miljard. Was het totale bedrag van 43 miljard 
besteed aan economische ontwikkeling, dan zou dat in de onderzochte periode twee 
miljoen banen hebben opgeleverd, concludeert UNCTAD. 



https://rightsforum.org/nieuws/palestijnen-lopen-jaarlijks-24-miljard-euro-aan-belastinginkomsten-
mis-vanwege-bezetting/ 

 

GEWELD IN 2019 
In 2019 doodde het Israëlische leger en de Israëlische politie 133 Palestijnen 
waarvan 28 minderjarigen. 104 Palestijnen werden gedood in de Gazastrook. 3 
Palestijnen werden gedood binnen Israël.  

De meeste van deze doden waren het directe gevolg van Israëls meedogenloze open-vuur-
politiek. 

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof Fatou Bensouda verklaarde op 20 
december dat een onderzoek naar oorlogsmisdaden door Israël gerechtvaardigd is.  

Meer dan de helft van de slachtoffers in de Gazastrook (56) namen niet deel aan 
vijandelijkheden. 
Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem werden 26 Palestijnen 
gedood, waarvan 5 minderjarigen. Zes van de slachtoffers werden gedood kort na het 
gooien van Molotovcocktails. Drie gevallen werden door B’Tselem onderzocht en geen van 
hen vormde een gevaar op het moment dat ze neergeschoten werden. Eén van hen had 
zelfs niet deelgenomen aan de geweldpleging. 
In de Gazastrook wordt bevel gegeven om te schieten op ongewapende demonstranten bij 
de grens met Israël. Deze orders, die goedgekeurd worden door het Hooggerechtshof, 
vinden nog steeds plaats. Israël zegt dat het alle verdachte gevallen onderzoekt. Dit is 
echter niet geloofwaardig, omdat er geen onafhankelijk onderzoek naar de politie en 
andere verantwoordelijken wordt toegelaten. Bovendien: in de zeldzame gevallen dat er 
wel een eigen onderzoek komt, komt er geen veroordeling. 
https://www.btselem.org/press_releases/20200101_2019_fatalities 

In onderstaande link vindt u een opname, waarin u ziet hoe de ongewapende 22-jarige 
Omar Al Badawi op 11 november door een soldaat van dichtbij werd neergeschoten. Hij 
overleefde het niet.  
https://www.btselem.org/video/20191210_killing_of_omar_al_badawi#full 

Op 13 november werden tijdens een bombardement 14 burgers gedood.  
Khitam ‘Abd al-‘Aal verloor als moeder die dag drie zonen. Ze getuigt: 
… nadat ik 15 minuten terug was uit het ziekenhuis bracht men de lichamen van Ibrahim 
en Ismael naar ons. Ik omhelsde hen en kuste hen en wenste hen rust en genade. Ik bad 
God dat hij mij kracht zou geven. Daarna werden mijn twee zonen naar de moskee 
gebracht. Na een half uur brachten ze mijn zoon Ahmed. Ik huilde en omhelsde hem en 
kuste zijn hoofd. Ik bad om de genade van de hemel. 
Mijn zoons waren onschuldig. Ze waren aan het werk en het Israëlische leger viel hen aan 
met raketten! Ahmed had altijd een lieve glimlach. Ibrahim werkte dag en nacht. Wat zou 
ik graag Ismaël nog eens terug zien keren uit school! 

Op 14 november werden negen leden van de a-Sawarkah family gedood tijdens een 
bombardement. 



De woordvoerder van het Israëlische leger verklaarde dat het doel was een lid van de 
Islamitische Jihad te doden. De informatie die men had, bleek fout te zijn en gebaseerd op 
informatie in de sociale media. Onderzoek wees uit dat het doelwit maandenlang niet was 
gecontroleerd en dat er geen poging was gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. 
Het onderzoek bracht meer aan het licht over de bombardementen van Israël in Gaza. Het 
bleek dat doelwitten in een bijna willekeurig proces werden toegevoegd aan het 
‘doelwitten bestand’. Er bleek geen controle te zijn van de informatie die in het bestand 
aanwezig was.  
Standaardzinnen in de zeldzame rapporten van onderzoek van het leger geven 
beoordelingen als: ‘op het moment dat de beslissing genomen werd, nam men aan dat de 
bijkomende schade (collateral damage) bij de aanval niet buitensporig zou zijn ten 
opzichte van het militaire voordeel dat behaald zou worden’ en ‘deze vaststelling was in de 
gegeven omstandigheden niet onredelijk’. 
Het blijkt dat het vooronderzoek van het leger veel minder nauwgezet was dan eerder 
werd voorgesteld. Het is zelfs twijfelachtig of de ‘verwachte collateral damage’ in feite wel 
van tevoren werd ingeschat. Veel wijst erop dat deze formuleringen een 
standaardonderdeel zijn van het onder de tapijt vegen van belastende informatie. 
https://www.btselem.org/gaza_strip/20191222_air_force_kills_14_civilians_in_gaza 

 

WESTELIJKE JORDAANOEVER 

Banksy: de kerststal als ‘litteken van Bethlehem’ 

 



De Britse kunstenaar Banksy heeft weer van zich laten horen. In een hotel in Bethlehem, 
de geboorteplaats van Jezus, heeft hij een alternatief kerststalletje gezet onder de titel 
"Scar of Bethlehem", het litteken van Bethlehem.  

De alternatieve kerststal van Banksy staat in het Walled Off Hotel in Bethlehem, op de 
Westelijke Jordaanoever.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/22/kunstenaar-banksy-laat-van-zich-horen-met-
alternatieve-kerststa/ 

 
Vernielingen 

 

In december 2019 werden 56 gebouwen vernietigd in de bezette Palestijnse gebieden 
(inclusief Oost Jeruzalem). 99 Mensen waarvan 48 kinderen moesten elders een 
onderkomen zoeken.  
https://icahd.org/2019/12/31/december-2019-demolition-and-displacement-report/ 

 

Ruim vijftig jaar zonder burgerrechten 
In december publiceerde Human Rights Watch een rapport over burgerrechten op de 
Westelijke Jordaanoever getiteld: Born without civil rights. Het rapport is gebaseerd op 
nauwkeurige bestudering van tientallen gerechtelijke uitspraken en militaire bevelen en op 
29 interviews: 11 met politieke gevangenen, 3 met activisten en journalisten en 12 met 
advocaten, die de rechten verdedigen van Palestijnse gevangenen. Ook was er 
correspondentie met Israëlische autoriteiten. 



In augustus 1967 werd een militaire order uitgevaardigd, die politieke bijeenkomsten met 
meer dan tien mensen zonder voorafgaande permissie verbood. In dezelfde order 101 
wordt het publiceren van politieke boodschappen of het gebruiken van vlaggen of politieke 
symbolen zonder goedkeuring van het leger verboden. Op grond van order 101 draaien 
nog steeds Palestijnen de gevangenis in. 

