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REDACTIONEEL
Israël wil geen vrede en duldt geen kritiek
In een vrije tribune van de Franse krant Le Monde (24.2.2015, p. 13) wil Dore Gold, algemeen
directeur van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, ons doen geloven dat Israël
vrede wil en dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas daarentegen weigert te
onderhandelen. Maar in februari schoot Israël het Franse vredesinitiatief af. Frankrijk stelt
voor om nog voor de zomer een internationale vredesconferentie te organiseren. Israël
beschuldigt Frankrijk ervan aldus het terrorisme aan te moedigen (Le Soir, 1.2.2016, p.12).
Ook toen de Arabische Liga in 2013 haar vredesinitiatief van 2002 herhaalde, moest Israël
hiervan niet weten. Het Arabisch vredesinitiatief voorziet in de normalisering van de
betrekkingen tussen de Arabische landen en Israël, indien dit laatste land zich terugtrekt uit de
in juni 1967 Palestijnse bezette gebieden. Het biedt ook de mogelijkheid tot uitwisseling van
grensgebieden tussen Israël en de toekomstige Palestijnse staat.
Ludo De Brabander verklaart in het interview met de Nieuwsbrief van Palestina Solidariteit:
“De Oslo akkoorden en de daarna volgende vredesgesprekken werden door Israël gebruikt om

tijd te winnen voor het inpikken van Palestijnse gronden en het uitbreiden van de kolonies.”
Israël beweert niet alleen naar vrede te streven maar ook de enige democratie in het MiddenOosten te zijn. Maar hoe valt dat te rijmen met een Israëlisch wetsontwerp dat kritische
ngo's wil muilkorven. Zo wil de regering Israëlische ngo's verplichten hun buitenlandse
donoren bekend te maken. Het betreft een zeventigtal organisaties die werken rond het
Israëlisch-Palestijns conflict en die gefinancierd worden door de Europese Unie of door de
Belgische, Deense, Zweedse of Noorse regering. Ze zullen in hun publicaties hun buitenlandse
donoren moeten vermelden indien ze voor meer dan de helft buitenlands geld ontvangen. In
hun officiële ontmoetingen zullen ze bovendien een goed zichtbaar merkteken moeten dragen.
Particuliere donaties vallen niet onder de wet zodat Israëlische kolonisten privaatgeld uit het
buitenland kunnen ontvangen zonder dat ze dit moeten verantwoorden.
Een ander wetsontwerp wil het mandaat afnemen van volksvertegenwoordigers die weigeren
Israël als een democratische en joodse staat te erkennen. Het betreft hier de Palestijnse
leden van het Israëlische parlement.
Op 31 december besliste Naftali Benett, minister van Onderwijs, om de Liefdesroman
“Borderlife” van de Israëlische auteur Dorit als lectuur uit de Israëlische scholen te bannen.
Deze roman vertelt de liefde tussen een Israëlische vertaalster en een Palestijnse artiest. De
minister vreest dat het boek gemengde huwelijken tussen Joden en niet-Joden zou
aanmoedigen. Wat de identiteit van de joodse natie zou kunnen schaden.
Intussen gaat Israël voort met het uitbreiden van de kolonies op de bezette westelijke
Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Er wonen nu al meer dan 650 000 Israëlische
kolonisten of 12 procent van de joodse bevolking in Israël. In januari nog keurde de
Israëlische regering bouwplannen goed voor 153 woningen in de buurt van de kolonie Ariel, in
Carmel dichtbij Hebron en in Goush Etzion. Anderzijds hebben bulldozers van het Israëlische
leger op 2 februari 23 woningen, inclusief de bijkomende structuren, vernietigd in de
Palestijnse dorpen Khibet Jenbah en Khirbat el-Halawa in het zuiden van de Westelijke
Jordaanoever. Zo werden ongeveer 110 mensen dakloos gemaakt.
Tijdens de eerste anderhalve maand van dit jaar heeft Israël de vernielingen van de EUprojecten en EU-structuren fors opgedreven. Het aantal vernielde projecten tijdens deze
periode komt overeen met 29 procent van alle vernielde structuren in heel 2015.
Op 1 maart weigerde Israël een Belgische parlementaire delegatie de toegang tot de
Palestijnse Gazastrook. De humanitaire toestand na de vernietigende Israëlische oorlog van
de zomer 2014 is er blijkbaar zo schrijnend dat het zicht ervan het imago van Israël in het
buitenland nog zou kunnen verslechteren.
Staat Israël boven de wet? Het Westen heeft onlangs nog de sancties tegen Noord-Korea
verscherpt. Blijkbaar hanteert Europa een politiek van twee maten en twee gewichten. België
moet de opschorting van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël
eisen en aan de samenwerking tussen de Belgische universiteiten en de Israëlische
wapenbedrijven binnen het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 moet een einde
komen.
Het redactieteam

Brussel 6 maart 2016

Maak de Palestijnse beweging nog sterker.
Word lid of hernieuw je lidmaatschap
Het Palestijnse volk heeft meer dan ooit onze steun nodig. Dit kan 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 standen op wereldfeesten te bemannen, door giften te
storten voor onze werking en projecten (fiscaal attest vanaf 40 euro).
Je kan ook lid worden van Palestina Solidariteit of uw lidmaatschap vernieuwen en daarbij 10
procent korting bekomen op de boeken die we verkopen.
Het LIDGELD bedraagt 25 euro (15 euro voor studenten en werklozen) te storten op
bankrekening BE64 523-08 014 88-52 van Palestina Solidariteit (met de vermelding ‘lidgeld’ of
‘steun Palestina Solidariteit’). Je ontvangt dan je lidkaart en een sticker “Bezoek Palestina nu
het nog kan”. We danken je op voorhand.

Inleefreis naar Palestina: je moet het zelf gezien hebben!
Een paar quotes van onze vroegere reizigers
Heel lekker! Al veel gelezen, maar zien is helemaal anders! Zo’n vriendelijke mensen!
Onvoorstelbaar! Je moet het zelf gezien hebben!
Geniet van de Oosterse cultuur, gastvrijheid en natuur. Ervaar zelf hoe het is om in een land
vol conflicten je dagelijkse bezigheden te doen.
Bezoek Hebron waar het hele centrum is afgesloten ter protectie van een groep Israëlische
kolonisten in het centrum van de stad. Maar ook Bethlehem, Ramallah, Jeruzalem, Tel Aviv,
een kolonie, Palestijnse boeren, diverse organisaties, Israëlische vredesorganisaties, exsoldaten die zich uitspreken, orthodoxe zionistische kolonisten, de apartheidsmuur,
vluchtelingenkampen, ...

In 2016 organiseert Palestina Solidariteit een inleefreis in
juli
De reis wordt voorafgegaan door 3 voorbereidende vergaderingen en achteraf is er een
evaluatiebijeenkomst.
Onze reis duurt 7 dagen en kost 980 EUR. Inbegrepen: volpension, transport, inkom en gids
ter plaatse. De reis gaat door als er tenminste 11 inschrijvingen zijn. Vanaf 12 deelnemers is
het 950 EUR. Niet inbegrepen vlucht, extra drank en persoonlijke uitgaven.
Inschrijven en meer info bij: info@palestinasolidariteit.be
Kijk ook op: http://www.palestinasolidariteit.be/solacties/inleefreizen

Bericht van de Administratie van de Fiscaliteit over de
fiscaal attesten van schenkers
Uit de brief van 21 januari 2016
Wij hechten veel belang aan het vestigen van de juiste belasting en dus aan het toekennen
van de verminderingen waar de burger recht op heeft. Een juiste en volledige fiscale aangifte
draagt bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening en vermindert aanzienlijk de geschillen.
Daarom vullen wij het bedrag van de giften automatisch vooraf in, zonder tussenkomst van de
schenker, in de elektronische Tax-on-web-aangifte en in het voorstel van vereenvoudigde
aangifte.
Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat deze verbetering van onze dienstverlening ook zal
bijdragen aan de tevredenheid van uw schenkers en dat dit voor hen een bijkomende reden
vormt om u hun vertrouwen te schenken.
Gegevens die de Administratie van de Fiscaliteit vraagt om de fiches correct in Tax-on-web in
te dienen:
1. De naam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
2. De voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
3. De naam van de partner
4. Het officieel adres
5. De geboortedatum (niet verplicht maar wel gewenst)
Daarom vraagt Palestina Solidariteit deze gegevens graag aan onze schenkers. U kan deze
gegevens per e-mail sturen naar info@palestinasolidariteit.be, waar ze discreet zullen
behandeld worden om uw gift correct in te brengen in Tax-on-Web.
Wij danken jullie nogmaals voor de gestorte giften die de werking en projecten helpen
financieren.
Dank bij voorbaat voor het doorsturen van de gevraagde gegevens en we hopen op uw begrip
voor de daaruit voortvloeiende ongemakken.
Myriam Vandecan, voorzitster Palestina Solidariteit

De ‘20 km van Brussel’: zweten voor Palestina
Op zondag 29 mei 2016 gaat de jaarlijkse 20 km van Brussel weer door. Dirk, één van onze
bestuursleden, loopt dit jaar speciaal voor Palestina Solidariteit vzw en u kan hem sponsoren!
Dirk doet al voor de vijfde keer mee maar we zoeken nog extra lopers voor onze vzw.
Voel je je geroepen? Geef een seintje op secretariaat@palestinasolidariteit.be. Je krijgt een
gratis ‘Free Palestine T-shirt’ om aan te doen tijdens je deelname. RUN FOR PALESTINE!
Maar daarnaast zoeken we uiteraard ook sponsors! Geef de lopers voor Palestina Solidariteit
door uw steun een extra duw in de rug en steun de werking van onze vzw. Palestina
Solidariteit ontvangt geen structurele werkingssubsidies en daardoor is elk bedrag – hoe klein
ook – meer dan welgekomen.
Rekeningnummer Palestina Solidariteit (Ectorsstraat 19, 3400 Landen):
IBAN: BE64 5230 8014 8852
BIC: TRIOBEBB
Met vermelding: steun 20 km
Op de dag zelf kan u de lopers een hart onder de riem steken door om 10 uur aanwezig te zijn
bij de start in het Jubelpark. Daar is ook de aankomst voorzien.
Voor meer info kan u terecht op secretariaat@palestinasolidariteit.be of 0489 398 142.
Alvast hartelijk bedankt en veel succes aan Dirk met de trainingen!

Palestina – Israël in de parlementen
Tussen de tsunami aan nieuws over Israël – Palestina door, maakten we ditmaal ook een
samenvatting van wat er de voorbije maanden bewoog in de parlementen. Een overzicht:
Wouter De Vriendt van Groen, de voorbije jaren meermaals actief rond het thema Israël –
Palestina, interpelleerde in het federale parlement minister Reynders over de vernietiging door
Israël, eind 2014, van een met Belgisch belastinggeld gefinancierd elektriciteitsproject in het
Palestijnse dorp Khirbet Al Tawil op de Westelijke Jordaanoever. De Vriendt vroeg aan minister
Reynders waarom méér dan een jaar ná de feiten nog steeds geen schadevergoeding werd
gevraagd aan Israël. In zijn antwoord lijkt minister Reynders (MR), die de vernietiging van
het EU-project destijds wel veroordeelde, zich te verschuilen achter Europese procedures want
een effectieve schadevergoeding is inderdaad nog steeds niet geëist. De Vriendt stelde ook
nog een vraag over de arrestatie van Mohammad Faisal Abu Sakha, een jonge leraar van
de ook hier bekende Palestijnse Circusschool die zonder enige aanklacht door Israël
gearresteerd werd en veroordeeld tot zes maanden administratieve detentie. Verder stelde
Wouter
De
Vriendt
ook
een
vraag
over
de
etikettering
van
Israëlische
nederzettingenproducten.
Bart Staes, eveneens van Groen, interpelleerde in het Europees parlement Frederica
Mogherini, (de vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie) over
grootschalige Israëlische militaire oefeningen in de Jordaanvallei in de bezette
Palestijnse gebieden. Grote delen bezet Palestijns gebied werden hierbij afgesloten als militaire
zone, wat leidde tot ernstige schendingen van de mensenrechten.
Tine Soens van SP.a, die eveneens reeds eerdere initiatieven nam rond Israël – Palestina, uitte
in het Vlaamse parlement, in een vraag aan minister-president Geert Bourgeois, eveneens

haar bezorgdheid over Mohammad Faisal Abu Sakha. Die administratieve detentie is een
courante praktijk voor Israël waarbij mensen zonder proces of aanklacht voor maanden
kunnen worden opgesloten, een termijn die ook steeds zonder reden opnieuw verlengd kan
worden. In zijn antwoord verwijst minister-president Geert Bourgeois naar een brief die
ondertussen gestuurd werd naar de Europese dienst voor extern optreden. Tine Soens stelde
ook nog een meer algemene vraag over het systeem van administratieve detentie.
Dirk Van der Maelen, eveneens SP.a, stelde een vraag in het federale parlement aan minister
van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, over het sloopbevel dat dreigt voor de
kleuterschool van Al Aqaba bij Jenin. Het betreft een project dat eveneens met Belgisch
project werd gefinancierd en sedert 2008 wordt bedreigd met een Israëlisch sloopbevel.
Minister De Croo toont zich bezorgd over het probleem maar stelt dat het project niet met
onmiddellijke sloop bedreigd is. (Noot: dat stelt ons niet gerust want enkel en alleen in 2014
en 2015 werden méér dan 100 projecten, gebouwd met EU-steun, door Israël vernietigd!) Dirk
van Der Maelen stelde verder ook nog een vraag over het etiketteren van Israëlische
nederzettingenproducten en over de zogenaamde 'anti-ngo-wet', die recent in Israël werd
aangenomen en die mensenrechtengroepen viseert omwille van hun kritiek op het
regeringsbeleid.
Minister Alexander De Croo (Open VLD) en minister Didier Reynders (MR) melden via hun
website zich bezorgd te tonen over de inbeslagname van 154 hectare landbouwgrond en
grootschalige vernielingen door de Israëlische overheid in de buurt van Jericho, waarbij ook
opnieuw gebouwen gefinancierd door de Europese Unie verwoest werden. De Croo en
Reynders roepen Israël op een einde te maken aan de vernielingen en inbeslagnames van
gronden maar verzuimen wél concrete stappen aan te kondigen waarmee zij Israël willen
overtuigen zijn beleid bij te sturen.
Peter De Roover van N-VA stelde einde vorig jaar een vraag in het federale parlement waar hij
zijn bezorgdheid uitte over de vernietiging van EU-projecten door Israël, in bezet Palestijns
gebied, met de vraag dat Israël de aangerichte schade zou vergoeden. Vorig jaar stelde Peter
De Roover ook al een vraag over de gedwongen verhuizing, door Israël, van
Bedoeïenenbevolking. (Peter De Roover lijkt m.b.t. Palestina-Israël soms een bochtig
parcours te volgen: vorig jaar ontgoochelde hij door met zijn partij, en de andere
meerderheidspartijen, een bedroevend zwakke resolutie rond de Palestijnse staat te stemmen,
die het ontstaan van een Palestijnse staat afhankelijk maakt van de Israëlische steun hiervoor.
Bij de Gaza-oorlog slaagde hij er ook in om het Palestijnse volk op één lijn te zetten met de
Israëlische bezettende macht.) In de zaak van het vernietigen van EU-projecten hopen we
alvast dat hij dit verder zal blijven opvolgen, want het slopen van EU-projecten door Israël lijkt
de laatste maanden opnieuw sterk toe te nemen.
Voor CD&V stelde Sarah Claerhout nog een meer algemene vraag over de situatie op het
terrein en over wat de bevoegde minister (Reynders) zou ondernemen. Zij liet echter niet
duidelijk uitschijnen of zij van de minister ook een concreet initiatief verwachtte.
Ondertussen vernemen we dat in de eerste twee maanden van dit jaar de vernietiging van EUprojecten door Israël opnieuw sterk is toegenomen. Onder meer in Khirbet Tana, ten
zuidoosten van Nabloes op de Westelijke Jordaanoever, werden opnieuw scholen en
andere infrastructuur gefinancierd door België en de Europese Unie, door Israël vernietigd. Dit
toont aan dat de keuze van minister Reynders, minister De Croo, en hun Europese collega's,
om het eisen van schadevergoedingen steeds vooruit te schuiven, Israël enkel sterkt in zijn
overtuiging dat het vernietigen van EU-projecten ongestraft kan door gaan. Wij hopen dat de
parlementsleden die eerder hun bezorgdheid rond dit thema uitten deze nieuwe vernielingen
zullen aanwenden om onze ministers opnieuw op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Project van PWWSD
Psychosociale mobiele eenheden voor moeder en kind
De voortdurende Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever eist zijn tol van de
Palestijnse bevolking. Het zorgt voor een continue staat van stress, onzekerheid en
onveiligheid.
De uitbreiding van de kolonies, militaire zones en andere gebieden onder Israëlische controle
creëert een onveilige omgeving voor de Palestijnen. Kinderen worden geconfronteerd met het
geweld van het Israëlische bezettingsleger, maar ook met groepen van extremistische
kolonisten. En ondanks het bestaan van een Palestijnse eenheidsregering duren de conflicten –
ook gewelddadig – tussen de verschillende Palestijnse fracties voort, en ook die dragen bij tot
een klimaat van onzekerheid en onveiligheid.
Het leven in onzekerheid en onveiligheid leidt tot een staat van stress die zowel bij
volwassenen als kinderen tot psychosociale en psychische problemen kan leiden. Dit
veroorzaakt niet enkel een individueel lijden, maar heeft eveneens een negatieve invloed op
het gezinsleven en de ruimere maatschappij.
Bij kinderen merkt men meer gedragsproblemen op, zoals een verhoogde prikkelbaarheid,
angst, depressie, slaapproblemen, nachtmerries, hechtingsproblemen en verslechterde
schoolresultaten.
PWWSD wil op deze nood een antwoord bieden en richt zich hierbij op de meest kwetsbare
vrouwen en kinderen in drie achtergestelde regio’s van zone C (rond Ramallah, Tulkarem en
Bethlehem). In de dorpen in deze regio’s zijn de directe en indirecte gevolgen van de bezetting
en het geweld zeer duidelijk. Het Israëlische leger valt er regelmatig dorpen binnen, waarbij
landbouwgewassen en bezittingen vernietigd worden. Met geweld valt het leger huizen binnen
en neemt vrouwen en kinderen, geblinddoekt en in handboeien, mee voor ondervraging.
Tijdens deze ondervragingen schuwt men psychologische, fysieke en seksuele bedreigingen
niet.
Vandaar dat PWWSD start met mobiele eenheden die psychosociale ondersteuning zullen
bieden aan de vrouwen en kinderen die het slachtoffer van geweld geweest zijn. De
uitvalsbasis van de mobiele eenheden zijn de steden Ramallah, Tulkarem en Bethlehem, en
het doelgebied zijn de omliggende rurale dorpen. De publieke gezondheidsdiensten slagen er
immers momenteel onvoldoende in om de bewoners in deze gebieden te bereiken.
Elke mobiele eenheid bestaat uit een psychosociale counselor. De counselors geven de
slachtoffers van geweld de mogelijkheid te praten over hun ervaringen en gevoelens,
individueel of in groep. In elke regio worden twee steungroepen opgericht, één voor moeders
en één voor kinderen. In deze praatgroepen bieden de deelnemers (emotionele) ondersteuning
aan elkaar en leren ze positieve copingstrategieën. Deelnemers die nood hebben aan een meer
intensieve en gestructureerde begeleiding, kunnen eveneens individueel, of als gezin, begeleid
worden.

Israël maakt in de Westbank 23 gezinnen dakloos
gebaseerd op http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-families-homelessas-israeli-military-demolishes-west-bank-houses
Bulldozers van het Israëlische leger hebben dinsdag 2 februari 23 woningen vernietigd in de
dorpen Khibet Jenbah en Khirbat el-Halawa in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever.
Inclusief de bijkomende structuren werden ongeveer 110 mensen dakloos gemaakt.
De sloop vond plaats in een gebied dat door Israël eenzijdig tot militaire zone werd verklaard,
bekend als Gevechtszone 918. Ondanks een langlopende internationale campagne om de 8
dorpen in deze zone te beschermen, zette het Israëlische leger deze actie door.
Afgelopen dinsdagmorgen kwamen Israëlische bulldozers in de dorpen. Na de meedogenloze
actie groeven de inwoners in de puinhoop van wat eens hun huis was op zoek naar hun
verloren huisraad. Er werden tijdelijke tenten opgezet en de dorpelingen verplaatsten de
meubels die zij hadden kunnen redden. Khalid Hussein Jabari staat op de ruïne van het huis
van zijn broer. “Ze kwamen gisteren en gaven aan welke huizen ze de volgende dag zouden
vernietigen. We wisten dat het menens was, want sommigen konden verstaan hoe de soldaten
in het Hebreeuws overlegden over de aanpak van de sloop.”
Mahmoud Ahmad Isa ziet hoe leden van zijn familie meubels naar de grot brengen die aansluit
op het vernietigde huis. “Het is nat in de grot. We zullen zien hoe we verder gaan. Het eerste
wat we moeten doen is de rommel opruimen en de zaak herbouwen. We hebben geen andere
keuze”.
Sommige vernietigde structuren zijn gefinancierd door Europese landen. De getroffen families
betogen dat hun woningen veel ouder zijn dan toen de bezetting van de Westbank in 1967
begon.
Het is niet de eerste keer dat Khirbet werd verwoest. In 1999 werd het hele dorp met de grond
gelijk gemaakt. De dorpelingen keerden echter terug en wonnen een rechtszaak, die hen
toestond om op het land te blijven op voorwaarde dat men het militaire bestuur zou erkennen.
De dorpen werd jarenlang aansluiting op het elektriciteitsnet geweigerd. Geschonken
zonnepanelen werden soms vernietigd door het Israëlische leger.
Cogat, het Israëlische ministerie van Defensie, verklaart dat bemiddeling met de
dorpsbewoners faalde omdat de dorpelingen zich niet ergens anders willen vestigen.
Bovendien gaat de illegale bouw door.
Het punt is echter dat Israël altijd bouwvergunningen weigert, terwijl Joodse kolonies wél
vergunningen krijgen. Sarit Micaheli van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B´Tselem
verklaart: “We zijn weer terug bij af. De regering wil hen weg. Maar de inwoners weigeren te
vertrekken”.

Kritische bedenkingen bij UGent partnerships met Israël
Herman De Ley, professor emeritus Wijsbegeerte en Letteren van de Universiteit Gent en een
veertigtal collega's zoals Eva Brems, professor Rechtsgeleerdheid, Frank Roels, professor
emeritus Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Gie Van den Berghe, gastprofessor

Wijsbegeerte en Letteren, of Hendrik Vos, professor Politieke en Sociale Wetenschappen
hebben hun bezorgdheid bekendgemaakt over de projectsamenwerking van de Gentse
universiteit met een aantal Israëlische instituten of bedrijven die betrokken zijn bij de
bezetting. Het betreft onder andere Technion – Israel Institute of Technology in het Europese
project “Phonsi -Nanophotonics by Nanocrystals, from integration to single photon operation”
(Horizon 2020, ref. 642656 http://cordis.europa.eu/project/rcn/193933_en.html) en in het
Europese project “EuroLab-4-HPC: Foundations of a European Research Center of Excellence in
High
Performance
Computing
Systems”
(Horizon
2020,
ref.
671610
http://cordis.europa.eu/project/rcn/197540_en.html).
UGent werkt ook samen met Israel Aerospace Industries in het Europese project “EXTREME
Dynamic Loading Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Material Structures” (project
ref.
636549,
coördinator:
University
of
Bath
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193408_en.html). Hieronder vindt u een samenvatting van
het
25
pagina's
tellende
dossier
met
64
voetnota's
en
17
bronnen:
file:///C:/Users/Werner/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8we
kyb3d8bbwe/LocalState/Files/601/372/techniondossier2min%20[422300].pdf
Andere interessante links of informatie:
–

“Een militair embargo tegen Israël. Dossier: De internationale relaties van het Israëlisch
militair apparaat” (Intal, Vrede & Vredesactie, 9 juli 2012), 43 blz., http://www.militairembargoisrael.be/wp-content/uploads/2012/06/dossier-militair-embargo-israel.pdf
;
samenvatting: http://www.intal.be/files/abstract_militair_embargo_nl.pdf

–

“EU funding to Israeli military companies and institutions through Horizon2020” (European
Coordination of Committees and Associations for Palestine, 13 oktober 2015):
http://www.eccpalestine.org/eu-funding-to-israeli-military-companies-andinstitutionsthrough-horizon2020/

–

Who Profits: “Elbit Systems”: http://whoprofits.org/company/elbit-systems

Samenvatting
Bijna een halve eeuw reeds lijdt de bevolking van Palestina onder militaire bezetting en
kolonisering. Met de huidige, extreemrechtse Israëlische regering is er geen hoop op
beterschap, wel integendeel. Racisme, repressie en geweld nemen al maar toe terwijl de
illegale kolonies verder worden uitgebouwd. Alleen externe druk via boycot – een morele en
vreedzame tactiek - biedt perspectief op verandering. In Israëls militarisme spelen
universiteiten een belangrijke rol. Behalve voor intellectuele en ideologische ondersteuning van
de bezetting staan een aantal onder hen ook in voor onderzoek naar en ontwikkeling van
hoogtechnologische wapen- en bewakingssystemen die de bezetting helpen bestendigen. Het
“Technion – Israel Institute of Technology” is meer dan elke andere universitaire instelling
vervlochten met Israëls militair-industriële complex. Het staat vooraan inzake
innovatieve militaire spitstechnologie. Behalve zijn professoren en onderzoekers zijn ook zijn
studenten en onderzoekers nauw betrokken bij de samenwerking met wapenbedrijven. “Israel
Aerospace Industries” (IAI), dat in handen is van de overheid en één van Israëls grote
wapenbedrijven, heeft zo een hecht partnership met het Technion. Het produceert wapens
op maat voor het leger. Daartoe behoort de productie van militaire drones, zoals de “Heron TP”.
De “Hermes” drones zijn dan weer een product van Technions samenwerking met Elbit
Systems Ltd., een bedrijf dat militaire bewakings- en veiligheidsuitrusting produceert.
De “success story” van het Israëlische academisch-militair-industriële complex is verbonden
met de bereidheid van buitenlandse regeringen, universiteiten en bedrijven om ermee samen

te werken
Een “nuttig” product van de samenwerking is bijvoorbeeld de elektronische bewakings- en
detectietechnologie voor de wachttorens van de illegale Apartheidsmuur. Het partnership
universiteit-wapenindustrie uit zich ook in gezamenlijke onderzoekscentra en het inrichten van
cursussen en opleidingen speciaal voor managers. Dat geldt bijvoorbeeld voor “Rafael
Advanced Defense Systems”, een andere wapenfabrikant waarmee het Technion samenwerkt.
Vergeleken met de buitenlandse wapenproductie, beschikt de Israëlische over een belangrijke
troef: de wapens ervan zijn “combat-proven”. De bezette Palestijnse gebieden, anders gezegd,
fungeren als testlaboratoria. Tussen universiteit en leger in Israël mag gesproken worden van
een organische relatie. Op vele campussen is het leger fysiek aanwezig en worden opleidingen
voorzien voor militair personeel: officieren en soldaten. Het Technion is de instelling met, bij
staf en studenten, het hoogste aandeel militairen. Deelname van Technion student-soldaten en
reservisten aan de moorddadige oorlogsoperaties tegen de Gaza Strook werd door de
universiteit toegejuicht en beloond met extra academische voordelen. Het Technion vormt de
intellectuele speerpunt van Israëls etnisch nationalisme. De “success story” van het Israëlische
academisch-militair-industriële complex is verbonden met de bereidheid van buitenlandse
regeringen, universiteiten en bedrijven om ermee samen te werken. De EU speelt hierin een
belangrijke rol: via “Horizon 2020” participeert het Technion in tientallen projecten en
ontvangt het meer dan 17 miljoen euro. Het IAI krijgt 2 miljoen euro.
Sedert oktober 2015 zijn Israëli's en Palestijnen verwikkeld in een geweldspiraal. Zoals de
Secretaris-Generaal van de VN heeft opgemerkt, mag het Palestijnse geweld niet in een
vacuüm begrepen worden; het is een onvermijdelijk gevolg van de jarenlange bezetting. Moet
ook in rekening worden gebracht: de doelbewuste aanslag op het Palestijnse “menselijke
kapitaal”, meer in het bijzonder op cultuur en onderwijs. Het recht op onderwijs en de
academische vrijheid worden stelselmatig geschonden.
Voor Universiteit Gent houden partnerships zoals die met het Technion en het IAI het gevaar in
dat zij mee aansprakelijk wordt gesteld voor het onrecht en geweld jegens de Palestijnen. Als
universiteit die ‘durft denken’, moet Gent zichzelf hieromtrent in vraag durven stellen.
Samenwerking met Israëlische instituten en bedrijven als het Technion en het IAI dient te
worden afgebouwd. Solidariteit met de verdrukte Palestijnse bevolking en in het bijzonder met
de belaagde universiteiten, professoren en studenten, moet worden uitgebouwd.

INTERVIEW met Ludo De Brabander
“Westerse leiders herhalen voortdurend dat Israël het recht heeft
om zich te verdedigen, terwijl Israël overduidelijk de agressor is.”

Ludo De Brabander is woordvoerder van de vzw Vrede 1 . Deze vzw is vooral actief rond
internationale politiek, vrede, ontwapening en ontwikkeling. De aandacht gaat vooral naar de
onderdrukte volkeren in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, zoals de Koerden, de Sahrawi's
(Westelijke Sahara) en de Palestijnen. Binnenkort verschijnt zijn boek “Oorlog zonder grenzen”
over de politiek van westerse en de regionale machten in de Arabische wereld2.
Hoe kwam je ertoe om voor de Palestijnen op te komen?
In het jaar 2000 bij het begin van de tweede intifada3 heb ik Palestina bezocht. Het ging er
toen hard aan toe, in het bijzonder aan de Lion Gate (de Leeuwenpoort) in Oost-Jeruzalem. Ik
heb ontmoetingen gehad met pater Tom Wijffels van de Sint-Annakerk in Oost-Jeruzalem, met
Mustafa Barghouti en met een verantwoordelijke van de Palestinian Woman Workers Society in
Ramalah.