In 2010 werd de militaire order 1651 gepubliceerd, die een gevangenisstraf van 10 jaar 
voorziet voor iedereen ‘die in de Westelijke Jordaanoever probeert de vrede en orde te 
verstoren of sympathie betuigt met een vijandelijke organisatie. Hetgeen opgevat wordt 
als opruiing’. 

Van juli 2014 tot juli 2019 werden 4590 Palestijnen veroordeeld wegens het betreden van 
een ‘gesloten militaire zone’ (vaak verklaart het leger een plaats waar gedemonstreerd 
wordt tot verboden militaire zone). 1704 Palestijnen werden vervolgd wegens het 
lidmaatschap van een onwettige organisatie en 358 voor ‘opruiing’. 

Het meedoen aan een demonstratie kan dus leiden tot gevangenschap. Dit ondervond 
Farid al Atrash uit Hebron, die 3½ jaar later nog steeds lastiggevallen wordt. Abdalla 
Abu Rahma uit Bil’in werd 8 keer gearresteerd zonder geweld gebruikt te hebben. 

Khalida Jarrar, parlementslid, zit nu opnieuw in administratieve detentie. 

In het dossier van Hafez Omar wordt bijna uitsluitend gesproken over bijeenkomsten met 
activisten en demonstraties (ook tegen de Palestijnse Autoriteit). 

Sinds 1967 heeft het ministerie van Defensie meer dan 411 organisaties verboden. 
Daaronder zijn politieke partijen, zoals de partij El Fatah. Ook charitatieve organisaties 
worden verboden zoals de wereldwijde organisatie Qatar Charity. Najwan Odeh was 
directeur van een plaatselijk bureau van Qatar Charity en werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden.  

Een beroep op het Hooggerechtshof bij veroordelingen heeft over het algemeen weinig zin, 
omdat het hof veel respect heeft voor de positie van de staat en het leger. 

Het posten van een bericht op sociale media is ook zeer riskant. Nariman Tamimi kreeg 8 
maanden cel vanwege een bericht dat veel gedeeld was. 

In 2017 en 2018 werden 74 journalisten gearresteerd en 19 media-instellingen gesloten. 

7 journalisten vertelden dat zij zich teruggetrokken hebben uit de sociale media, vanwege 
het risico van arrestatie.  

Als aanbeveling pleit het rapport voor het intrekken van de militaire orders 101 en 1651. 
De noodwetten van 1945 zouden ook niet meer gebruikt mogen worden. Het invoeren van 
een veel gematigder bewind zoals dat bestaat in Oost Jeruzalem zou een grote 
vooruitgang betekenen. 

https://www.hrw.org/report/2019/12/17/born-without-civil-rights/israels-use-draconian-
military-orders-repress 

 

 



 

Palestijnen in Hebron staken tegen nieuwe nederzetting  
Israël wil de antieke groentemarkt met de grond gelijk maken om 70 
appartementen te bouwen waardoor het aantal Israëlische kolonisten kan 
verdubbelen. 

De Palestijnen in Hebron staakten om te protesteren tegen de plannen van Israël om een 
nieuwe illegale nederzetting te bouwen in de stad. 

Op 1 december 2019 keurde minister van Defensie Naftali Bennett een nieuwe 
nederzetting en de bouw van 70 appartementen goed. Hierdoor kan het aantal Israëlische 
kolonisten in Hebron, dat sinds 1967 onder militaire bezetting staat, verdubbelen. 

Een antieke groothandelsmarkt, eigendom van de Palestijnse gemeente, zal worden 
vernietigd om plaats te maken voor het zeer controversiële project. 

Bijna 800 Israëlische kolonisten wonen momenteel in het hart van Hebron onder zware 
militaire bewaking, samen met 30 000 Palestijnen. De totale bevolking van Hebron telt 
ongeveer 200 000 mensen. 

In 1994 sloot Israël de belangrijkste Shuhadastraat, na het bloedbad van de Ibrahimi-
moskee waarbij 29 Palestijnen werden gedood door een Israëlische kolonist. Na de aanval 
verdeelde Israël de heilige plaats, bij joden bekend als het graf van de patriarchen, in 
afzonderlijke ruimtes voor Palestijnen en kolonisten. 

Imad Kharwat, een ambtenaar van Fatah, vertelde dat tot een algemene staking was 
opgeroepen als reactie op de "ontheiliging" van kolonisten van de Ibrahimi-moskee en om 
aan de wereld duidelijk te maken dat "Palestijnen geen compromissen sluiten op hun 
land."  

Sinds vorige week stroomden honderden Palestijnen naar het dagelijkse ochtendgebed in 
de Ibrahimi-moskee als onderdeel van de protesten. Ze pleiten ook voor de heropening 
van Shuhadastraat, ooit een drukke commerciële doorgang die nu volledig is afgesloten en 
alleen toegankelijk is voor af en toe een Israëlische kolonist of buitenlander. 

Sinds Bennett op 12 november tot interim-minister van defensie werd benoemd, heeft hij 
verschillende ingrijpende en confronterende maatregelen genomen. Hij uitte zijn 
goedkeuring van de moord op de islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Atta tijdens 
een luchtaanval op zijn huis in Gaza. Dit leidde tot twee dagen van botsingen waarbij 34 
Palestijnen werden gedood door Israëlische aanvallen. Hij kondigde vervolgens aan dat het 
Israëlische leger niet langer de lichamen van door Israëlische troepen gedode Palestijnen 
zal vrijgeven, ongeacht hun politieke voorkeur. 

https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-general-strike-against-israels-new-
settlement-old-hebron 

 

Minder, maar brutalere haatmisdrijven in 2019 



Gegevens van het Israëlische defensie-instituut tonen minder incidenten op de 
Westelijke Jordaanoever in vergelijking met vorig jaar, maar een toename in 
ernst en omvang van het geweld. 

Israëlische burgers waren in 2019 verantwoordelijk voor 256 daden van geweld tegen 
Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel dit een daling betekent ten opzichte 
van 2018 (met 378 gewelddadige incidenten), maken defensieambtenaren zich zorgen 
over de toename van de ernst van het geweld en de brutaliteit van de daders. Ze zijn 
vooral gealarmeerd door de aanhoudende toename van ‘prijskaartje-aanvallen’: vernieling 
van eigendommen en het spuiten van haatgraffiti.  

Zo werden in december de banden van de 160 voertuigen lek gestoken in de Shoafat-wijk 
in Oost-Jeruzalem. Een beveiligingsbron zei dat de vernielde voertuigen ver van elkaar 
stonden, wat betekent dat er een groot aantal deelnemers en veel tijd nodig was om dit 
misdrijf te plegen. 

Vorige maand werden in vier Palestijnse dorpen auto's in brand gestoken en bespoten met 
graffiti. Veiligheidsbronnen zeggen dat kolonistenleiders deze recente gevallen niet hebben 
veroordeeld en dat hun zwijgen een escalatie aanmoedigt. 