1

Voor meer info: http://www.vrede.be/wie-is-vrede
EPO, Borgerhout, 2016, 140 pagina's.
3
Deze Palestijnse opstand startte op 28 september 2000 na het bezoek van de toenmalige Israëlische oppositieleider
Ariel Sharon aan de Tempelberg in het geannexeerde Oost-Jeruzalem.
2

Waarom werkt Vrede vzw mee aan de campagne Stop G4S in Gent?
Het veiligheidsbedrijf G4S levert bewakingsapparatuur en –diensten aan Israëlische
gevangenissen waar duizenden Palestijnse politieke gevangenen (ook kinderen) opgesloten
zitten en vaak mishandelingen en martelingen moeten ondergaan. Sinds 2013 heeft de stad
Gent drie grote contracten voor meer dan vier miljoen euro met het privébedrijf G4S
afgesloten. Het betreft het bewaken van gebouwen, het innen van parkeergeld en het
uitschrijven van boetes. Vrede steunt de campagne van Palestina Solidariteit4 en het GAPP
(Gents Actieplatform Palestina) en eist dat Gent alle contracten met G4S stopzet of niet meer
hernieuwt zolang Israël het internationaal recht en de mensenrechten schendt. Ondanks deze
campagne heeft de Stad Gent in november 2015 nog een van de drie contracten verlengd.
Eind december werden honderddertig wenskaartjes naar het Gents gemeentebestuur
verzonden om de eisen van de campagne kracht bij te zetten. Vrede verzet zich trouwens
tegen de privatisering van de bewakings- en beveiligingstaken van de Stad Gent.
Er bestaat ook een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Gent en de Israëlische
wapenindustrie
Van 2007 tot 2013 was er een onderzoeksprogramma FP7 van de Europese Unie. Israëlische
wapenbedrijven zoals Elbit en Israel Aerospace Industires (IAI) hebben toen voor een bedrag
van 394 miljoen euro geprofiteerd van de financiering van projecten voor ontwikkeling van
onbemande vliegtuigen (drones) die tijdens de oorlog tegen Gaza werden ingezet. Daarbij
waren Belgische universiteiten zoals de KU Leuven. De Universiteit Gent werkte samen met
Technion (Israel Institute of Technology) een Israëlische universiteit die nauwe banden heeft
met Israëlische beveiligings- en defensiebedrijven. Ook het Israëlische bedrijf RAD Data
Communication was partner in het project. Dit bedrijf is een belangrijke leverancier van
beveiligingsmateriaal voor de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in
Oost-Jeruzalem.
Nu loopt het nieuw onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Hiermee is een bedrag
van 80 miljard gemoeid. Behalve de Europese lidstaten staat de deelname ook open voor
landen zoals Noorwegen, Turkije en Israël. Hierbij werkt de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) samen met de Israëlische universiteit Technion, terwijl de
Universiteit Gent betrokken is bij een project met het Israëlische wapenbedrijf IAI (Israel
Aerospace Industries) en vier projecten met Technion.
Zijn België en Vlaanderen nog betrokken bij de wapenhandel met Israël?
Driekwart van de Israëlische wapenindustrie 5 gaat naar de wereldmarkt. Op internationale
wapenbeurzen gebruikt Israël als verkoopargument dat de wapens op het terrein (lees de Gaza
en de bezette Westbank) werden uitgetest6.
Er bestaat een Europese gedragscode met acht criteria waarvan minstens de helft op Israël
van toepassing zijn. Desondanks bedraagt de Europese wapenhandel honderden miljoenen
euro.
De Europese criteria gelden ook voor nucleaire wapens. Israël heeft het non-proliferatieverdrag
nog steeds niet ondertekend. Volgens het Zweeds vredesinstituut SIPRI (Stockholm
International Peace Research Institute) zou Israël 100 à 200 kernkoppen bezitten. De raketten
die met deze kernkoppen uitgerust worden, kunnen vanaf de grond, vanuit de lucht of vanop
4

Je kan de petitie tekenen op http://www.palestinasolidariteit.be/petitie-stop-g4s-gent
De wapenindustrie in Israël bracht vorig jaar 7 miljard dollar op. Wat de wapenverkoop betreft staat Israël op de 8ste
plaats in de wereld volgens de cijfers van het SIPRI (Métro, 15.12.2015, p. 4).
6
Zie de film “The Lab” (van Yotam Feldman) besproken in de Nieuwsbrief nr. 33.
5

de zee7 afgeschoten worden.
Ook België gaat niet vrijuit. In 1998 kocht de Belgische luchtmacht 18 onbemande vliegtuigen
(52,5 miljoen euro) die door het Israëlische leger werden ontwikkeld8. Het leger wil nu veertig
slimme vesten bestellen bij het defensiebedrijf Thales Nederland voor de prijs van 125 000
euro per stuk. De Nederlandse producent is verbonden aan het Israëlische wapenbedrijf Elbit9
gespecialiseerd in elektronische defensie en gevestigd in Haïfa. België wil ook voor 500 miljoen
euro Patriot raketten kopen waar Israëlische technologie bij betrokken is.
In België is de wapenhandel een gewestelijke bevoegdheid. In Vlaanderen geldt het
voorzorgsbeginsel. Er bestaat dus een informeel embargo voor defensieproducten met
eindbestemming Israël. Het Vlaams vergunningensysteem hanteert ook als criterium het
double use of tweeërlei gebruik. Dus producten die ook voor militaire doeleinden kunnen
aangewend worden, komen niet in aanmerking voor export naar conflictlanden. Desondanks
worden nachtkijkers van OIP Oudenaarde10 aan Israël verkocht ter waarde van 3,6 miljoen
euro in 2013.
Kan je iets vertellen over de Israëlische propaganda?
Israël spendeert heel wat tijd en geld aan de hasbara (Hebreeuws voor uitleg). Ze verzorgen
heel goed hun communicatie in conflicttijden. De Israëlische besteedt veel aandacht aan de
media om een positief beeld van Israël te scheppen. Israël probeert de dominante
informatiebron te zijn voor de internationale persagentschappen zoals Reuter, AP (Associated
Press) en AFP (Agence France Presse) waarvan de persberichten door de westerse media
worden overgenomen. Zo worden de mesaanvallen tegen Israëli's in de kijker gezet, maar
wordt er zelden vermeld dat er bij de Palestijnen zeven keer meer dodelijke slachtoffers vallen
(175 tegenover 25), ook bij de repressie door het Israëlische leger van betogingen tegen het
slopen van huizen van Palestijnse verdachten.
Zelfs het Israëlische leger beschikt over een eigen radio en eigen media. De Israëlische
consulaten in de VS hebben propagandaverantwoordelijken die contacten hebben met
journalisten en politici. In New York is er een Hasbara Fellowship dat studenten naar Israël
stuurt om er een training als pro-Israëlische activist te volgen. Israël vormt en betaalt
studenten om op internet en Facebook11 propaganda voor Israël te maken of als mediawatcher
om elke kritisch berichtgeving over Israël te weerleggen. Zo worden er ook briefschrijfacties
georganiseerd of financieren de Israëlische ambassades culturele evenementen met Israëlische
artiesten12. En dan is er nog de NGO Monitor die opereert vanuit het Jerusalem Center for

7

Vanuit de atoomduikboten (Dolfijnklasse) die Duitsland aan Israël geleverd heeft tegen twee derde van de prijs (1
miljard euro) als schadeloosstelling voor de slachtoffers van de holocaust.
Zie:http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1685121/2006/08/24/Duitsland-verkoopt-Israel-tweekernonderzeeers.dhtml
8
Het betreft tactische onbemande militaire vliegtuigen van het type B-Hunter die verkennings- en spionagevluchten
uitvoeren. In 2011 bedroegen alleen al de onderhoudskosten 2,75 miljoen euro. In het strategisch plan voor Defensie
2030 is voorzien dat Landsverdediging zal investeren in 6 MALE-drones (De Morgen, 11,2,2016, cult 23). Deze
grotere toestellen wegen meer dan 600 kg en kunnen langer in de lucht blijven. In Israël bouwt IAI de Male-drone
Heron.
9
Met deze vesten is het mogelijk om met andere soldaten te communiceren en om via een gps zijn positie aan bevriende
troepen te communiceren. Als compensatie zou OIP, een instrumentenbouwer uit Oudenaarde, aan de slimme vesten
meewerken. OIP is zelf eigendom van het Israëlische wapenbedrijf Elbit Systems (De Morgen, 1.6.2015, p. 5).
10
“Een militair embargo tegen Israël – De internationale relaties van het Israëlisch militair apparaat”, dossier van Intal,
Vrede en Vredesactie, 9 juli 2012, punt 3. Het Israëlisch militair complex. Zie ook:
http://www.vrede.be/sites/default/files/dossier-militair-embargo-israel.pdf
11
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-students-get-2000-spread-state-propaganda-facebook en
http://sargasso.nl/israel-zet-studenten-in-om-internationale-kritiek-via-social-media-te-pareren/
12
Zo organiseerden in 2011 in Antwerpen de joodse vereniging B'nai B'rith en de Christenen voor Israël een

Public Affairs om ngo's13 die kritiek uiten op het Israëlisch beleid van antwoord te dienen.
Wat denk je van de berichtgeving over Palestina?
Over de dagelijkse vernederende realiteit van de Israëlische bezetting voor de Palestijnen
wordt weinig geschreven omdat alle aandacht naar Syrië gaat. Wat bijvoorbeeld de laatste
Gazaoorlog betreft, hebben sommige journalisten hun best gedaan om het gruwelijke en
wederrechtelijk karakter van de Israëlische aanval aan te tonen. De onevenwichtigheid, de
brutaliteit en de agressiviteit van de aanval kwamen vrij redelijk aan bod. Maar als westerse
leiders via de media voortdurend herhalen dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen,
terwijl ze overduidelijk de agressor zijn, dan blijft dat ook hangen bij de publieke opinie. Er
bestaat een zekere afhankelijkheid van de Angelsaksische berichtgeving bij gebrek aan tijd en
aan buitenlandse correspondenten. Men neemt de persberichten van de westerse
nieuwsagentschappen gewoon over, en dus ook het woordgebruik. Zo spreekt men van het
Israëlische “veiligheidshekken” en niet van de “apartheids- of annexatiemuur”. Er is ook vaak
sprake van “joodse nederzettingen in de betwiste gebieden14” terwijl het in feite “kolonies in de
bezette gebieden” zijn.
Tijdens het weekend werken er op de redacties één à twee journalisten die het internationaal
nieuws moeten verslagen: bronnen checken is dus niet altijd haalbaar. Professionele
journalisten willen neutraal en objectief zijn, maar je kijkt altijd door een gekleurde bril en hoe
kan je evenwichtig berichten over de beul en het slachtoffer, over de bezetter en de bezette,
de onderdrukker en de onderdrukte?
Hoe ziet de huidige situatie eruit?
We zitten in een impasse. We hebben te maken met een polarisering in beide kampen.
Enerzijds is er de verrechtsing in Israël. De kolonisten willen geen Palestijnse staat en
beschouwen de Westelijke Jordaanoever als grondgebied dat door Israël moet geannexeerd
worden. Anderzijds gaan de leiders van Hamas akkoord met een wapenbestand als ze een
Palestijnse staat kunnen oprichten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.
Intussen is er sinds 2007 een strengere blokkade van de Gazastrook. Het betreft hier een
collectieve strafmaatregel tegen 1,8 miljoen mensen. Israël heeft er “acces restricted areas”
(ARA) ingesteld die 300 m à 500 m breed zijn. Als je die zones betreedt, word je
neergeschoten. Ook de Palestijnse vissers worden beschoten als ze de toegelaten zone van
drie zeemijl overschrijden. Israël zet de bewoners van de Gazastrook op dieet. Uit een
document van 2008 waarvan de bekendmaking door de Israëlische mensenrechtenorganisatie
Gisha via het Hooggerechtshof werd afgedwongen, blijkt dat het Israëlische ministerie van
Defensie precies heeft uitgerekend hoeveel calorieën er per persoon in de Gazastrook mag
worden ingevoerd. Er zijn niet alleen restricties van invoer of uitvoer van producten, maar
Israël beperkt ook de bewegingsvrijheid van personen. Palestijnse jongeren die in de
Westelijke Jordaanoever willen studeren, mogen de Gazastrook niet verlaten en zij die in de
Westelijke Jordaanoever opgepakt worden, worden meteen naar de Gazastrook teruggestuurd.
Europese politici die de Gazastrook willen bezoeken, geraken er moeilijk binnen. Israël kan ook
naar believen de Gazastrook bombarderen.
Ook aan de uitbreiding van de kolonies in de Palestijnse bezette gebieden komt geen einde.
Onlangs had de VN-secretaris Ban Ki-moon nog kritiek op de beslissing van Netanyahu om 150
steunconcert voor Israël met een optreden van het koor van het Israëlische leger:
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/02/22/gala-avond-solidariteit-met-isra-l-lokt-protestactie-uit
13
Bijvoorbeeld de ngo Oxfam: http://www.ngo-monitor.org/article/oxfam
14
De Israëlische ambassadeur in België, Simona Fenkel, gebruikt systematisch “betwiste gebieden” in plaats van
“bezette gebieden”;

huizen voor kolonisten op de Westbank te bouwen. Van 1972 tot 1993 steeg het aantal
kolonisten tot 115 000. In 2000 waren er al 203 000 of bijna het dubbel. Van maart 2001 tot
februari 2013 werden er 14 203 offertes voor wooneenheden goedgekeurd. Thans wonen er op
de Westbank (Oost-Jeruzalem inbegrepen) 600 000 Israëlische kolonisten. De Oslo akkoorden
en de daarna volgende vredesgesprekken werden door Israël gebruikt om tijd te winnen voor
het inpikken van Palestijnse gronden en het uitbreiden van de kolonies.
Welke verantwoordelijkheid draagt het Westen?
Het Westen neemt geen verantwoordelijkheid en doet zaken met Israël zoals gewoonlijk. Bij de
Europese Unie staat de opschorting van het associatieverdrag met Israël nog niet op de
agenda. Op 9 juli 2004 gaf het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een advies15 “over het
optrekken van een muur door Israël op bezet Palestijns grondgebied. Volgens dit advies
hebben alle staten de verplichting de illegale situatie van de muur niet te erkennen en om
geen hulp en bijstand aan de bouw van de muur te geven. Bovendien moeten ze de
Conventies van Genève door Israël doen respecteren en iedere hindernis aan het recht op
zelfbeschikking van het Palestijnse volk door de bouw van de muur tenietdoen. Dit advies is tot
nu toe dode letter gebleven.
Het Europees discours luidt als volgt: de Palestijnen moeten het geweld beëindigen en Israël
moet de uitbreiding van de kolonies in de bezette gebieden stopzetten. Volgens de Verenigde
Staten voert Israël geen agressieoorlog maar verdedigt het zich tegen het Palestijns geweld.
Elk jaar ontvangt Israël voor 3 miljard militaire steun van de Verenigde Staten. President
Obama zei in 2009 in Caïro dat hij onvoorwaardelijk achter Israël staat. Alle Amerikaanse
presidentskandidaten stellen zich pro-Israëlisch op. Ze zijn gebonden aan het politieke
establishment en aan het kapitaal dat hun verkiezingscampagne financiert.
Bovendien is er ook nog een sterke pro-Israëlische lobby 16 in Europa en Amerika. In de
Verenigde Staten17 is er de AIPAC en het Transatlantic Institute. In Europa zijn er de European
Friends of Israel (EFI). Dit platform van EU-parlementsleden werd in 2006 opgericht. In
België18 heb je Joods Actueel, de Vlaamse Vrienden van Israël en de Christenen voor Israël.
Maar je hebt ook kritische joden zoals “Een andere Joodse Stem” 19 en de Union des
Progressistes Juifs de Belgique (UPJB).