Bewoners van het Palestijnse dorp Al-Jib vonden ‘s morgens hun auto’s vernield en beklad. 
Achttien auto’s met lek gestoken banden en beklad met Hebreeuwse graffiti. Een muur 
beklad met de Hebreeuwse tekst ‘Arabieren? Verjagen of vermoorden!’. 

Op 12 december werden in het Palestijnse dorp Manshiya Zabda in het noorden van Israël 
de banden van twintig auto’s lek gestoken. Op muren waren in het Hebreeuws teksten 
geschreven als: ‘Joden word wakker, verdrijf de vijand!’, ‘Arabieren zijn vijanden, verdrijf 
of dood ze!’ en ‘Mohammad is een varken!’ 

Drie dagen eerder waren de bewoners van de wijk Shu’fat in Palestijns Oost-Jeruzalem het 
doelwit. Daar werden de banden van 160 auto’s lek gestoken en muren van huizen beklad 
met Hebreeuwse teksten. 

Van de 256 incidenten dit jaar werden 50 beschreven als ‘prijskaartje-aanvallen’, zes als 
potentiële terreuraanslagen en 200 als vandalisme, zoals het ontwortelen van bomen. 

Het ‘joodse extremisme’ en ‘joodse terrorisme’, zoals de misdrijven in Israël worden 
aangeduid, komt voor rekening van kolonisten uit de illegale Israëlische nederzettingen in 
Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, en hun bondgenoten in Israël. Veelal 
worden de misdrijven beschouwd als vergelding voor maatregelen van de Israëlische 
autoriteiten waar de kolonisten niet van gediend zijn. Daarom worden ze aangeduid als 
‘price tag attacks’; de onwelgevallige maatregelen van de autoriteiten hebben een 
‘prijskaartje’. 

Beveiligingsbronnen zijn van mening dat enkele tientallen jongeren tussen 14 en 19 jaar 
verantwoordelijk zijn dit vandalisme. Het zijn jongeren uit het hele land die de school 
hebben verlaten, van wie sommigen verblijven in onwettige buitenposten op de Westelijke 
Jordaanoever, zonder ouderlijke begeleiding. Deze jongeren zijn moeilijk te vervolgen 
omdat velen van hen minderjarig zijn. 

De autoriteiten zeggen alles in het werk te stellen om de daders van de misdrijven op te 
sporen. Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hechten daar weinig waarde 



aan. Hoogst zelden worden verdachten aangehouden, hoewel de daders geregeld op 
beveiligingscamera’s te zien zijn. Veroordelingen zijn nog zeldzamer.  

https://www.middleeasteye.net/news/properties-palestinians-inside-israel-vandalised-price-tag-
attack	

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-hate-crimes-against-palestinians-were-more-brazen-
in-2019-1.8266246?utm_term=20191215-
02%3A24&utm_campaign=Hagar+Shezaf&utm_medium=email&writerAlerts=true&utm_source=smart
focus&utm_content=www.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium--1.8266246	

https://rightsforum.org/nieuws/opnieuw-grootschalige-vernielingen-aangericht-in-palestijns-dorp/	

 

GAZASTROOK 

Beperkingen van Israël voor christelijke Gazanen 
Haaretz – 16.12.2019 

Van de christelijke gemeenschap van Gaza van ongeveer 1200 mensen vroegen dit jaar 
951 van hen Israël om toestemming om de Gazastrook te verlaten. Ze willen naar 
Bethlehem en Jeruzalem gaan om familieleden weer te zien en om er Kerstmis te vieren. 
Maar terwijl vorige jaren tussen 300 en 500 mensen exit-vergunningen kregen werden er 
dit jaar slechts 100 vergunningen verleend, uitsluitend voor volwassenen van 45 jaar en 
ouder. Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth mogen echter niet de eindbestemming zijn – 
wel het buitenland. 

Van christenen in Gaza is algemeen bekend dat ze niet gelieerd zijn aan Palestijnse 
politieke facties en strijdkrachten, maar Israël beroept zich vaak op veiligheidsredenen 
wanneer het weigert vergunningen te verlenen. 

De christenen van Gaza waren boos en gefrustreerd door de beslissing. Doordat er slechts 
100 mensen ouder dan 45 mogen gaan, zal bijna niemand vertrekken. 

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/israel-s-shameful-restrictions-on-christian-
gazans-1.8268525?utm_term=20191216-
04%3A34&utm_campaign=Haaretz+Editorial&utm_medium=email&writerAlerts=true&utm
_content=www.haaretz.com%2Fopinion%2Feditorial%2F1.8268525&utm_source=smartfo
cus 

 

Gaza 2020: onleefbaar 
Zeven jaar geleden voorspelden de VN, te midden van het voortdurende beleg 
van Israël, dat Gaza tegen 2020 onleefbaar zou kunnen zijn. Maar analisten 
zeggen dat dit moment al lang gepasseerd is. 

Megan O'Toole – 9 december 2019 



In 2012 stelde de VN dat de bevolking van Gaza tegen 2020 meer dan twee miljoen zou 
bedragen. De piekvraag naar elektriciteit zou volgens het rapport met meer dan 50 
procent stijgen. De VN riepen op tot een massale injectie van middelen, waaronder 
duizenden artsen en verpleegkundigen, een verdubbeling van de elektriciteitscapaciteit en 
minstens 440 nieuwe scholen. 

Het is nu bijna 2020. De projecties van de VN over de eisen van Gaza zijn grotendeels 
accuraat gebleken, maar de levering van essentiële diensten is niet ingevuld. 

De werkloosheid heeft bijna 50 procent bereikt, het aantal artsen en verpleegkundigen per 
persoon is gedaald, meer dan twee derde van de huishoudens is voedselonzeker en 
volgens officiële statistieken en hulpinstanties is slechts drie procent van het water van 
Gaza veilig om te drinken. 

Overleven in Gaza 

Sinds Hamas in 2007 aan de macht kwam in Gaza, heeft Israël de kustenclave 
geblokkeerd, met ernstige beperkingen op het verkeer van mensen en goederen. 
Brandstoftekort, stroomuitval, vervuild water en afbrokkelende infrastructuur zijn 
verergerd door herhaalde Israëlische offensieven.  

Tijdens de eerste jaren van het beleg berekende Israël het minimum aantal calorieën dat 
de Palestijnen in Gaza nodig zouden hebben om te overleven. Deze cijfers werden 
vervolgens gebruikt om te bepalen hoeveel voedselhulp er moest worden gegeven. "Het 
moest Gaza hongerig houden maar niet uithongeren. Dat is de Israëlische strategie", zei 
Michael Lynk van de VN. 

Weigering voor Palestijnen 

Andere waarnemers hebben opgemerkt dat het Israëlische beleg lang vóór de deadline van 
2020 al onhoudbare omstandigheden in Gaza had veroorzaakt. Beperkingen voor 
visserijzones (teruggebracht van 15 tot 10 zeemijl) belemmeren het levensonderhoud van 
mensen. Invoerverboden verhinderen dat kritieke goederen, zoals brandstof en gas, het 
grondgebied binnenkomen. 