INTERVIEW met Amira Has
‘Israël wil ten gronde geen vrede in het Midden-Oosten’
Interview afgenomen op 12 maart 2016 door Gie Goris, hoofdredacteur MO*Magazine
http://www.mo.be/interview/amira-hass-isra-l-wordt-de-abnormaliteit-genormaliseerd
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Zie onder andere:
http://rightsforum.org/achtergronden/de-muur
http://www.palestinasolidariteit.be/content/verklaring-van-eccp-over-tiende-verjaardag-advies-internationaalgerechtshof-over-de
16
Ludo De Brabander, De zionistische lobby in de EU, Uitpers, nr, 129, maart 2011, of
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2945
17
John Mearsheimer, Stephen Walt, De Israëllobby; Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2007, 560 pagina's.
18
Lucas Catherine, De Israëllobby, EPO, Borgerhout, 195 pagina's
19
Zie http://www.eajs.be/?lang=nl en https://www.facebook.com/EenAndereJoodseStem/ en http://upjb.be/

‘Iedereen die zich tegen de nederzettingen en tegen de bezetting uitspreekt, wordt beschouwd
als een verrader van land en volk’, zegt de Israëlische journaliste Amira Hass. In een gesprek
met MO* heeft ze het over de apartheidspolitiek van de staat en over de krimpende ruimte
voor vrije meningsuiting én voor echte oplossingen van het conflict.
Het conflict tussen Israël en de Palestijnen lijkt van de Europese radar verdwenen, nu er
andere conflicten in het Midden-Oosten zijn die massale vluchtelingenstromen en regelrechte
horrorvideo’s produceren, en dus veel dringender onze aandacht vragen. Toch blijft ook in
Israël en in de Palestijnse Gebieden de spanning verder toenemen, net als de uitzichtloosheid
van het conflict.
MO* sprak daarover met Amira Hass, die als Israëlische correspondente al 25 jaar verslag
uitbrengt vanuit Palestijns gebied, eerst vanuit Gaza, nu vanuit Ramallah. Hass wordt
internationaal beschouwd als een van de belangrijkste journalistieke stemmen uit de regio. Ze
kreeg daarvoor onder andere de World Press Freedom Hero prijs in 2000, de Prins Claus Prijs
en de Bruno Kreisky-prijs voor de Verdienste van de Mensenrechten in 2002, de Anna-LindhHerdenkingsprijs in 2004, en de Lifetime Achievement Award van de Internationale
Mediastichting voor Vrouwen in 2009.
Op die opsomming reageert Hass met een grote dosis zelfrelativering. ‘Misschien verdien ik
intussen ook wel een vermelding op de website whoprofits.org’, lacht ze. ‘Die documenteren
alle bedrijven en personen die voordeel halen uit de bezetting.’
Schrijven over de realiteit van de bezetting raakt u persoonlijk.

‘Mijn ouders maakten deel uit van de migratiebeweging die de Palestijnen van
hun grond verdreef’
Amira Hass: De eerste keer dat Palestijnen mij voor de voeten gooiden dat ik –alle intenties
en politieke keuzes ten spijt- net zo goed een kolonist was, deed dat pijn en maakte mij
kwaad. Gaandeweg ging ik echter beseffen dat ze op een bepaalde manier wel gelijk hadden:
mijn ouders waren niet in Israël geboren en maakten deel uit van de migratiebeweging die de
Palestijnen van hun grond verdreven had, ook al waren zij ook nooit zionisten geweest.
Als je een historisch perspectief neemt, zijn de meeste joodse inwoners van Israël inderdaad
kolonisten en bezetters. Maar zodra je die overstijgende analyse gaat personaliseren, ontstaan
er toch problemen. Want waarom zou je dan niet vertellen dat mijn moeder Bergen Belsen
overleefde en ze dus aan den lijve ondervonden had dat er voor haar en haar volk geen plaats
was in Europa?
En waarom zouden we er dan ook niet bij vertellen dat de familie van mijn moeder in
Joegoslavië en die van mijn vader in Roemenië terechtgekomen waren in Ottomaanse tijden,
omdat ze door de katholieke koningen uit Spanje verdreven werden?
Ik bedoel: als ik als individu geconfronteerd word met de historische verantwoordelijkheid voor
beslissingen die ik zelf niet genomen heb, dan wil ik daarnaast ook historische motivaties
kunnen plaatsen die de familiale en dus persoonlijke trajecten verklaren.
Ik ben objectief gezien “een kolonist”, maar ik ben even goed “een inboorling”, want ik ben in
Israël geboren en getogen, opgegroeid in het Hebreeuws dat ik maar met vier miljoen mensen
deel, en heb altijd gewerkt in de Israëlische media. Abstractie maken van dat soort subjectief
thuishoren belemmert een oplossing voor het conflict.

In Israël en Palestina lijkt het onmogelijk om de persoonlijke en collectieve
geschiedenissen uit elkaar te halen.

‘Om het noodzakelijke gesprek mogelijk te maken, moet er een einde komen
aan het geweld, het onrecht en de discriminatie’
Amira Hass: Ik weet niet of je dat zelfs moet proberen. Je moet wel goed beseffen dat het
twee verschillende aspecten zijn van eenzelfde realiteit. Ik kan bijvoorbeeld goed begrijpen dat
sommige Palestijnen –en het zijn er de jongste tijd opnieuw meer- zeggen dat er alleen een
oplossing voor het conflict mogelijk is als alle joden opnieuw uit het Midden-Oosten
vertrekken. Israël heeft tenslotte zo vaak het vertrouwen geschaad waarmee de PLO in het
zogenaamde vredesproces gestapt was, en er misbruik van gemaakt om steeds meer land te
bezetten en de Palestijnse toekomst steeds onmogelijker te maken.
Maar als je zo een uitspraak letterlijk gaat toepassen op individuele mensen, dan blijkt hoe
onpolitiek en onhaalbaar ze is. Het is niet nuttig en het is niet constructief om ons alleen te
zien als het resultaat van internationaal kolonialisme, terwijl de pogroms en de shoah uit het
verhaal geschrapt worden. Het zionisme had zeer weinig aantrekkingskracht op Europese
joden tot de ramp van nazi-Duitsland plaatsvond.
Het is bovendien letterlijk onmogelijk om de geschiedenis ongedaan te maken. Wie dat idee
toch voorstaat, staat de strijd voor een rechtvaardige oplossing van het conflict in de weg.
Want hij suggereert dat die oplossing eenzijdig kan zijn, dat er geen gesprek nodig is tussen
de twee partijen. Ik besef anderzijds hoe bijna onmogelijk dat gesprek is zo lang de Israëlische
staat doorgaat met de kolonisering van het Palestijnse grondgebied en zo lang diezelfde staat
vasthoudt aan de apartheidspolitiek waarop haar macht gebouwd is. Om het noodzakelijke
gesprek mogelijk te maken, moet er een einde komen aan het geweld, het onrecht en
de discriminatie.
De New York Times schrijft op 30 januari dat de Israëlische overheid steeds minder
ruimte laat voor dissidenten of kritische stemmen, en zelfs culturele iconen zoals
Amos Oz, A.B. Yehoshua en David Grossman aanvalt.

‘Als iemand gelooft dat God hem een land gegeven heeft, dan houdt het
gesprek op’
Amira Hass: Er zijn niet veel onafhankelijke stemmen meer in Israël en in de journalistiek
zijn ze geconcentreerd in het dagblad Ha’aretz. De rechterzijde voert steeds heftiger campagne
tegen linkse stemmen en tegen ngo’s, zeker als ze steun krijgen van WestEuropese overheden.
Men wil met alle middelen de veroveringen van 1967 beschermen, en dus wordt iedereen die
zich tegen de kolonies en tegen de bezetting uitspreekt, beschouwd als een verrader van land
en volk. Het is dus niet louter nationalisme dat speelt, het is de verdediging van militaire
veroveringen. En die verdediging berust op racistische argumenten.
Maar ik geloof niet dat discriminatie ontstaat vanuit racisme, ik ben ervan overtuigd dat de
behoefte om privileges en superioriteit te verdedigen aanleiding geeft tot ideologieën die je in
staat stellen de andere te verdrukken en te verdrijven. En als dat gekoppeld wordt aan
religieus obscurantisme, dan is het einde helemaal zoek. Als iemand gelooft dat God hem een
land gegeven heeft, dan houdt het gesprek op.

Ondanks de toenemende druk geeft u niet op en blijft u –al een kwarteeuw langschrijven over het conflict zoals het beleefd wordt door mensen die in de rest van de
media onzichtbaar blijven: de gewone Palestijnse families.
Amira Hass: Ik heb in de loop van de jaren veel bijgeleerd en ook sommige standpunten
moeten bijstellen, maar ik blijf er onverkort van overtuigd dat de bezetting een misdaad is, dat
de nederzettingen een misdaad zijn en dat Israël ten gronde geen vrede wil –daarvan ben ik
jaar na jaar méér overtuigd geraakt. Het feit dat ik nu al twintig jaar onder Palestijnen woon –
in Gaza en nu op de Westbank- zorgt er wel voor dat ik veel meer complexiteit en
tegenstrijdigheden zie, aan beide kanten van het conflict. Ik kan ook veel beter kritiek hebben
op de Palestijnen, omdat ik hun dagelijkse en politieke realiteit veel intiemer ken.
Het biedt ook de kans om zelf te voelen wat het betekent om onder bezetting te leven of onder
de militaire aanvallen van het Israëlische leger. Al ervaar ik maar een fractie van het geweld
en de uitzichtloosheid die Palestijnse families opgelegd worden: het is niet mijn huis, mijn
grond, mijn gezin dat bedreigd wordt.
Door met een been in de Joodse en een ander in de Palestijnse wereld te staan, door
de combinatie van leven met geërfde holocaustherinneringen maar ook een niet
aflatend verzet tegen het zionistische kolonialisme, bent u een professionele
buitenstaander geworden.
Amira Hass: Misschien wel, maar misschien ontstaat die perceptie omdat we intussen zo
gewoon zijn te leven in homogene samenlevingen, dat we individuele stemmen meteen als
vreemd ervaren. Je kan evengoed zeggen dat in Israël bijna iedereen een buitenstaander is,
vanwege de migratie-achtergrond. En op een heel andere manier geldt dat ook voor de
Palestijnen, waarvan de meesten vandaag niet wonen op de grond waarop hun grootouders
woonden en werkten. Wie is in zo’n land uiteindelijk buitenstaander? Ik pas niet in de
bestaande schema’s, maar maakt dat per se een buitenstaander van mij? Misschien ben ik
gewoon op de eerste plaats een journalist.
Een kritische journaliste die, ondanks de krimpende ruimte voor dissidentie en
diversiteit, toch kan verder werken. Wat zegt dat over Israël?

‘Israël is, ondanks de toenemende aanvallen op de linkerzijde, nog steeds een
democratie voor joden’
Amira Hass: Israël is, ondanks de toenemende aanvallen op de linkerzijde, nog steeds een
democratie voor joden. Maar ik heb mijn stem niet te danken aan de staat Israël, wel aan de
krant waarvoor ik werk. Op dit moment kunnen wij inderdaad nog steeds ons recht op vrije
meningsuiting en vrije pers uitoefenen, maar er bestaat natuurlijk niet zoiets als de plicht om
onze informatie te lezen. Mensen kunnen perfect beslissen dat ze niets willen weten over de
realiteit van de bezetting en van de nederzettingen. Onze vrijheid en onze democratie bestaan
formeel, maar zijn in ruime mate betekenisloos bij gebrek aan kennis.
De Europese regeringen blijven hameren op de tweestatenoplossing, terwijl er in
Palestijnse kringen steeds duidelijker gesteld wordt dat die kans verkeken is en dat
er anno 2016 alleen nog een eenstaatoplossing bestaat.

‘Er bestaan twee volkeren op het grondgebied dat betwist wordt en die hebben
allebei bestaansrecht’
Amira Hass: In de praktijk hebben we vandaag zeven staatjes in plaats van één of twee,
maar dat kan natuurlijk niet gelden als een oplossing voor het conflict. Bovendien vind ik dit

niet de juiste vraag: ze verdeelt ons en ze creëert de volkomen valse illusie dat we meteen
aan een oplossing kunnen beginnen werken, als we uit het staatsrechtelijke winkelrek maar
het juiste doosje nemen. We leggen de focus van onze debatten en van onze acties beter op
de fundamentele uitgangspunten, waarvan dit de drie belangrijkste zijn.
Eén: er bestaan twee volkeren op het grondgebied dat betwist wordt en die hebben allebei
bestaansrecht. Twee: elk volk heeft ook het recht op zelfbeschikking. Drie: er moet
fundamentele gelijkheid zijn tussen de volkeren en de mensen, anders hebben de twee
voorgaande stellingen geen zin.
Dat klinkt behoorlijk vanzelfsprekend.

‘In 1993 waren er in Palestijns gebied Israëlische enclaves, vandaag zijn er
nog Palestijnse enclaves in gebied dat in toenemende mate door Israël
gecontroleerd en geannexeerd wordt’
Amira Hass: Maar dat is het niet voor de betrokken partijen. Voor Israëli’s is de
gelijkwaardige behandeling van Palestijnen allesbehalve evident, net zomin als hun recht op
zelfbeschikking. Voor Palestijnen is het niet evident om de Israëlische joden als een volk te
erkennen. Bij Palestijnen en in radicale pro-Palestijnse kringen hoor je tegenwoordig steeds
vaker het argument dat de joden geen volk, maar enkel een religie zijn. Dat is een opzettelijk
negeren van het feit dat er vandaag wél een Israëlisch, joods volk bestaat.
Net zo goed als er vandaag een Amerikaans volk bestaat in de Verenigde Staten, een volk dat
vierhonderd jaar geleden ook niet bestond. Ik roep dan ook heel duidelijk op om de realiteit
van Israël te aanvaarden –en dan bedoel ik uiteraard niet dat iemand zich moet neerleggen bij
de racistische apartheidsstaat die Israël vandaag is.
En daar sta je dan. Hoe kan je het zelfs maar hebben over een eenstaatoplossing als de twee
volkeren elkaars bestaansrecht niet eens erkennen?
Het “vredesproces” dat in Oslo begonnen werd in 1993 resulteerde in de opdeling van
Palestijns gebied in A, B en C-gebieden. Dat werd voorgesteld als een overgangsmaatregel op
weg naar volledige autonomie en staatsvorming voor een Palestijnse staat, maar in de realiteit
zorgde het voor onderlinge verdeeldheid én voor een groeiend aantal nederzettingen.
In 1993 waren er in Palestijns gebied Israëlische enclaves, dat is vandaag helemaal
omgekeerd: er zijn nog Palestijnse enclaves in gebied dat in toenemende mate door Israël
gecontroleerd en geannexeerd wordt. En het ergste is dat een meerderheid van de joodse
Israëli’s blijkbaar tevreden zijn met die situatie. De abnormaliteit wordt genormaliseerd, en
men verwacht dat iedereen erin berust.
Een van de laatste middelen om het verzet tegen de verdrukking geweldloos te
organiseren, is de internationale BDS-campagne die oproept tot Boycot,
Desinvestering en Sancties. Bent u voorstander daarvan?
Amira Hass:æ Er wordt naar mijn gevoel te veel aandacht gegeven aan een paar zangers of
muziekgroepen die in Israël komen optreden, en er wordt te weinig ingezet op de illegaliteit
van de bezetting en de nederzettingen. Je slaagt er dan wel in om concerten van Roger Waters
of Lauryn Hill in Israël af te gelasten, maar dat raakt de Israëlische publieke opinie niet.
Ik zou veel liever zien dat Israëlische burgers een stevige visumplicht opgelegd krijgen voor
landen in de Europese Unie, als reactie op het feit dat de staat waarin ze leven zo veel
internationale rechtsregels schendt. En heel veel burgers zijn daar op een of andere manier bij

betrokken. Met zo een maatregel zou de EU meteen duidelijk maken dat ze niet langer bereid
is de Israëlische misdaden door de vingers te zien. En het is echt nodig dat de internationale
gemeenschap veel duidelijkere taal gaat spreken, als we de voortdurende verschuiving naar
rechts willen stoppen.
Israël werd in Europa lang gezien als de moedige David die het opnam tegen de
Goliath van de omringende, Arabische wereld.

‘Het zionisme was een koloniaal project dat vorm kreeg op het moment dat het
kolonialisme afgedaan had’
Amira Hass: Het beeld van de kleine David was ook in de jaren vijftig, zestig en zeventig niet
correct. Israël is nooit het idealistische, socialistische utopia geweest waar vele progressieve
mensen in Europa het voor hielden. Maar het is ook niet het enige kwaad in de wereld.
Het zionisme ontstond en ontwikkelde zich in een periode waarin koloniale projecten in Europa
gezien werden als heel legitiem. Het was ook de periode van de opbouw van de Europese
natiestaten, die allemaal problemen hadden met het aanvaarden van minderheden. Dat leidde
in de jaren twintig tot de overtuiging dat het verplaatsen van bevolkingen de oplossing zou
vormen voor die ongewenste diversiteit binnen de natiestaten –kijk maar naar Turkije,
Griekenland, de Armeniërs, er zijn voorbeelden in Rusland en Duitsland…
Het vroege zionisme was tegelijk een antwoord op het voortdurende antisemitisme in Europa.
Het probleem met het zionisme is dat het vanaf het begin een anachronisme was: het was een
koloniaal project dat vorm kreeg op het moment dat het kolonialisme afgedaan had en de hele
wereld gedekoloniseerd werd. Het kon alleen maar zo krachtig worden omdat de bronnen en
de argumenten van de beweging zo onweerlegbaar waren: je kan Auschwitz niet ontkennen.
Uiteraard vormde de genocide op zes miljoen joden de reden waarom de wereld in 1948 de
creatie van Israël aanvaardde.
En op dat moment, met de koloniale blik op de wereld nog in volle kracht aanwezig in het
Westen, is er niemand die zich afvraagt of dat wel eerlijk is tegenover de Palestijnen. Die
hebben er lang en hard voor moeten vechten eer ze internationaal zichtbaar werden. Zelfs de
idealistische, socialistisch geïnspireerde kibboets van de beginjaren waren uiteindelijk vooral
een instrument om grond te bezetten en toe te eigenen –in die zin verschillen ze in
strategische waarde weinig van de rechtse nederzettingen van vandaag. De kibboets waren
nog een beetje legaal omdat de grond gekocht werd, terwijl de nederzettingen gewoon op
gestolen grond gebouwd worden.

INTERVIEW met Omar Barghouti
“De universiteiten in Israël vormen een van de pijlers van het
systeem van onderdrukking”
http://www.vrede.be/nieuws/de-universiteiten-israel-vormen-een-van-de-pijlers-van-hetsysteem-van-onderdrukking
Eind 2015 was Omar Barghouti te gast aan de universiteit van Gent. Deze PalestijnsAmerikaanse mensenrechtenactivist is medeoprichter van de Palestijnse campagne
voor een academische en culturele boycot tegen Israël en de bredere campagne voor
boycot desinvestering en sancties tegen Israël of de BDS-beweging.
Wat betekent de BDS-beweging voor de Palestijnse gemeenschap?
Het is de huidige Palestijnse opstand tegen decennia van Israëlische onderdrukking. We zagen
een nieuwe generatie van Palestijnen opstaan die hun menselijke identiteit willen laten gelden
en de bezetting verwerpen. Na vele jaren van bezetting dacht Israël dat het de Palestijnen
eindelijk kon overtuigen dat ze geboren worden in slavernij en dat ze dit moeten accepteren
als het lot; dat ze zich niet kunnen verzetten, want dat elk verzet beantwoord wordt met zware
repressie. Maar deze nieuwe generatie Palestijnen houdt vol dat ze geen slaven zijn. We
werden vrij geboren en we zullen ons blijven verzetten om vrijheid, rechtvaardigheid en
gelijkheid te verkrijgen. Het huidige schudden aan de Israëlische kettingen wordt bijna volledig
geleid door groepen van jonge Palestijnse mannen en vrouwen, met een verfrissend
prominente participatie van die laatsten. Er zijn veel vrouwen in het volksverzet.
Het is niet alleen een strijd om het land te dekoloniseren maar, misschien zelfs crucialer, een
strijd om de geesten van de Palestijnen te dekoloniseren. Het Oslo-akkoord [1993] probeerde
de Palestijnen ervan te overtuigen dat ze bepaalde aspecten van Israëls regime van
onderdrukking moesten aanvaarden. Naast het koloniseren van het Palestijns land heeft Israël
decennialang geprobeerd de Palestijnse geesten te koloniseren. De geesten van de
onderdrukten koloniseren, betekent dat ze ervan overtuigd moeten geraken de onderdrukking
te accepteren als hun lot. Dat is een zeer belangrijk aspect van elk koloniaal regime: de
Fransen in Algerije, de Afrikaners in Zuid-Afrika, België in Congo.
Waarom is de BDS-beweging belangrijk in de huidige context?
De boycot desinvestering en sancties-campagne werd gelanceerd in 2005, maar ze is
geworteld in decennia van Palestijns geweldloos volksverzet. In de westerse media wordt
volledig genegeerd dat de Palestijnen een zeer lange traditie hebben van geweldloos verzet. Er
werden al vanaf de jaren 1920 Palestijnse boycots georganiseerd tegen het Britse koloniale
bewind, het zogenaamde Britse mandaat, en tegen het zionistische nederzettingenkolonialisme.
De idee van een boycot is ons niet aangeleerd door Ghandi of Martin Luther King. We zijn
uiteraard zeer geïnspireerd door hun verzetsbewegingen, maar de BDS put uit onze eigen
erfenis van verzet in Palestina. De BDS is dus zeer Palestijns en geniet de steun van een
absolute meerderheid in de Palestijnse maatschappij. Met de Palestijnse maatschappij bedoel
ik niet alleen de Palestijnen in de Bezette Gebieden, maar ook de Palestijnse burgers van het
huidige Israël en, het belangrijkste, de Palestijnen in de diaspora. De BDS streeft niet alleen
naar de beëindiging van de bezetting, maar ook naar de stopzetting van het systeem van
discriminatie in Israël. Tenslotte eisen we het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen.
Waarom insisteren we op alle drie deze rechten en niet uitsluitend op het beëindigen van de
bezetting, hoewel dat gemakkelijker te begrijpen zou zijn? Wel, omdat het Palestijnse volk niet
alleen bestaat uit wie leeft in de gebieden die sinds 1967 bezet zijn, nl. Gaza, de Westelijke

Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Volgens het Palestijns Centraal Bureau voor Statistiek huizen
Gaza en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, slechts 38% van de Palestijnse
bevolking. 12% van de Palestijnen zijn burgers van het huidige Israël en 50% van het
Palestijnse volk leeft in ballingschap. Zij mogen niet naar huis terugkeren, simpelweg omdat ze
van het verkeerde 'type' zijn. Als mensenrechtenorganisatie focust de BDS zich op de
basisrechten van alle drie deze groepen. Het recht op zelfbeschikking geldt daarbij als het sine
qua non voor de rechten van de Palestijnen. Volgens het internationaal recht is het recht op
zelfbeschikking onvervreemdbaar. Het vormt de basis voor alle andere rechten. Om tot
zelfbeschikking te komen, moeten we dus de bezetting en de apartheid beëindigen en het
recht op terugkeer afdwingen. Dat zijn de basisrechten van het hele Palestijnse volk.
De BDS streeft niet alleen naar de beëindiging van de bezetting, maar ook naar de
stopzetting van het apartheidsregime in Israël en het recht op terugkeer voor
Palestijnen.
Je hebt het over een apartheidssysteem. Dat roept vergelijkingen op met apartheid
Zuid-Afrika. Gaan die op?
Israël is niet alleen een bezetter en een koloniale nederzettingenstaat, maar ook een
apartheidsregime. Sommige critici zeggen dat Israël anders is dan Zuid-Afrika omdat de
zwarten daar niet mochten stemmen terwijl de Palestijnen met Israëlisch burgerschap wel
mogen stemmen in Israël. Daaruit zou volgen dat er geen apartheid heerst in Israël. Maar wie
dat zegt is eender onwetend of lijdt aan selectief geheugenverlies want wil zich niet herinneren
hoe de Verenigde Naties apartheid definieert. Het is niet uw of mijn definitie, maar die van de
Verenigde Naties, die een hele Internationale Conventie gewijd heeft aan de Afschaffing en de
Bestraffing van de Misdaad Apartheid, een internationale misdaad tegen de menselijkheid,
aangenomen in 1973. Ook de Rome-statuten van het Internationaal Strafhof definiëren
apartheid ondubbelzinnig als de systematische onderdrukking van een raciale groep door een
andere raciale groep. De onderdrukking is hegemoniaal en de discriminatie wordt doorgevoerd
via de wet, niet alleen via het beleid. Het is dus bijvoorbeeld niet omdat er racisme heerst in
België, dat het een apartheidsstaat betreft. Moesten de Belgische wetten echter stellen dat je
uitsluitend als blanke katholiek kan genieten van het volledige gamma aan rechten, dan gaat
het wel over apartheid. Wel, dat is precies wat Israël doet. Binnen Israëls pre-67 grenzen
gelden meer dan 50 wetten die discriminerend zijn ten opzichte van niet-joodse burgers, met
name de autochtone christelijke en islamitische Palestijnen. De voor niet-joodse burgers van
Israël discriminerende wetten en het beleid hebben betrekking op grondbezit, sociale rechten
en allerlei andere belangrijke domeinen van het leven. Dat maakt van Israël ontegensprekelijk
een apartheidsstaat volgens de definitie van de Verenigde Naties.
Het valt op dat de academische en culturele boycot een heel belangrijk aspect van de
BDS-campagne vormt.
In feite begon de academische en culturele boycot al in 2004, een jaar voor de BDS-campagne
gelanceerd werd. Sommige critici vroegen zich toen af waarom we begonnen met een
academische en culturele boycot en niet met een economische omdat ze er van uitgingen dat
de Israëlische geleerden en artiesten het progressiefst zijn. Eerst en vooral is deze premisse
een mythe. Israëlische geleerden en artiesten zijn niet progressiever dan de rest van de
maatschappij. Ze zijn verhoudingsgewijs even racistisch en koloniaal. Ik geef een concreet
voorbeeld. In 2008 startten vier joodse Israëlische academici een petitie die de Israëlische
militaire autoriteiten in 'de gebieden' -ze verwezen niet eens naar 'de bezette gebieden' omdat
ze geen enkele politieke positie wilden innemen- verzocht een vrije doorgang te voorzien aan
de vele militaire checkpoints binnen de Westelijke Jordaanoever voor academici en studenten
zodat ze hun lessen niet zouden missen en hun scholen en universiteiten konden bereiken. Dat

was hun enige vraag. Ze stuurden deze petitie naar elke academicus in Israël -9000 academici
in totaal. Het maakte niet uit of ze nu rechts of links waren, want academici konden toch niet
tegen de toegang tot onderwijsinstellingen zijn, een fundamentele academische vrijheid. Van
de 9000 academici in Israël, tekenden er slechts 407 deze petitie! Dat is minder dan 5%.
Absoluut minimaal. Vergeet het beëindigen van de bezetting, het afzien van de apartheid, of
het recht op terugkeer! Hoeveel academici zouden deze eisen steunen? Er is geen enkel
empirisch bewijs dat de Israëlische academici meer tegen de bezetting of progressiever zijn
dan de andere Israëlische burgers. De Israëlische instituties waar deze academici aan
verbonden zijn, maken alvast integraal deel uit van het hele systeem van bezetting en
onderdrukking van de Palestijnen.
Je kan de BDS-beweging het best omschrijven als een op medeplichtigheid en niet op identiteit
gebaseerde mensenrechtenbeweging. Met de BDS viseren we dus instituties op basis van hun
compliciteit, d.w.z de effectieve betrokkenheid in Israëls regime van bezetting, apartheid en
nederzettingenkolonialisme. En we viseren Israëlische academische instituties omdat ze zwaar
medeplichtig zijn aan het plannen, implementeren en het witwassen van het beleid van de
Israëlische staat tegen het Palestijnse volk. De universiteiten in Israël vormen zelfs een van de
pijlers van het systeem van onderdrukking.
Kan je daar concrete voorbeelden van geven?
De nederzettingen, de muur die de Westelijke Jordaanoever afscheidt van Israël, de wapens
die ingezet worden, enzovoort, alles is ontworpen door de universiteiten in Israël. Veel van de
door het Israëlisch leger gepleegde oorlogsmisdaden kwamen voort uit doctrines die
geproduceerd werden door Israëlische academici. Er zijn veel voorbeelden van de
medeplichtigheid van de Israëlische academische instituties. Zo ligt een van de twee
campussen van de Hebreeuwse Universiteit in het bezette Oost-Jeruzalem, voornamelijk op
privaat Palestijns land dat geconfisqueerd en vervolgens gebruikt werd om de universiteit uit
te breiden. De Hebreeuwse Universiteit steunt dus niet alleen het kolonialisme, ze is zelf ook
schuldig aan de misdaad van kolonisatie. Op haar andere campus heeft deze universiteit een
legerkamp. Stel je voor? Dit militair kamp moet het leven gemakkelijker maken voor Israëlisch
militair personeel dat studeert aan de Hebreeuwse Universiteit. Een ander, veel erger
voorbeeld van een medeplichtige academische institutie is de Universiteit van Tel Aviv, die de
zogenaamde Dahya-doctrine ontwikkelde. Dahya is een zuidelijke wijk in Beiroet die bijna
volledig vernietigd werd door de Israëlische strijdkrachten tijdens hun aanval op Libanon in
2006. De verwoesting van Dahya was geen toeval. Het was het resultaat van talrijke
workshops die de Tel Aviv Universiteit organiseerde met de Israëlische regering, het Israëlisch
leger en de militaire industrieën. Na maanden bestudeerd te hebben hoe Israël het best
irreguliere verzetskrachten kon verslaan, kwam de Dahya-doctrine uit de bus – ook de doctrine
van de disproportionele kracht genoemd. De conclusie was dat de beste en meest
doeltreffende manier om irreguliere verzetsgroepen (zoals in Libanon en Gaza) te verslaan,
neerkomt op het kwetsen van de burgerbevolking en het beschadigen van de civiele
infrastructuur. Door de burgers zwaar te doen lijden, drijf je hen om het verzet onder druk te
zetten om zijn activiteiten te staken. De Dahya-doctrine, geadopteerd door het Israëlisch leger,
valt onder de definitie van een collectieve bestraffing. Dat is een misdaad tegen de
menselijkheid volgens het internationaal recht. VN-rapporten over de Israëlische aanvallen op
Gaza in 2009 en 2014 hebben het allemaal over het gebruik van disproportioneel geweld. Dat
is dus een zeer bewuste strategie. En de academische instituties werken niet alleen
oorlogsstrategieën uit, ze spelen ook een enorme rol bij de ontwikkeling van allerlei
wapensystemen. Er zijn zoveel voorbeelden. Er is in Israël geen scheiding tussen academische
instituties en het systeem van onderdrukking. Je kan als academicus dan wel beweren dat je
een wetenschapper bent en boven de politiek staat, het loutere feit dat je een link hebt met
een Israëlische universiteit, maakt dat je een regime van bezetting en apartheid steunt. Maar