In september 2019 keurde Israël minder dan twee derde van de aanvragen voor patiënten 
om het grondgebied om medische redenen te verlaten goed. Sommigen werden 
ondervraagd als voorwaarde voor goedkeuring van vergunningen; een praktijk die wordt 
veroordeeld door mensenrechtenorganisaties. 

De "de-development" van gezondheidsdiensten betekent dat basistechnologie vaak niet 
beschikbaar is in Gaza, terwijl medicijnen en medisch personeel schaars zijn. Het is geen 
abrupte achteruitgang; het is een chronische achteruitgang.  

Internationale hulp aan het dichtbevolkte gebied heeft eerder humanitaire afhankelijkheid 
gecreëerd dan ontwikkeling in Gaza gestimuleerd, merken experts op. Tegelijkertijd 
hebben de bezuinigingen van de regering Trump op UNRWA, het VN-agentschap voor 
Palestijnse vluchtelingen, de crisis verergerd. 

Scholen draaien dubbele en zelfs drievoudige shifts om de groeiende jeugdbevolking 
onderwijs te bieden. Ondertussen zijn de ziekenhuizen over hun limieten gegaan, vooral 
door de duizenden gewonden van de protesten van de Grote Mars. 



Hoewel humanitaire hulp weinig meer is dan een quick-fix oplossing, zeggen analisten dat 
het afbouwen van deze hulp een ingewikkeld en moeilijk proces zal zijn.  

McGoldrick: "Je kunt niet zomaar zeggen: 'OK, morgen geen eten meer, geen 
ondersteuning meer. Je gaat ergens anders heen.' Er is geen 'elders' in Gaza ... Mensen 
zijn afhankelijk van humanitaire hulp.”  

Om Gaza uit zijn huidige situatie te laten komen, zei Hawwash, moet de intra-Palestijnse 
kloof tussen Fatah en Hamas worden overbrugd en moet de Israëlische belegering 
eindigen. 

McGoldrick noemt de blokkade "de grootste remmer van ontwikkeling. Mensen proberen 
gewoon de dag door te komen, dag na dag overleven" 

https://www.middleeasteye.net/news/what-is-gaza-2020-un-report-uninhabitable-
unliveable-blockade 
https://rightsforum.org/nieuws/palestijnen-lopen-jaarlijks-24-miljard-euro-aan-belastinginkomsten-
mis-vanwege-bezetting/ 

 

ISRAËL 

Geplande transfer van Bedoeïenen  
Op 6 oktober 2019 kwam de Zuidelijke Bouw- en planningscommissie bijeen om te 
spreken over twee plannen voor ‘tijdelijke oplossingen voor woningen en publieke 
gebouwen voor de Bedoeïenen in de Negev’. 

Het uitgangspunt van de plannen is om bewoners van niet erkende Bedoeïenendorpen te 
verhuizen naar tijdelijke voorzieningen voor een periode van 6 jaar. Niet erkend klinkt 
juridisch correct, maar als je weet dat er ook niet erkende Palestijnse dorpen zijn die 
ouder zijn dan de staat Israël, dan weet je dat er een discriminerend beginsel achter dit 
begrip steekt. 

De plannen die Israël voor ogen heeft zijn: een industriële zone, uitbreiding van het 
wegennet, aanleg van militaire oefenterreinen, een spoorweg en plannen voor een 
fosfaatmijn. 

De gedwongen transfer zou moeten gaan naar tijdelijke wooneenheden in erkende 
Palestijnse dorpen. Men negeert dat deze dorpen behoren tot de armste plaatsen in Israël 
met onvoldoende voorzieningen op het vlak van water en elektriciteit, infrastructuur, 
onderwijs en gezondheidszorg. Daarbij komt dat het onderbrengen van gezinnen in 
tijdelijke wooneenheden, met onvoldoende ruimte en onvoldoende werkgelegenheid een 
schadelijke uitwerking heeft op het leven van de kinderen, die er moeten opgroeien. Als 
scholen hen onvoldoende kunnen opnemen, als gezondheidszorg veraf is, als ruimte 
ontbreekt om te spelen en te leren, brengt dit de gezinnen in een uitzichtloze situatie. In 
plaats van een doordacht plan biedt de staat Israël voor de Bedoeïenen een tijdelijke 
noodoplossing. 

Als de plannen doorgevoerd worden zullen ze rampzalige gevolgen hebben voor duizenden 
gezinnen.  



Andermaal blijkt dat de staat Israël niet uit gaat van gelijke burgerrechten, maar alleen 
Joodse belangen dient. 

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Adalah_Position_Paper_Refugee_Displacement_
Camps_December_2019.pdf 

 

GEVANGEN 

Marteling en mishandeling 
Op 23 december belegde de Palestijnse organisatie Addameer, die opkomt voor politieke 
gevangenen, een persconferentie over marteling en mishandeling van ongeveer 50 
gevangenen.  

Addameer verklaarde: 
De afgelopen drie maanden heeft Shabak, de inlichtingendienst, een aantal gevangenen in 
ondervragingscentra onderworpen aan ernstige lichamelijke en psychologische 
mishandeling, zonder dat er sprake was van begeleiding of bescherming. 
Bij misdaden van marteling en het weigeren van een eerlijk proces is niet één instantie 
aansprakelijk, maar zowel de inlichtingendienst als de militaire rechtbank, het 
Hooggerechtshof en zelfs de medische staf, die verantwoordelijk is voor zorg en de 
vaststelling van marteling en mishandeling. 
Omdat Addameer verplicht is tot geheimhouding van individuele gevallen (‘the gag order’) 
worden in de verklaring geen specifieke gevallen aangehaald. 

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/newsletter_december.pdf  

 

BDS 

BDS-impact in 2019 
Dankzij de steun van velen is de BDS-beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en 
gelijkheid in schaalgrootte en impact blijven groeien in 2019. 

Hier zijn enkele hoogtepunten van BDS-impact in 2019: 

1. Belangrijke Europese vakbonden steunden het verantwoordelijk houden van Israël voor 
het schenden van Palestijnse rechten. De Europese Federatie van openbare 
dienstenbonden, die acht miljoen openbare dienstverleners vertegenwoordigt, nam een 
resolutie aan waarin wordt opgeroepen de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Israël op te schorten. Het Britse Trades Union Congress, dat 48 vakbonden en zes 
miljoen mensen vertegenwoordigt, stemde voor het beëindigen van wapenhandel met 
Israël, en voor het onder druk zetten van bedrijven om een einde te maken aan de 
medeplichtigheid aan schendingen van Palestijnse rechten. 

2. Ondersteuning blijft groeien onder Amerikaanse progressieven en liberalen voor BDS. 
44% van de Amerikaanse democratische kiezers ondersteunt BDS , terwijl slechts 15% 



ertegen is. 72% van alle Amerikanen verzetten zich tegen wetten die mensen straffen 
omdat ze Israël boycotten, terwijl 80% van de Democraten zich verzet tegen dergelijke 
wetten.  