de culturele en academische boycot viseert geen individuele artiesten of academici, alleen
instituties.
Hoe bedoel je?
Het is een ethisch standpunt. We willen er geen heksenjacht van maken gebaseerd op een
politieke test of identiteit. We geloven in de academische vrijheid. Iedereen heeft het recht om
te denken, te schrijven, te publiceren, te doceren, ... maar instituties hebben niet hetzelfde
recht. Zij moeten het internationaal recht respecteren, ze kunnen niet betrokken zijn bij het
schenden van de mensenrechten. Naast het ethische argument is er ook het pragmatische
aspect. Het is gewoon doeltreffender om instituties en geen individuen te boycotten. Het is niet
moeilijk om het verschil te maken tussen de academici en hun instituties. Je doet gewoon niets
met Israëlische academische instituties: geen uitwisselingsprojecten, geen gezamenlijke
onderzoeksprojecten, enzovoort.
De BDS is een inclusieve campagne. Ze is gebaseerd op mensenrechten en ze verwerpt
compleet en categoriek elke vorm van racisme, inclusief antisemitisme. En dat is een zeer
belangrijk punt om te maken. We aanvaarden geen antisemieten in onze beweging en we
werken niet met hen samen. Als mensenrechtenbeweging insisteren we op gelijke rechten voor
alle mensen, ongeacht hun identiteit. Dat is ook de reden waarom de joodse steun voor de
BDS toeneemt, in het bijzonder in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en verschillende
andere landen. Het aantal jonge joodse activisten, filosofen, schrijvers, filmmakers, enzovoort
dat deel uitmaakt van de BDS zegt in feite al genoeg.
De BDS is een campagne gebaseerd op mensenrechten, die compleet en categoriek
elke vorm van racisme, inclusief het antisemitisme, verwerpt.
Heeft de BDS een reële impact?
Dat is een vraag die ik vooral in Europa krijg. Veel mensen lijken daar te denken dat de BDS
een goed idee is als een morele protestactie maar vragen zich af of deze 'softe' geweldloze
beweging echt een invloed kan uitoefenen op een machtig land als Israël. Het antwoord is ja.
Het is niet louter een theorie. De BDS heeft een impact op Israël terwijl ik hier met u spreek.
We maken ons geen illusies dat het een gemakkelijk doelwit is, want dat is het niet. Maar
ondanks het feit dat Israël gesteund wordt door het Amerikaans Congres en de EU, bereiken
we toch al heel wat. Laat me een paar voorbeelden geven. Er zijn nu al honderdduizenden
academici die de academische boycot steunen. Eind november [2015] nog besliste de
'American Anthropological Association' (AAA) de boycot te vervoegen. Deze vereniging telt
ongeveer 12.000 leden. Op cultureel vlak zien we duizenden artiesten van overal ter wereld
die weigeren op te treden in Israël – ook grote namen zoals Lauren Hill, Brian Eno en Roger
Waters. De academische en culturele boycot speelt vooral in op het imago dat Israël in het
Westen geniet, als zijnde een onderdeel van de blanke, democratische club. Israël wordt
volgens elke standaard als een Europees land beschouwd. Het drijft handel met de EU op
geprivilegieerd niveau, het neemt deel aan Europese sportcompetities, aan het
Eurovisiesongfestival, enzovoort. Zijn imago als een liberale democratie met uitstekende
rechten voor holebi's en vrouwen, een florerende cultuursector, een bloeiende technologische
sector (IT, nanotechnologie,...), enzovoort, is zeer belangrijk voor Israël. De academische en
culturele wereld spelen een heel belangrijke rol bij het schetsen van dit imago en dekken op
die manier de bezetting, de apartheid en de etnische zuivering waar Israël zich aan bezondigt
toe. De academische en culturele boycot draagt dus in belangrijke mate bij aan het
blootleggen van Israëls echte gezicht.

Je hebt het over het ondergraven van Israëls imago, maar is er ook een economische
impact?
Jazeker. En ere aan wie ere toekomt. Het zou niet mogelijk geweest zijn om te bereiken wat
we in 10 jaar tijd al bereikt hebben zonder [huidig Israëlisch premier] Netanyahu. Israël heeft
zijn masker volledig laten vallen. Er was het afgelopen decennium zo'n duidelijke ruk naar
rechts in Israël en de huidige regering is zo onbeschaamd en overduidelijk racistisch en
koloniaal, dat dit de BDS-beweging enorm heeft helpen groeien. Zo begon ze ook een
economische impact te hebben. Ik geef een aantal voorbeelden. Dit jaar [2015] gaf de VN
Conferentie voor Handel en Ontwikkeling, (UNCTAD), een rapport uit dat onthulde dat de
rechtstreekse buitenlandse investeringen in Israël in 2014 gedaald waren met 46% ten
opzichte van 2013. Dat is bijna de helft! Een van de auteurs van dit VN-rapport, die toevallig
een Israëlische academicus is, schreef deze scherpe daling toe aan twee factoren: ten eerste
de bloedige Israëlische oorlog tegen Gaza van 2014 en ten tweede de internationale boycotbeweging. Een ander voorbeeld staat te lezen in een recent rapport van de RAND Corporation,
een zeer conservatieve, prestigieuze Amerikaanse denktank en niet bepaald een bondgenoot
van de Palestijnen. RAND vroeg zich af wat er zou gebeuren als de Palestijnen en de Israëli's in
de komende 10 jaar geen vredesakkoord bereiken én de BDS-beweging zou blijven groeien.
Het berekende dat zo'n scenario Israël jaarlijks tussen de 1 à 2% van zijn BBP [Bruto
Binnenlands Product] zou kunnen kosten. Rekening houdend met de huidige wisselkoersen
gaat dit om het equivalent van 28 tot 56 miljard dollar op 10 jaar tijd. Dat is meer dan de
volledig Amerikaanse hulp aan Israël in dezelfde periode. Dus aan haar huidige groeitempo kan
de BDS-beweging Israël meer dan elke penny kosten die het van de VS krijgt. Dat betekent
dat we de Amerikaanse hulp aan Israël volledig kunnen neutraliseren met deze 'softe'
geweldloze beweging.
Er was het afgelopen decennium zo'n duidelijke ruk naar rechts in Israël dat dit de
BDS-beweging enorm heeft helpen groeien.
Welke bedrijven worden geviseerd door de BDS-campagne?
We geloven niet in lijstjes. Lange lijsten leiden nooit tot actie, toch niet tot strategische actie,
want als je op de proppen komt met een lange lijst van betrokken bedrijven – en ze is
behoorlijk lang- zullen er zich maar weinig mensen bij de actie aansluiten. Daar gaan je
ontbijtgranen, daar gaat je shampoo, daar gaan je kleren, daar gaat je waterfilter. Kortom
daar gaat je leven. Wie wil er daar nu aan meedoen? Een aantal zeer overtuigde en toegewijde
activisten misschien, maar dat is niet zeer doeltreffend dus we gaan liever strategisch te werk.
Er zijn een aantal criteria die we adviseren om een doelwit te bepalen. Het eerste criterium is
de graad van medeplichtigheid. Hoe meer een bedrijf of institutie betrokken is bij het
Israëlisch systeem van onderdrukking, hoe gemakkelijker het is om ertegen te mobiliseren.
Een bedrijf als G4S is bijvoorbeeld een uitstekend doelwit. Het is ontegensprekelijk en op
allerlei manieren medeplichtig aan de onderdrukking van de Palestijnen, o.a. via de exploitatie
van Israëlische gevangenissen, de uitbating van de Israëlische checkpoints, enzovoort. Het
tweede criterium is het 'cross movement' aspect. Helpt het viseren van dit bedrijf bij het
bouwen van bruggen tussen de Palestina-solidariteitsbeweging en progressieve bewegingen in
andere landen? Als je een doelwit uitkiest dat alleen schade toebrengt aan de Palestijnen, zal
het minder gemakkelijk aanslaan bij het bredere publiek. Om terug het voorbeeld van G4S te
nemen. Dat bedrijf is ook een grote speler in de private gevangenissector in de Verenigde
Staten – een gigantische industrie daar. Het is betrokken bij de anti-vluchtelingenmuur tussen
Mexico en de VS, en speelt een rol overal waar gekleurde mensen opgesloten zitten. Zo
kunnen er bruggen geslagen worden tussen de BDS-campagne en de economische- en sociale
rechtvaardigheidsbewegingen van Afro-Amerikanen, kleurlingen en Latino's in de VS.

Het derde criterium lijkt voor de hand liggend, maar wordt vaak vergeten door veel goede
activisten. Boycot-campagnes moeten gelanceerd worden tegen doelwitten waarvan vermoed
wordt dat ze een redelijke kans op slagen hebben. Het is door onze energie in campagnes te
steken die een zekere kans op succes hadden dat we op 10 jaar tijd doeltreffend geworden zijn
en dat we nu een reële impact hebben. En dat de BDS een reële impact heeft zien we ook aan
de reactie van Israël. Sinds juni 2013 beschouwt het land de BDS als een strategische
bedreiging. Ze weten niet wat ze met ons moeten aanvangen. Toen de Presbyteriaanse Kerk
(een van de belangrijkste protestantse kerken in de VS) in juni 2014 besloot om
desinvesteringsresoluties goed te keuren gericht tegen HP, Caterpillar en Motorolla wegens
hun betrokkenheid bij het bezettingsregime, wat kon Israël dan doen? De F-16 vliegtuigen
erop afsturen en de Presbyteriaanse Kerk bombarderen? Er is een grens aan Israëls macht.
Het kan deze beweging niet stoppen omdat ze groeit in de harten en de geesten van de
mensen. Dat kan je niet onderdrukken met wapens, zelfs niet met nucleaire wapens. Dat is de
absolute sterkte van de BDS-beweging.
Verslag van Soetkin Van Muylem, 9 maart 2016

LEES EENS EEN BOEK
Kwart over Gaza - Anja Meulenbelt
Over zionisme, antisemitisme en islamofobie
Uitgeverij Jurgen Maas – www.uitgeverijjurgenmaas.nl
Verspreiding in België: EPO – www.epo.be zie: http://www.epo.be/boekenportaal/boekinfo_boek.php?isbn=9789491921100
Op de achterkant van de kaft lezen we:
“Kwart over Gaza is een partijdig boek. Anja Meulenbelt neemt het andermaal op voor de Palestijnse
zaak. Het ergert haar mateloos dat wie zich in die
kwestie kritisch over Israël uitlaat voor antisemiet wordt uitgemaakt. Zij vindt dat Israël
zich niet achter het verleden moet verschuilen en
aangesproken mag worden op zijn huidige gedrag.
Kanttekeningen plaatsen bij het zionisme 20 mag
niet alleen, het moet.
Hoewel haar boek begint in Gaza en ook over Israël
gaat, is het werkelijke onderwerp de spanning in
de onderlinge verhoudingen in de Lage Landen. Het
aanhoudende conflict in het Midden-Oosten wakkert de tegenstellingen hier en in de landen om ons
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Beweging, met als belangrijkste bezieler Theodor Herzl, die al van in de negentiende eeuw een land voor
alle joden ter wereld en uitsluitend voor joden wil vestigen op het land dat vóór de tweede wereldoorlog
het Britse mandaatgebied “Palestina” was (heden: “Israël” + de “Palestijnse Gebieden”).

heen aan. Rechts rukt steeds verder op en de islamofobie neemt toe.
De situatie in Gaza en Europa dwingt Anja Meulenbelt om haar positie te bepalen en stelling te
nemen. 'We kunnen niet doen alsof Gaza alleen maar een humanitair probleem is. Alles wat te maken heeft met Palestina is politiek.'

Anja Meulenbelt (1945) is schrijfster/activiste en zat voor de SP21 in de Eerste Kamer. Ze komt
al meer dan twintig jaar regelmatig in de Gazastrook en heeft meerdere boeken over de verhoudingen tussen Israël en Palestina geschreven, waaronder Oorlog als er vrede dreigt
(2010).”
Met dit resumé van het boek en als situering van de schrijfster, kan ik best leven. Vanuit het
oogpunt van in hoofdzaak rationeel denkende mensen, zou je ook kunnen zeggen dat het in
het hele boek eigenlijk gaat over een zo rationeel mogelijke benadering van problemen die
voor velen een emotioneel issue zijn. Dat impliceert het duidelijk benoemen van begrippen in
verband met de erin aan bod komende kwesties, zoals de Gazastrook en Palestina in het algemeen (met inbegrip van Israël), zionisme, antisemitisme en islamofobie, en het duidelijk omschrijven van dingen die in dat verband in onze Westerse wereld plaatsvinden. Dat laatste is
vooral toegespitst op uitspraken van Nederlandse politici, bewegingen en individuen. Ik herinner me niet één citaat van een Belgische parlementair in het boek gelezen te hebben, maar
dat is voor Nederlandstalige Belgen nergens echt hinderlijk voor een goed begrip der dingen.
De positie van de auteur in de kwestie Palestina/Israël is wat ze door het hele boek heen aanduidt als “paradigma 3” 22: Israël is een bezettende mogendheid die de Palestijnen bij de stichting van de staat heeft onteigend en verdreven en daarmee nog steeds doorgaat. (“Paradigma
1” is de houding van de aanhangers van het zionisme en de verdedigers van de huidige Israelische politiek: “Israël is een klein land, een toevluchtsoord voor de joden, voor overlevenden
van de Holocaust die overal ter wereld worden vervolgd, een klein land dat zich staande moet
houden in een vijandige, Arabische wereld”. “Paradigma 2” is de ‘onpartijdige’ houding die, om
het met mijn woorden te zeggen, de indringer en de huiseigenaar op gelijke voet stelt). De
auteur kiest dus duidelijk partij, maar wijst wel op het onderscheid tussen de begrippen “onpartijdig” en “objectief”. Zulk onderscheid tussen begrippen die op het eerste gezicht op elkaar
lijken maar niet hetzelfde zijn, wordt nog elders in het boek gemaakt.
Wie zich op de feiten baseert, zegt de auteur, kan niet anders dan paradigma 3 aanhangen.
Verder in het boek worden die ‘feiten’ dan omschreven, zoals al wie de Palestijnse kwestie van
nabij opvolgt en wie bovendien in Palestina met eigen ogen en oren gezien en gehoord heeft
wat zich daar afspeelt, ze al in grote trekken kent. Maar ik heb ze nog maar zelden zo duidelijk
verwoord gevonden. Het beeld op pagina 85 is sterk: “Hoe zouden wij het vinden, als joden in
Nederland (of leden van een willekeurige andere bevolkingsgroep) …”, waarna een keiharde,
maar helaas 100% correcte opsomming volgt van hypothetische discriminaties tegenover die
bevolkingsgroep in Nederland, namelijk discriminaties waaraan niet-joden in Israël onderworpen zijn.23 Je kan er gewoon niet omheen, tenzij je natuurlijk de feiten ontkent. Wat de auteur
zegt over de geschiedenis van, of de huidige toestand in Palestina, komt neer op het formule21

Voor meer over de Nederlandse SP: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_(Nederland).
In zeer korte woorden: linkser dan de SPA en de SP in België of de PVDA in Nederland.
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Een paradigma = een geheel van consistente theorieën.
Ik heb de bedoelde passage achteraan integraal overgenomen, voor wie verrast de wenkbrauwen zou
fronsen bij het lezen van het woord “discriminaties” of voor wie de in de passage vermelde discriminaties
duidelijk wil geformuleerd zien.
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ren van de naakte feiten, in niet meer woorden dan nodig, maar klaar en duidelijk. Er zijn talrijke verwijzingen naar naslagwerken, websites en naar uitspraken, vaak van joden, inclusief
Israëli. En toch moeten die helder geformuleerde feiten zó verbijsterend zijn voor iemand die
er voor het eerst mee zou kennismaken, dat ik me afvraag of zo iemand het boek niet voortijdig zou dichtklappen. De eenvoudige opsomming van de discriminaties in Israël waarover ik
het zoeven al had, het letterlijk met de grond gelijkmaken van honderden Palestijnse dorpen in
1948, het stelen van land en hulpbronnen dat nog steeds doorgaat, het volledig herschrijven
van de geschiedenis, het klinkt allemaal letterlijk als “niet te geloven” voor wie vastzit in paradigma 1, zoals de meesten in de Westerse wereld die überhaupt een mening hebben.
Bij manifestaties voor de Palestijnen stelt de auteur vast dat in Nederland, zoals ikzelf ook in
België heb moeten constateren, mensen met moslimachtergrond vaak massaal aanwezig zijn
terwijl de “witte” mensen, zoals zij hen noemt, er meestal nauwelijks te bespeuren zijn. Dat is
waarschijnlijk onder meer te wijten aan het recent koloniaal verleden, dat bij hen, wiens voorouders nog tot een onderworpen volk behoorden, nog diep in het collectief geheugen gebrand
zit. Zij zijn dus in het bijzonder gevoelig voor dergelijke toestanden en het ermee gepaard
gaande onrecht dat in het geval van Israël/Palestina in grote meerderheid geloofsgenoten
wordt aangedaan. Er wordt in het boek ook betoogd dat het collectieve trauma van de kruistochten, met de toen begane wreedheden en ander onrecht, in de moslimwereld eveneens nog
altijd een niet te verwaarlozen rol speelt bij het standpunt dat zij innemen tegenover de dingen.
Met hetzelfde soort bevindingen van psychologen over trauma’s in het collectieve geheugen
van groepen, als waarvan de auteur gewag maakt bij mensen van moslimorigine, brengt de
auteur een element van verklaring aan voor de ontkenning door vele joden, zowel in als buiten
Israël, van wat er in Palestina gaande is, Elke groep mensen heeft de neiging de geschiedenis
te herschrijven zoals die voor hen het voordeligste uitkomt. Voor de joden komt daar bovenop
het onmiskenbare feit van de Holocaust, een trauma zoals er nog zijn geweest voor andere
volkeren, maar met toch die particulariteit, dat het niet een buitenlands, gekoloniseerd volk is
overkomen, of een achtergestelde minderheid, maar een groep mensen die, op het ogenblik
waarop de discriminaties tegenover joden in nazi-Duitsland begonnen, al geruime tijd volwaardig deel uitmaakten van de maatschappij; er waren joden in alle soorten posities. Met andere
woorden: het kan zeker opnieuw gebeuren en niets is belangrijker dan te voorkomen dat dit
ons nog eens gebeurt.
Bij het uitdelen van pamfletten op BDS-acties (BDS = boycot, desinvestering, sancties – tegen
Israël), viel mij soms de oprecht lijkende verontwaardiging op van sommige mensen over de
zogenaamde “leugens” over de Israëlische politiek en de toestanden in Palestina die in het
pamflet stonden. Die “laster” en “leugens” waren nochtans niet meer dan duidelijk geformuleerde feiten, die ook in dit boek worden vermeld en gestaafd. Wellicht speelt het (in het boek
vermelde) herschrijven van de geschiedenis door de zionisten die in Israël de plak zwaaien
daarbij wel de belangrijkste rol. In elk geval zou voor vele joden, voorstanders van Israël, de
Holocaust een zo erg trauma zijn, dat alles, ook de onrechtvaardige behandeling van de Palestijnen, hun verdrijving sinds 1948 en het herschrijven van de geschiedenis om dat te verdoezelen, gerechtvaardigd is om het land voor alle joden en uitsluitend voor joden, in stand te
houden. Dit is waar het zionisme al naar streeft sedert zijn ontstaan in de negentiende eeuw.
Dat is ook weer een houding die psychologen meer aantreffen bij groepstrauma’s.
Dat Israëls leiders zich maar al te best bewust zijn geweest wat de ‘feiten’ zijn, wordt in het
boek gestaafd met uitspraken van die leiders zelf. De vraag hoe het mogelijk is dat uitgerekend joden, die de Holocaust, het ergst denkbare trauma op het vlak van discriminatie en etnische zuivering hebben meegemaakt, de Palestijnen aandoen wat zij hen aandoen, duikt vaak
op in het boek onder de vorm van citaten van joden en zelfs van Israëlische joden. De verkla-

ring door middel van de psychologie van groepen is voor mij nieuw. Ze wordt gestaafd met
verwijzingen naar bevindingen van wetenschappers en psychologen.
De grootste joodse instellingen in Nederland en hun aanhangers krijgen het verwijt te horen,
van de Holocaust hun Holocaust te maken. Een holocaust die zo uniek is dat elke vergelijking
met andere holocausten of groepstrauma’s, zoals met wat Israël de Palestijnen aangedaan
heeft en nog steeds aandoet, uit den boze is. En herdenkingsplechtigheden moeten gaan over
die Holocaust en niet over de wens dat iets dergelijks nooit meer mag gebeuren, of het nu
over joden gaat of over eender welke groep mensen. Schrijfster en andere mensen die vinden
dat de herdenkingen dat laatste als thema moeten hebben, krijgen uit joodse hoek dan weer
het verwijt die herdenkingen te willen misbruiken voor eigen politieke doeleinden.
Zoals in de introductie achteraan op de kaft is aangegeven, gaat het boek vooral over “de
spanning in de onderlinge verhoudingen in de Lage Landen”, waarin de kwestie Palestina/Israël
weliswaar een onmiskenbare rol speelt. Het feit dat Israël claimt alle joden te vertegenwoordigen, speelt volgens de auteur zeker mee als het over antisemitisme bij moslimjongeren gaat.
Zij voelen zich verbonden met het lot van de Palestijnen. Dat vele joodse instellingen bij ons,
die doen alsof ze alle joden vertegenwoordigen, vaak de Israëlische propaganda overnemen en
elke kritische uitlating tegenover Israël gelijkschakelen met ‘antisemitisme’, helpt ook niet om
de gemoederen tegenover joden te bedaren. Uit de talrijke citaten van joden over de kwestie
Palestina/Israël blijkt duidelijk dat dergelijke instellingen absoluut niet namens alle joden spreken. Een citaat van een joodse overlevende van Auschwitz illustreert dat prachtig, en maakt
tevens duidelijk dat vele van die instellingen de term “antisemitisme” oneigenlijk gebruiken:
‘Vroeger was een antisemiet iemand die niet van joden hield; nu is het iemand waar de joden
niet van houden.’
Het boek bevat ook talrijke citaten van politici en andere bekende Nederlanders die verband
houden met het thema “islamofobie”. Ik vraag me af of de nadruk die ligt op uitspraken waarin
bepaalde problemen met moslimimmigranten worden bestempeld als inherent aan “de islam”,
het landschap op het gebied van islamofobie niet wat overtrokken weergeeft.
Ik heb bedenkingen bij die ‘enkele nauwelijks richtbare raketten’ van Hamas waarover schrijfster het heeft bij het vermelden van de ‘feiten’ in verband met wat zich afspeelt in Palestina in
de Gazastrook. Ik weet dat ze met die raketten op een erg efficiënte manier terreur zaaien in
Israël. Ik besef en ik weet ook dat er mensen zijn die goed geld verdienen aan de oorlog, met
name aan de tunnels tussen de Gazastrook en de wereld daarbuiten. Met andere woorden, in
de Gazastrook zijn er Palestijnen die belang hebben bij het handhaven van de blokkade. Deze
‘feiten’ doen weliswaar niets af aan wat in het boek wordt gezegd over de intentionele vernietiging van de Gazastrook door Israël, aan de gegrondheid van de erin geuite bewering dat Israël oorlogsmisdaden begaat, noch aan de gegrondheid van het aanhangen van “paradigma 3”
in het algemeen. Ze niet vermelden lijkt mij desalniettemin niet goed voor iemands kredietwaardigheid bij de aanhangers van paradigma 1 of 2, vooral dan als je de nadruk erop legt dat
je paradigma 3 aanhangt omwille van de ‘feiten’.24 Of korter gezegd: de Palestijnse zaak is
sterk genoeg, op grond van de feiten, om niets te hoeven verdoezelen van die feiten.
De in het boek gemaakte analyse leidt tot deze vaststelling: een conditio sine qua non om de
situatie in het Midden-Oosten maar ook in het Westen te kalmeren, is een rechtvaardige oplossing voor de kwestie Palestina/Israël. Israël ongedaan maken is vanzelfsprekend geen optie,

24

Dat van die ‘enkele nauwelijks richtbare raketten’ wordt weliswaar gezegd in het kader van de beschrijving van de wanverhouding aan militaire macht tussen Hamas en Israël. Maar dat doet niets af aan de efficiëntie waarmee die raketten worden gebruikt als terreurwapen en ik heb het over het niet vermelden
daarvan.

net zoals de Verenigde Staten ongedaan maken en het land teruggeven aan de indianen geen
optie is. Maar die laatste opstoot van een afgedane kolonialistische houding, waarbij de oorspronkelijke bewoners van het land er niet toe doen, is niet meer van deze tijd en was dat ook
al niet meer bij het ontstaan van Israël in 1948. De auteur neemt formeel geen standpunt in
over de kwestie één- of tweestatenoplossing en laat het aan de Palestijnen zelf over naar welk
van beide zij willen streven, wat strookt met haar opzet van een volgehouden rationele benadering van de problematiek. Maar het is de lezer wel duidelijk dat een eigen staat voor de Palestijnen naast de joodse staat helemaal geen optie is voor de huidige machthebbers in Israël.
“Ik heb lang moeten nadenken om deze pagina’s af te sluiten op een manier die perspectief
biedt”, schrijft Anja Meulenbelt. Zij hoopt dat, omdat de gevestigde politici het laten afweten,
grassroot-bewegingen het voortouw nemen om de in het boek behandelde kwesties aan te
pakken en dat zij hun actie versterken door nog meer onderling te gaan samenwerken. Dat
pleidooi wordt ondersteund met voorbeelden van gunstige ontwikkelingen op dat vlak.
En ook dit nog: wie die zich terdege wil informeren wordt door de auteur aangeraden de “sociale media” te raadplegen, gezien de mainstreammedia schromelijk tekortschieten. Meerdere
aanbevelingswaardige websites zijn vermeld in de talrijke verwijzingen.
Jan Van Herzele – februari 2016.

Citaat uit ‘Kwart over Gaza’
Hoe zouden wij het vinden als joden in Nederland (of leden van een willekeurige andere bevolkingsgroep) niet in wijken mogen wonen waar een commissie met de wet in de hand kan besluiten dat joden niet passen in de plaatselijke cultuur? Hoe zouden we het vinden als joden
verplicht naar hun eigen scholen moeten, en alleen bij uitzondering en als ze geld hebben hun
kind op een gemengde privéschool kunnen doen? Hoe zouden we het vinden als je als jood
geen hypotheek kunt krijgen omdat dat alleen kan als je in het leger hebt gezeten, en het leger geen joden wil? En als je geen vergunning krijgt om een huis te bouwen op de grond die
van je familie is, terwijl je om je heen de nieuwe wijken ziet verrijzen, maar niet voor joden?
Wat zouden we ervan denken als joden wel in het parlement kunnen worden gekozen, maar
hun partijen nooit in een regering worden opgenomen en zij ook nooit zitting mogen nemen in
een staatscommissie? Zouden wij er niet iets van denken als het joodse onderwijs veel minder
staatsondersteuning zou krijgen, en joodse wijken veel minder overheidssubsidie? Wat zouden
we ervan vinden als in Nederland een jood niet met een niet-jood zou mogen trouwen? En een
jood die met een jood trouwt uit het buitenland, dat die de partner niet naar Nederland mag
laten komen? Als we dit niet acceptabel, niet democratisch, en zelfs antisemitisch zouden vinden, waarom accepteren we dan wel dat Israël zo met de eigen niet-joodse staatsburgers omgaat? (Anja Meulenbelt, Kwart over Gaza, p. 85).

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.
Reactie op artikel op artikel van deredactie.be, verstuurd op 25 februari 2016
Geachte mevrouw Aerts,
Met aandacht uw interessante opiniestuk "Eenzame wolven uit Palestina" gelezen op
deredactie.be. Misschien zou de VRT-nieuwsdienst ter gelegenheid van deze nieuwe vlaag van
geweld ook eens een reportage eraan kunnen wijden in plaats van enkele seconden in het
nieuws. Zegt u ze maar, dat ze voor één keer de branden, andere ongevallen en moorden
achterwege laten, als ze zeggen dat ze tijd te kort hebben.
Bij uw opmerking "De Palestijnen van hun kant geloven niet echt meer in een Palestijnse
staat" maak ik wel de bedenking, dat ook Israël daarin niet gelooft en dat na Oslo allang
gebleken is, dat ze dat zelfs nooit overwogen hebben - zie het onophoudelijk uitbreiden van de
nederzettingen - uiteraard alleen voor joodse Israëli - op bezet grondgebied, tegen het
internationale recht in, het verdelen van de West Bank in kleine Bantoestans, de
verbindingswegen waarvan de Palestijnen geen gebruik mogen maken, het voortdurend
doorgaan met het in beslag nemen van land en het zich toe-eigenen van water, enz., ik
veronderstel dat u het allemaal wel weet. De laatste verkiezingsbeloften van Netanyahu logen
er - eindelijk - letterlijk niet meer om: hij heeft het zijn achterban gegarandeerd dat er onder
zijn bewind geen volwaardige Palestijnse staat komt naast Israël.
Misschien kan de VRT bij zo'n gelegenheid dan, voor één keer, eens het verhaal van actiereactie laten beginnen bij iets wat Israël gedaan heeft, bij voorbeeld de Nakba, de massale
verdrijving in 1948 en het letterlijk met de grond gelijk maken van honderden dorpen, waarna
de Palestijnen al alle denkbare vormen van verzet geprobeerd hebben: terrorisme, na Oslo (en
nu nog steeds) vreedzaam verzet - dat gesmoord wordt met traangasgranaten, rubber kogels,
echte kogels en 'administratieve detentie' -, stenen gooien, de wereld informeren, en, nu dat
alles niet geholpen heeft, omdat de VS Israël blijft steunen en Europa het alleen met woorden
veroordeelt maar ondertussen Israëls bevoorrechte handelsstatuut handhaaft, deze nieuwste
vorm van gewelddadig verzet. Daarmee zit Israël nu zodanig verveeld, dat het honderden
Palestijnen voor onbepaalde tijd in 'administratieve hechtenis' neemt zonder enige vorm van
proces. Onder hen de bezieler van de Palestijnse circusschool, die nota bene in het leven
geroepen is, om de frustratie van de jongeren te kanaliseren naar vreedzame activiteiten.
JVH

Geachte Mevrouw Soens, Vlaams Volksvertegenwoordiger SP.a
Ik lees zonet uw initiatief rond de arrestatie van Mohammad Faisal Abu Sakha van de
Palestijnse circusschool, die zonder enige aanklacht gearresteerd en opgesloten werd door
Israël, via het systeem van administratieve detentie. Mensenrechten krijgen doorgaans te
weinig aandacht in de politiek, zeker als het gaat om gevoelige thema's. Dus felicitaties om
actie te ondernemen rond dit onderwerp.
DD

Reactie op artikel “Israël drijft sloop EU-projecten fors op” (De Standaard, 17.2.2016)