3. Meer en meer kunstenaars annuleren uitvoeringen en nemen publieke posities in ter 
ondersteuning van de culturele boycot van apartheid Israël. Als voorbeeld annuleerde 
Brooklyn-rapper Kota een show in Tel Aviv. Bekroonde auteur Kamila Shamsie maakte 
een krachtige case op Britse tv voor artiesten om Israël te boycotten. De vocalist van 
Napalm Death onderschreef de culturele boycot. Een met Emmy bekroonde acteur 
wees een auditie af ter ondersteuning van BDS. En een winnaar van de prestigieuze 
Turner Prize onderschreef BDS. 

4. Campagnes voor een militair embargo tegen Israël groeiden en boekten 
overwinningen. De Franse verzekeringsgigant AXA heeft gedeeltelijk haar investeringen 
in het Israëlische wapenbedrijf Elbit Systems opgezegd. 200 organisaties en individuen 
die Global South-bewegingen vertegenwoordigen, pleitten voor een militair embargo 
tegen Israël. 

5. De 15de jaarlijkse Israëlische apartheidsweek was een nog groter succes in 2019, met 
meer dan 200 evenementen, verspreid over 30 landen, op vijf continenten, allemaal 
onder het thema 'Stop bewapend kolonialisme'. 

6. In Europa worden meer stappen gezet om goederen en diensten te verbieden die zijn 
geproduceerd in de illegale nederzetting van Israël. De gemeenteraad van Oslo 
verbood nederzettingsgoederen en -diensten in zijn aankopen, en het Europese Hof 
van Justitie oordeelde dat nederzettingsgoederen nauwkeurig geëtiketteerd moesten 
worden. Het Lagerhuis van Ierland heeft een wetsvoorstel aangenomen om 
nederzettingsgoederen te verbieden , waardoor het verbod dichter bij de wet komt. 

7. De Britse Labourpartij bevestigde opnieuw haar steun voor het opschorten van 
wapenverkopen aan Israël om Israël verantwoordelijk te houden voor het schenden 
van Palestijnse rechten. 

8. En de winnaar van Eurovisie in apartheid Tel Aviv was ... de BDS-beweging voor 
Palestijnse rechten. Meer dan 150 000 mensen, honderden artiesten en meer dan 100 
LGBT + -organisaties namen deel aan onze oproep om Eurovisie 2019 te boycotten. 
Slechts 10% van de verwachte toeristen kwam opdagen. 

9. Terwijl extreemrechtse groepen in 2019 winst hebben geboekt in Israël en andere 
delen van de wereld, biedt de groei van onze antiracistische BDS-beweging, met steun 
van principiële bondgenoten wereldwijd, een sprankje hoop dat een andere wereld 
mogelijk is voor Palestijnen, net zoals het is voor mensen die wereldwijd onrecht 
ondervinden. 

https://bdsmovement.net/news/20-highlights-bds-impact-2019 

 



ANTISEMITISME - ANTIZIONISME 
Op 31 mei 2017 nam het Europees Parlement de definitie van ‘antisemitisme’ van de 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) aan en riep het de aangesloten 
landen op datzelfde te doen. De definitie luidt als volgt: 
“Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een 
gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn 
gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en 
religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.” 
Aan de definitie zijn elf ‘hedendaagse voorbeelden van antisemitisme’ toegevoegd.  

Onmiddellijk kwam er vanuit verschillende hoeken kritiek en waarschuwde men voor 
kwalijke gevolgen. Probleem is dat de eigenlijke definitie volstrekt onduidelijk is, dat ruim 
de helft van de 11 voorbeelden betrekking heeft op Israël, en dat de definitie daardoor een 
instrument vormt om kritiek op Israëls Palestinapolitiek als ‘antisemitisch’ de kop in te 
drukken. De definitie vormt een directe bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, en 
politiseert en ondermijnt bovendien de bestrijding van antisemitisme. 

Op 3 december 2019 heeft het Assemblée Nationale in Frankrijk het gebruik van de IHRA-
werkdefinitie van antisemitisme onderschreven. Daags voor de stemming in het Assemblée 
heeft een groep van 129 Joodse en Israëlische geleerden een open brief ondertekend met 
het verzoek om tegen de resolutie te stemmen. Volgens de critici voorziet de tekst van de 
werkdefinitie in een gelijkstelling van antizionisme aan antisemitisme. “Voor Palestijnen 
betekent zionisme onteigening, ontheemding, bezetting en structurele ongelijkheid… 
Palestijnen verzetten zich niet tegen het zionisme omdat ze joden haten, maar omdat ze 
het zionisme ervaren als een onderdrukkende politieke beweging.” 

Onder meer de VS, Duitsland, het VK, Nederland en het Europees Parlement hebben de 
IHRA-definitie overgenomen. In december 2018 publiceerde de Europese Unie een 
verklaring over haar strijd tegen antisemitisme, met een zachtere toon dan de IHRA-
definitie. 

https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-french-parliament-expected-to-
pass-contested-resolution-to-combat-anti-semitism-1.8219304 
https://www.cidi.nl/parlement-frankrijk-neemt-ihra-werkdefinitie-antisemitisme-aan/ 

 

BELGIË 
Palestina Solidariteit volgt reeds geruime tijd de standpunten die onze politici innemen 
over de Israëlisch-Palestijnse kwestie.  

 

Uit het federale parlement 
NETANYAHU DREIGT MET ANNEXATIE JORDAANVALLEI 

Greet Daems (PVDA/PTB) verwees in een vraag naar het dreigement van Israëlisch 
premier Netanyahu om, als hij de verkiezingen zou winnen, de Jordaanvallei -onderdeel 
van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever- te annexeren, en bekritiseerde de Israëlische 
kolonisatiepolitiek. Zij vroeg welke stappen de Belgische overheid zal ondernemen om de 



annexatie van de Jordaanvallei te verhinderen, en vroeg tevens of België niet duidelijk 
moet maken aan Israël dat het de BDS-campagne zal ondersteunen indien Israël overgaat 
tot de annexatie van de Palestijnse Jordaanvallei. 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.
cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1163-0110-2019202000696.xml  

 

MICHAËL FREILICH FILMT IN BESLOTEN VERGADERING MET PALESTIJNSE 
MENSENRECHTENGROEPEN 

Michaël Freilich (N-VA), jarenlang bekend als hoofdredacteur van Joods Actueel en 
fanatiek Israël-lobbyist en sinds vorig jaar verkozen als parlementslid voor N-VA, zorgde 
eind december opnieuw voor politieke verontwaardiging. Op een besloten zitting, waar 
vertegenwoordigers van Palestijnse ngo’s en een afvaardiging van Dokters van de Wereld 
uitgenodigd waren om te praten over de moeilijke situatie in Palestina, liet Michaël Freilich 
zijn parlementair medewerker filmen met een verborgen camera. De verborgen camera 
werd na verloop van tijd opgemerkt, wat leidde tot verontwaardigde reacties in media en 
vanuit andere politieke partijen. Onder andere Wouter De Vriendt (Groen) sprak van 
‘intimidatie van Palestijnen’ en ‘praktijken die niet thuishoren in een democratie’.  

https://www.demorgen.be/nieuws/michael-freilich-n-va-liet-besloten-diplomatieke-zitting-
met-palestijnen-filmen-dit-kan-echt-niet~b8b0de7a/    

 

Federale Regering 
BELGISCHE OVERHEID VRAAGT SCHADEVERGOEDING AAN ISRAËL VOOR VERNIELING 
OXFAM-PROJECT 

Na de vernietiging, door Israël, van een Belgische Oxfam-project in juli 2019, waarbij voor 
méér dan 75.000 euro schade werd aangericht, vraagt de Belgische overheid nu een 
schadevergoeding aan Israël. In antwoord op een vraag hierover van Wouter De 
Vriendt (GROEN) noemde minister van Buitenlandse Zaken Reynders de vernielingen 
‘onaanvaardbaar’. De eis tot schadevergoeding gebeurde via een verbale nota aan het 
Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en via een onderhoud met de Israëlische 
ambassadeur. Bij het debat van de Veiligheidsraad op 20 september vorig jaar herhaalde 
minister Reynders deze eis nogmaals. Ook voor de vernietiging van eerdere projecten, o.a. 
in 2017, eiste België reeds een schadevergoeding maar daarvoor betaalde Israël nog 
steeds niets. Wouter De Vriendt pleitte ervoor dat België een strengere houding zou 
aannemen en desnoods naar het Internationaal Gerechtshof zou stappen. 

https://www.demorgen.be/politiek/israel-vernielt-belgisch-oxfam-project~be3bbfcf/  

 

BELGIË EN VIER ANDERE EU-STATEN KLAGEN VS AAN BIJ VN I.V.M. BOCHT 
NEDERZETTINGENPOLITIEK MAAR WEIGEREN ZELF CONCRETE ACTIE TE ONDERNEMEN  

De vijf Europese landen België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
Polen, alle lid van de VN-Veiligheidsraad, hebben bij de VN de Amerikaanse beslissing 



aangeklaagd om de Israëlische nederzettingen niet langer als illegaal te beschouwen. 
Alhoewel zij de Israëlische nederzettingen als illegaal beschouwen weigeren België, en de 
meeste andere EU-landen, zelf ook nog steeds elke sanctie tegen de Israëlische 
nederzettingenpolitiek. Ook de producten uit deze illegale Israëlische nederzettingen 
worden nog steeds zonder enige hindernis ingevoerd en verkocht op de Europese markt. 
Bij de verkiezingsbevraging van Palestina Solidariteit verklaarden tot nog toe drie Vlaamse 
partijen zich bereid tot een importverbod op producten uit de illegale nederzettingen: 
PVDA, SP-A en GROEN. De andere partijen weigeren dit nog steeds te steunen. 

https://www.knack.be/nieuws/wereld/belgie-en-vier-andere-eu-staten-klagen-bocht-van-
vs-over-israelische-nederzettingen-aan/article-news-1534679.html  

 

Bezoek van Belgische politici aan Israël  
Van 8 tot 11 december 2019 was een handelsmissie naar Israël gepland waaraan 
vertegenwoordigers van commerciële ondernemingen uit heel België alsook politici zouden 
deelnemen. De secretaris van de buitenlandse handel van de Brusselse Regering, Pascal 
Smet en Elio Di Rupo, premier van Waalse Regering en een voormalig premier van het 
België, trokken zich na hevige kritiek, van onder andere Vrede vzw en PVDA, terug uit de 
delegatie. Uiteindelijk werd de hele missie afgeblazen omwille van de kritiek op de wijze 
waarop Israël internationale afspraken aan zijn laars lapt.  

Intussen wil Sophie Bracke, schepen van economie in Gent, in februari met VOKA op 
handelsmissie naar Israël. VOKA promoot de missie als een ‘techtrip’ met een bezoek aan 
een 20-tal techbedrijven, startups, acceleratoren en researchinstituten in Tel Aviv en 
Jeruzalem, bedrijven die rechtstreeks verbonden zijn met het Israëlisch leger. Dit is 
onbegrijpelijk omdat de stad Gent zich amper anderhalf jaar geleden engageerde om 
‘mensenrechten als rode draad’ op te nemen in het lokaal Gents beleid. 

https://www.bruzz.be/politiek/brusselse-handelsmissie-naar-israel-en-palestina-gaat-niet-door-2019-
11-28	
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/gent-mee-op-handelsmissie-naar-israel-en-dat-schiet-bij-pvda-
in-het-verkeerde-keelgat~a226df2c/ 

 

 

Interview met Itamar Shachar  



 

Itamar is een lid van Een andere Joodse Stem. Daarnaast is hij actief in Intal en Café 
Palestine. Ons interesseert vooral wat er in de Joodse wereld leeft in verband met 
Palestina. 

Kunt u iets vertellen over uw achtergronden? 

Ik ben geboren in Haifa. Toen ik mijn legerdienst deed kwam het keerpunt. Mijn 
legerdienst begon in augustus 2000 vlak voor de Tweede Intifada. In Oktober werden we 
gestuurd om de kolonisten in de Gazastrook te beschermen. Na anderhalf jaar ben ik 
gestopt. Toen moest ik de gevangenis in. Dat heeft een maand geduurd.  

Is er een bepaalde ervaring geweest in het leger, waardoor u wist: zo kan ik niet 
verder? 

Vóór de legerdienst was ik naïef: Je hoopt door een goede houding iets ten goede te 
veranderen in het leger. Maar je ontdekt: het is een systeem. Als soldaat kan je niets 
veranderen aan het feit dat je deel uitmaakt van een militaire bezetting. 

Er was een commandant, die zich erg lelijk gedroeg tegenover een Palestijnse oude vrouw. 
Ik diende een klacht in, maar er gebeurde niets. 

Ik moest als soldaat een werkgever van de Joodse kolonisten te beschermen. Hij was bang 
dat hij misschien door een Palestijnse werknemers met een mes gestoken zou worden. Je 
moet dus als soldaat iemand beschermen die privé winst maakt door uitbuiting van de 
plaatselijke bevolking. Als je weigert dit soort taken te doen, krijg je een celstraf. 

Joods heeft zowel een etnische als een religieuze betekenis. Heeft u een 
religieuze achtergrond? 

Mijn grootouders waren overlevenden van de Holocaust. Zij kwamen uit Transsylvanië. In 
1970 zijn zij geëmigreerd naar Israël. Een belangrijk oorzaak was dat de joodse 
gemeenschap in hun geboortegebied door de tweede wereldoorlog grotendeels is 



weggevaagd. Dat geldt ook voor de eigen familie. In Transsylvanië stonden mijn 
grootouders altijd apart. 
Mijn grootvader was wel religieus, in Israël zelfs wat meer dan in Transsylvanië. Ik ben 
zelf atheïst. 
In Een Andere Joodse Stem hebben we een breed religieus spectrum gaande van 
praktiserend tot seculier. 

Hoe is Een Andere Joodse Stem ontstaan? 

In juli 2014 startte Israël een meedogenloze aanval op de Gazastrook. In een schrijven 
riepen wij de Belgische regering op om de militaire en handelsrelaties met Israël te 
stoppen. We kregen in korte tijd 65 handtekeningen van Israëli’s, Palestijnen en joden in 
België. Tegelijkertijd waren mensen als Anya Topolski en Ilana Sumka gechoqueerd over 
het Israëlische geweld.  We zijn samengekomen met een tiental andere mensen en 
hebben Een Andere Joodse Stem opgericht. 

Wat zijn de activiteiten van Een andere Joodse Stem? 

Wij willen de media duidelijk maken dat er niet één Joods standpunt is over 
Israël/Palestina. Joods Actueel vertegenwoordigt niet alle joden in België. Er zijn ook joden 
die veel kritischer staan tegenover de Israëlische bezetting. In december vorig jaar ging 
Anya Topolski bij ‘de Afspraak’ in debat met Michael Freilich. We proberen in de Vlaamse 
media naar voren te brengen dat kritiek op het zionisme legitiem is 
(https://www.knack.be/nieuws/wereld/waarom-antisemitisme-en-antizionisme-niet-met-
elkaar-verward-mogen-worden/article-opinion-793129.html). Israël moet de misdaden 
erkennen die het gepleegd heeft in de 1948/49, de periode van de Nakba. 
Op het ogenblik zijn wij bezig een conferentie voor te bereiden over de IHRA-definitie van 
antisemitisme. In een breder verband verzetten wij ons tegen discriminerende opvattingen 
over andere minderheidsgroepen in Europa, zoals we dat vinden bij xenofobie en 
islamofobie. 

In de VS is Jewish Voice for Peace een snelgroeiende beweging, die aan invloed 
wint. Hoe is dat met Een andere Joodse Stem? 

Wij hebben een actieve kern van 10 tot 20 leden, die zelf initiatieven nemen en activiteiten 
organiseren. In totaal hebben we tussen de 50 en 100 leden. Ze helpen als dat nodig is en 
ondertekenen petities.  
Sommigen van ons zijn in Vlaanderen geboren. Anderen komen uit andere Europese 
landen of Noord-Amerika. Velen komen uit Israël waar zij gezien hebben hoe Israël 
Palestijnen discrimineert en Palestijns gebied bezet.   
http://www.eajs.be/ 

 

EUROPA 

Europa’s medeplichtigheid 
Op 11 december vond in het Europees Parlement de presentatie plaats van het rapport 
European Complicity with Israels Occupation: Undermining Palestinians Right to Decent 



Work. Het rapport is opgesteld door het Europese vakbondsnetwerk voor gerechtigheid in 
Palestina (ETUN), dat opgericht is in 2015.  

Het rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van hoe de sinds 1967 bezette gebieden 
erop achteruit gegaan zijn. In 1967 was de West Bank de ‘mand met voedsel’. 60% van de 
groente en fruit en een derde van de granen ging naar Jordanië. Al in 1974 was het door 
Palestijnen bewerkte land met een derde afgenomen en daarmee de werkgelegenheid. In 
1982 maakte landbouw 30% uit van het Palestijnse BNP. In 2016 was dat 2,9%! 

Direct na 1967 nam Israël het heft in handen in de bezette gebieden. De Israëlische munt 
werd ingevoerd en alle transacties, import en export, vielen onder Israëlische controle. Op 
export berekende Israël een percentage van 5 tot 10%.  

In onze tijd is de greep van Israël op de Palestijnse economie compleet. Israël zit aan de 
waterkraan van de West Bank. De Palestijnse Autoriteit heeft er niets over te zeggen. 

Hetzelfde geldt voor elektriciteit en telecommunicatie. 

De lonen van Palestijnse arbeiders in de bouw, steengroeves en de industrie is 2,3 tot 2,6 
keer zo laag als bij Israëli’s. Palestijnen die in Israël werken moeten belasting betalen, 
maar deze inkomsten worden niet altijd overgemaakt naar de Palestijnse Autoriteit. 
Palestijnse werkers in Israël mogen niet zelf een vakbond uitkiezen. Ze mogen alleen 
aangesloten zijn bij de Israëlische vakbond Histadrut. Raad eens wat er dan gebeurt… 

Het is verboden te werken zonder werkvergunning: een ander instrument. De Civiele 
Administratie en Shin Bet geven vergunningen uit. Tegenwoordig moet er dik voor betaald 
worden: tussen de 400 en 700€. Arbeiders die zonder werkvergunning werken, lopen het 
risico in de gevangenis te belanden. 

Er bestaat ook  kinderarbeid in de illegale Israëlische nederzettingen. Soms werken 
Palestijnen op dezelfde grond, die vroeger van hen was, maar nu in beslag genomen is 
door een nederzetting. Ze kunnen geen kant uit. 

Een groot deel van de export van deze nederzettingen gaat naar landen van de Europese 
Unie.  

Het rapport beschrijft hoe de Europese Unie in verklaringen mooie principes aanhangt, 
maar geen haast maakt om die in de praktijk te brengen.  

Het rapport sluit af met de aanbevelingen voor Europa om het handelsakkoord met Israël 
op te zeggen, alle banden met de militaire industrie te verbreken en de import van 
producten uit de illegale nederzettingen te verbieden. 

ETUN heeft een voortreffelijk rapport afgeleverd. Het is gedetailleerd en bondig. Er zijn 
veel verwijzingen naar andere publicaties. 

http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2019/12/ETUN_Report-Web.pdf 

 

 



Rechtszaak tegen de Europese commissie 
Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie geweigerd een burgerinitiatief in te 
schrijven dat bedoeld was om de handel van Europa met de illegale nederzettingen stop te 
zetten. De Europese Commissie verklaarde dat het niet de mogelijkheid heeft de handel te 
controleren. Het was echter duidelijk dat er vooral politieke redenen meespeelden. 

De initiatiefnemer prof. Tom Moerenhout heeft daarom samen met een aantal organisaties 
besloten om bij het Europees Hof van Justitie een rechtszaak aan te spannen tegen de 
Europese Commissie. Daarvoor moest geld ingezameld worden: 10 300€. In een paar 
weken tijd is dit bedrag in december via crowdfunding opgebracht.  

Men gelooft dat er een goede kans van slagen is om dit proces te winnen. De Europese 
Commissie moet zijn handelspolitiek in overeenstemming brengen met het internationaal 
recht. 

https://stopsettlements.starteed.eu/?lang=en 

 

WERELD 

ICC onderzoekt dan toch klacht van PA over Israël? 
Eind december 2019 heeft Fatou Bensouda, hoofdaanklaagster van het ICC (International 
Criminal Court), aan de rechters van de Kamer van vooronderzoek een vraag voorgelegd: 
Moet het onderzoek naar ‘De situatie in Palestina’ (lees: Westelijke Jordaanoever, Oost-
Jeruzalem en Gaza) verder worden onderzocht, gezien de voorlopige bevindingen enerzijds 
en de complexe situatie en status van het gebied anderzijds?’ 

Eind 2013 diende de Palestijnse Autoriteit bij het ICC een klacht in tegen de ‘misdaden van 
Israël tegen de Palestijnen’. Hoofdaanklager Bensouda is hierop in 2014 met een 
vooronderzoek begonnen. Zij stelt nu dat “er voldoende basis is te denken dat er 
oorlogsmisdaden zijn gepleegd in die gebieden”, dat er “mogelijkerwijs incidenten waren 
die relevant kunnen zijn voor het werkgebied van het ICC” en dat er “geen redenen zijn 
om te denken dat een dergelijk onderzoek niet het belang van het recht zal dienen”. 

Bensouda ziet ook mogelijke bezwaren, en daarom legt ze de zaak voor aan de 
zogenaamde Kamer van vooronderzoek: “Gezien de unieke, omstreden juridische en 
feitelijke issues die aan deze situatie zijn verbonden, namelijk het territorium waarin het 
onderzoek zou plaats vinden”, vraagt zij de rechter om aan te geven of zij een formeel 
onderzoek moet starten. Zij vraagt de ICC-rechters om bij voorbaat te buigen over de 
vraag of het Internationaal Strafhof de bevoegdheid heeft over het gebied en of uitspraken 
van het hof gerelateerd aan het gebied dan ook juridisch houdbaar zijn. 

https://www.cidi.nl/controverse-en-vragen-over-onderzoek-icc-naar-klacht-pa-over-israel/ 
https://rightsforum.org/nieuws/internationaal-strafhof-kondigt-onderzoek-aan-naar-de-
situatie-in-palestina-met-een-voorbehoud/ 

 



PALESTINA SOLIDARITEIT 

Word lid of hernieuw je lidmaatschap 
Palestina Solidariteit zette zich ook vorig jaar opnieuw met veel overtuiging in voor de 
rechten van het Palestijnse volk.  
Hierbij investeerden we hoofdzakelijk in de koepelwerking, de lokale groepen en de 
apartheidvrijezone campagne. 
Ook in 2020 zullen we de strijd voor het Palestijnse volk voortzetten. 

Het Palestijnse volk heeft meer dan ooit onze steun nodig. Dit kan door aan te sluiten bij 
één van de lokale groepen, door vrijwilliger te worden, door deel te nemen aan acties, 
door brieven te schrijven naar de media en de politici, door infoavonden te organiseren, 
door een stand op wereldfeesten te bemannen of door giften te storten voor onze werking 
en projecten in Palestina. Je ontvangt een fiscaal attest vanaf 40 euro.  

Je kan ook lid worden van Palestina Solidariteit of je lidmaatschap vernieuwen en daardoor 
krijg je 10 procent korting op de boeken die we verkopen. Als lid krijg je ook een 
verminderde toegangsprijs op bepaalde activiteiten die georganiseerd worden door 
Palestina Solidariteit. Het lidgeld bedraagt 25 euro (10 euro voor studenten, werklozen en 
jongeren onder de 30 jaar) te storten op bankrekening BE64 523-08 014 88-52 van 
Palestina Solidariteit. 

We danken je heel hartelijk! 

 

Doe mee aan de 20 km door Brussel voor Palestina 
Solidariteit 
In de ruim 30 jaar dat Palestina Solidariteit bestaat kon het steeds als onafhankelijke 
organisatie opkomen voor de rechten van het Palestijnse volk dankzij de trouwe steun van 
vele leden en sympathisanten. 

Voor de jaarlijkse 20 kilometer door Brussel is Palestina Solidariteit op zoek naar sportieve 
leden of sympathisanten. 

De voorbije jaren liep Dirk Demulder telkens mee en zamelde zo via sponsoring telkens 
een mooi bedrag in dat ten goede kwam van de werking en de projecten van Palestina 
Solidariteit. 

Voor dit jaar zou het schitterend zijn als een aantal leden/sympathisanten bereid zouden 
zijn om mee te lopen, zodat Palestina Solidariteit zich voor de eerste keer kan presenteren 
als team. 

Ben jij sportief en heb jij een hart voor Palestina, en heb jij interesse om deze 20 
kilometer door Brussel mee te lopen? Reageer dan en stuur een mailtje naar 
d.demulder@skynet.be voor meer info.Indien je interesse hebt om mee te lopen alvast 
van harte dank! 

Palestina Solidariteit vzw 



KALENDER 
Textiel in Verzet 

Wanneer?  
Van 15 november 2019 tot 16 februari 2020, dinsdag t.e.m. zondag van 10.00 
tot 17.00 uur 
Waar? Texture, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk 

Van 21 maart t.e.m. 19 april 2020. 
Waar? Kunsthal Extra City in Antwerpen 

Organisatie? MoMu - ModeMuseum Antwerpen en Texture Kortrijk 

Nieuwjaarsreceptie Palestina Solidariteit: inschrijven:  
info@palestinasolidariteit.be 

Wanneer? Zaterdag 25 januari om 15.00 uur. 
Waar? Vier-windenstraat 60, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Vrijwilligersdag Palestina Solidariteit 
Wanneer? Zaterdag 15 februari van 13.30 tot 18.30 uur. 
Waar? De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel. Inschrijven kan via deze link tot en 

met 10/02/2020:  https://forms.gle/1xru7yi394NfBnaGA 
 
10:30u: deuren open en 11:00u: kennismaking 
11:30u: workshop intersectionaliteit OF workshop BDS acties 
14:00u: toelichting inhoudelijk luik EastMed campagne OF workshop 'moeilijke vragen' 
15:45u: EastMed campagne uitwerken OF buttons maken en textiel zeefdrukken 
17:15u: Palestine4dummies promofilmpje  
17:30u: Panelgesprek 'werken rond diversiteit' + receptie 

	
Israeli Apartheid week, met als thema ‘Samen tegen Racisme’ 

Wanneer? Van 16 tot 21 maart 

Inleefreis Palestina Solidariteit. Kost ongeveer € 1100. 
Wanneer? Van 30 juli tot 9 augustus 2020. 

Medjouldadels te koop, large A, 900 gram, € 13.  
Bestellen op info@palestinasolidariteit.be 
Wanneer? Dadelrondes gepland op 03 maart, 23 april en 7 mei. 
Waar? Afhaalpunten (onder voorbehoud): Mortsel, Gent, Drongen, Torhout, Brussel, 
Leuven, Hasselt, Genk en Landen 

Wereldfeesten 
Wanneer?  1 mei in Herent 
  6 juni in Leuven 
                13 september in Boom 
  15 november in Landen 

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

Volg ons ook op Facebook.        



Palestina Solidariteit kan alleen maar functioneren dankzij uw gulle gift. Schenk uw 
bijdrage op IBAN: BE64 5230 8014 8852; BIC: TRIOBE91. Giften zijn fiscaal aftrekbaar 
vanaf 40 euro. 