In het artikel 'Israël drijft sloop van EU-projecten fors op' meldt uw krant dat Israël de eerste
anderhalve maand van dit jaar opnieuw ettelijke projecten gefinancierd met Europees
belastinggeld vernietigde. Geen alleenstaand feit want ook de voorbije jaren werden al méér
dan honderd soortgelijke Europese projecten door Israël doelbewust vernietigd. De manier
waarop Europa, en ook ons land, hierop reageert, (men protesteert en laat vervolgens begaan),
is treffend voor de manier waarop onze regeringen al jaren zeggen te 'zoeken naar een
oplossing' voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een land of vermeende 'grootmacht'
dat/die zelfs niet de ruggengraat toont om enig respect te eisen voor de eigen projecten die
het financiert, zal dat respect óók van anderen niet krijgen. Voor een bezettende macht als
Israël creëert dit enkel het idee van een land of grootmacht zonder ruggengraat waarmee geen
rekening dient te worden gehouden, met als gevolg dat de bezettende macht gewoon door
gaat met te doen wat het al jaren doet.
DD

Reactie op artikel Lid van Hamas komt om bij instorting “terreurtunnel”, in De
Standaard van 10.2.2016
In het artikel in 'Lid van Hamas komt om bij instorting 'terreurtunnel' in Gaza' meldt u dat een
lid van de in de Gazastrook heersende Hamaspartij omkwam bij de instorting van wat u noemt
een 'terreurtunnel'. Mag ik u erop wijzen dat lang niet al deze tunnels gebruikt worden voor
het smokkelen van wapens maar een groot deel van deze tunnels gebruikt worden voor het
binnenbrengen van doodgewone dagdagelijkse producten, voedsel, en zo meer? Sedert Israël
bijna tien jaar terug besliste om een quasi totale blokkade van de Gazastrook in te stellen is
het voor de Palestijnse bevolking van de Gazastrook onmogelijk om via de gewone weg 'over
land' voldoende zaken binnen te brengen: alle import wordt door Israël moedwillig beperkt tot
een absoluut minimum, luchthaven en zeehaven werden door Israël reeds vóór de blokkade
vernietigd. Bijgevolg zijn veel van deze tunnels voor de bevolking van Gaza een noodzakelijke
levensader om tijdens deze blokkade te overleven. Het woord 'terreurtunnel' is een woord uit
de Israëlische propaganda dat in de meeste gevallen de lading niet dekt. Gelieve dus a.u.b. dit
misleidende woord niet meer te gebruiken.
DD

Reactie op Het is met principes zoals met heldenmoed, De Morgen, 5.2.216, p. 5.
In zijn open brief aan Johan Vande Lanotte (De Morgen, 5.2.2016, p. 2) vraagt Joël De Ceulaer
zich af of er gefolterd mag worden wanneer een verdachte kan helpen om een nieuwe aanslag
te verijdelen. En hij durft te wedden dat Vande Lanotte dit onaanvaardbaar zou vinden. In
Israël vindt het Hoger Gerechtshof dit wel aanvaardbaar en worden de Palestijnse gevangenen
systematisch gefolterd. Maar blijkbaar interesseert dat geen kat, ook de media niet.
WDB

Reactie op VRT-programma Via Annemie: “Een nieuw leven in Israël” van 8.1.2016
En programma waar niet over politiek mocht gepraat worden. Dan maar geschiedenis. Een
Belgisch Joods gezin maakt de alijah naar Israël. Een land met zon en manicure. Zij worden
dus kolonisten in de (wat u niet zegt) NEDERZETTING Ra'anana.. Deze nederzetting is
gebouwd op het Palestijnse dorp Tabsur, subdistrict Tulkarem, dat volledig is ontvolkt,
ongeveer 2500 mensen, op 3-16 april 1948 door de Haganah, Israëlische troepen of wat

daarvoor doorging.
Ter info: https://en.wikipedia.org/wiki/Tabsur
Dat wordt niet verteld in de officiële uitleg over Ra'anana.en over Tabsur spreekt men niet.
Het dorp komt ook voor in de lijst van de 385 volledig verdwenen dorpen.
Alle nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal en zijn dat nu nog. Wat deze
mensen doen is ondanks de manicure illegaal.
Ondanks deze eindeloze herhaling slaagt u er toch weer in om de manicure anders voor te
stellen. De kijker die de voorgeschiedenis niet kent, krijgt een totaal vertekend beeld van de
huidige werkelijkheid die gebaseerd is op diefstal, deportatie en misdaden. Ofwel zegt men dat
ofwel maakt u dergelijk programma niet.
U zult zeggen dat u probeert neutraal en objectief te zijn, dat u niet eindeloos kan herhalen.
Ook dat is uw eindeloos argument. Wie in deze Palestijnse tragiek neutraal blijft, doet mee aan
de bezetting.
U wilt niet over politiek praten maar u doet het de facto wel.
Israël is politiek
En dat is hier de taak van de VRT niet.
En ik zeg hier nog niets over taal en beeld.
JVH

GEDICHT
Een oeroud land
Een oeroud land met een oeroude cultuur
Hier is Jezus geboren, Mohammed was zijn buur
Mozes splitste de zee, Ahmed bouwde een moskee
Samen vissen vangen want er was nog geen tv
Ze breken het brood en delen de vis
Ze leven het leven gelijk dat het is
Eten en drinken worden kak en pis
En vormen de basis van wat elk ras is
Ka(ka)pi(pi)talisme bracht apartheid, kolonisatie
Etnische zuivering economische machtsrelatie
Israël werd gebouwd op ruïnes van geschiedenis
Maakte van gewone mensen moordmachines
Kinderen worden opgeleid tot volgzame schapen
Gehersenspoeld tot gewetenloze soldaten
Toch blijven velen bereid om te vergeven
Om samen als gelijke in vrede te leven
Wat ons verdeelt verzwakt ons
Wat ons verbindt dat maakt ons
Sterker, samen met alle werkers
Grieken, Palestijnen en Berbers

Tot de Palestijnen hun land terugkrijgen zullen we blijven strijden
Voor het recht om een eigen leven te lijden
Uit de geschiedenis valt één constante af te leiden
Het valt niet te vermijden, er komen andere tijden!
https://www.youtube.com/watch?v=rhFVGmtQIoE
Seppe de Meulder
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Acties tegen Israëlische stand op vakantiesalon en La Foire du Livre in Brussel
Op 7 februari zijn een aantal Palestijnse militanten naar het Vakantiesalon aan de Heizel in
Brussel getrokken, waar de Israëlische ambassade een infostand had gehuurd om de
toeristische reizen naar Israël en de kolonies in de bezette gebieden te promoten. De
militanten wilden de bezoekers er attent op maken dat Israël betogende Palestijnen met
traangasgranaten bestookt of ze in de gevangenis stopt, dat huizen van Palestijnen gesloopt
worden en dat de Gazastrook nog steeds geblokkeerd wordt. Voor film klik op
http://zintv.org/Action-Palestine-Salon-des
Ook op 20 februari werd er geprotesteerd tegen de aanwezigheid van de stand “Lettres d'
Israël” op de Franstalige boekenbeurs in Brussel. Voor de film over deze actie klik op
http://bds-belgium.be/non-au-stand-de-lambassade-disrael-la-foire-du-livre
Amerikaanse vicepresident Joe Bidden onderhandelt in Israël over militaire hulp
Op 8 maart was de Amerikaanse vicepresident Joe Bidden op bezoek in Israël ondanks het feit
dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het aanbod van de Amerikaanse president
Obama voor een ontmoeting in Washington had afgeslagen. Het huidige tienjarenplan loopt
volgend jaar af. Elk jaar ontvangt Israël militaire hulp voor een bedrag van 3,1 miljard dollar of
2,8 miljard euro. Israël vraagt nu een jaarlijks bedrag van 5 miljard euro. Op 7 maart liep
trouwens de gemeenschappelijke militaire oefening “Juniper Cobra” ten einde. Het scenario
van deze oefening was de eventualiteit van het lanceren van raketten tegen Israël. Er bestaat
ook een samenwerking op het gebied van veiligheid, gaande van het verzamelen van
inlichtingen tot defensieraketten (Iron Dome of IJzeren Koepel) of tot het ontwikkelen van een
opsporingssysteem van de tunnels in de Gazastrook (Le Monde, .10.3.2016, p. 2).

Israëlische wijnboeren in de Golan: de Europese labelingrichtlijn is een lege doos
In de door Israël geannexeerde Syrische Golanhoogten hebben zich sinds 1967 meer dan 20
000 joodse kolonisten gevestigd. Een aantal van hen beheren wijnbedrijven, zoals de Golan
Heights Winery, de Pelter Winery, de Odem Winery en de Bazelet HaGolan Winery. Deze
wijnboeren voeren wijn uit naar Europa. Volgens de Europese richtlijn van 11 november 2015
moet op het etiket van de flessen staan dat het product afkomstig is uit de Golanhoogvlakte
“Israëlische kolonie”. Deze wijnboeren handelen “à la tête du client”. De wijnboeren van de
Golan Heights Winery vermelden “Israëlische kolonie” op het etiket enkel op verzoek van de
Europese invoerder of distributeur, maar nog geen enkele Europese klant heeft dit gevraagd
(La Libre Belgique, 3.3.2016, p. 20-21). Het is dus hoog tijd dat de Europese landen orde op
zaken stellen.
Israëlische premier wil familie van Palestijnse terroristen deporteren naar Gaza
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil de families van Palestijnse aanslagplegers
uitzetten naar de Gazastrook. Hij heeft vrijdag aan een juridische raadgever van de regering
gevraagd om te bekijken of dat wettelijk gezien mogelijk is.
"Familieleden van Palestijnse terroristen uitwijzen die hen geholpen hebben, zal het aantal
terroristische aanvallen aanzienlijk doen verminderen", stelt een regeringswoordvoerder.
Het is nog lang niet duidelijk of het voorstel van Netanyahu wel wettelijk is. Avichai Mandelblit,
de raadsman die woensdag door de regering geconsulteerd is, gaf enkele dagen geleden in de
Israëlische media al aan geen voorstander te zijn van dergelijke uitzettingen. Die zijn volgens
hem namelijk in strijd met zowel de Israëlische als de internationale wetten. (Bron: Belga
2,3,2016, 17.27 uur). Dit doet denken aan etnische zuivering of aan de strafkolonie Cayenne
waarnaar in 1885 de Franse kapitein Alfred Dreyfus werd verbannen.
Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Wallström windt er geen doekjes rond
De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken (RBZ) van de Europese Unie heeft begin
januari opnieuw de kolonies en de beperkte bewegingsvrijheid voor de Palestijnen in de
bezette gebieden, alsook de Gazablokkade, de Israëlische muur en de gedwongen verplaatsing
van de bedoeïenen door het Israëlische leger veroordeeld. De tekst roept Israël ook op tot het
hervatten van de onderhandelingen met de Palestijnen. Margot Wallström, Zweedse minister
van Buitenlandse Zaken, wou een strengere resolutie en haalt zich de woede van de
Israëlische regering op de hals. Ze beschuldigt bovendien de Israëlische veiligheidsdiensten
van “buitengerechtelijke executies” in het kader van de repressie tegen de “messenintifada”.
In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel (26.2.2016, p. 83) zegt ze dat de
Palestijnen voor een dilemma staan: ofwel de uitzichtloze situatie aanvaarden, ofwel tot
geweld overgaan. En ze voegt eraan toe: “Over schendingen van de mensenrechten mag men
niet achter gesloten deuren praten”. Lees: https://zeitungspiraten.net/derspiegel/heft-92016/nahost-das-sind-verzweiflungstaten1848.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F

Ook VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon haalt zich de woede van Israël op de hals
Voor de VN-Veiligheidsraad van 26 februari had Ban Ki-moon het over “een groeiende
Palestijnse frustratie onder de druk van een halve eeuw Israëlische bezetting en van de
stilstand van het vredesproces”. Hij voegde het volgende eraan toe: “de ondersteunde
activiteiten van de kolonies zijn een affront voor het Palestijnse volk en de internationale
gemeenschap; ze stellen de vraag van het Israëlische engagement voor de oplossing van twee

staten.” De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu reageerde woedend: “De
commentaar van de VN-secretaris-generaal zijn een aanmoediging van het terrorisme.” (Le
soir, 29.1.2015, p. 14).

Presidentskandidate Hillary Clinton schreef anti-BDS-brief aan miljardair Saban
Op 2 juli 2015 schreef de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton een brief aan de
Israëlisch-Amerikaanse miljardair Haim Saban. Deze laatste is een uitgesproken supporter van
de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze schrijft dat ze verontrust is over de
BDS-beweging (Boycott, Divestment & Sanctions) tegen Israël. “Ik weet dat je het eens bent
dat het bestrijden van de BDS een prioriteit is.” Ze is ook verontwaardigd over de vergelijking
van Israël met het voormalige apartheidsregime in Zuid-Afrika. “Bijzonder nu het
antisemitisme in heel de wereld en meer bepaald in Europa de kop opsteekt, moeten we de
forse inspanningen voor de ondermijning van Israël en het joodse volk verwerpen. We zijn
immers slechts zes maanden nadat vier joden in een koosjer supermarkt werden vermoord.”
Voor commentaar op deze brief, lees Soemoed, januari-februari 2016, p. 25-28 en voor de
tekst van de brief klik op https://www.documentcloud.org/documents/2158218-hillaryclintons-letter-to-haim-saban-against-bds.html
Ook dit nog
–

Op 14 maart werd Nadav Argaman officieel aangesteld aan het hoofd van de Israëlische
veiligheidsdienst Shin Bet. Volgens de meeste waarnemers is hij het brein achter meerdere
doelgerichte moorden op Palestijnse activisten (Le Soir, 15.3.2016, p. 12).

–

Sinds 1 oktober werden 184 Palestijnen gedood door het leger of de politie van Israël. 28
joodse Israëli's, 2 Amerikanen (n.v.d.r.: wonder waarom die dienst deed in het Israëlische
leger), 1 Eritreeër en 1 Soedanees kwamen in dezelfde periode om het leven (Le Soir,
10.3.2016, p. 13).

–

Israël heeft zich een stuk land van 234 hectare op de bezette Westelijke Jordaanoever
toegeëigend. De confiscatie betreft een strook land ten zuiden van de stad Jericho en niet
ver van de Dode Zee en is nu bezit geworden van de Israëlische staat. De Volkskrant
(15.3.2016, online) citeert als bron een bericht van de Israëlische legerradio van 10 maart
(http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-opwestoever~a4263596/).

–

Op uitnodiging van hun Palestijnse collega's zijn zes Belgische parlementsleden begin
maart naar de bezette Palestijnse gebieden vertrokken: Piet De Bruyn (N-VA), Brigitte
Grauwels (CD&V), Vincent Van Quickenborne (Open VLD), David Clarinval (MR), Gwenaëlle
Grovonius (PS) en Jean-Marc Nollet (Ecolo). Toen ze ook de Gazastrook wilden bezoeken,
kregen ze geen vergunning van Israël (Le Soir, 2.3.2016, p. 11).

–

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn tienduizenden op straat gekomen om te
protesteren tegen Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde naties, die de
Westelijke Sahara als “bezet” omschreef” (De Standaard, 14.3.2016, p. 16).

–

In de recentste gepubliceerde ‘World Hapiness Index’ staat Israël op de 11de plaats en de
Palestijnse gebieden op de 108ste plaats. Duidelijker kan het verschil niet zijn tussen de
bezetter
en
het
bezette
volk.
Voor
meer
info
klik
op
volgende
link:
http://www.knack.be/nieuws/wereld/vn-rapport-denemarken-is-het-gelukkigste-landbelgie-eindigt-18de-burundi-laatste/article-normal-679313.html

KALENDER
Hieronder een greep uit de uitgebreide kalender. Meer gedetailleerde informatie en een ruimer
aanbod vindt u terug op onze website.
Ø
Courtisanefestival met als Artist in Focus onder meer Michel Khleifi, een Palestijnse
filmmaker. Hij stelt zijn belangrijkste werk voor, Fertile Memory, Wedding In Galilee, Ma’loul
Celebrates its Destruction, Route 181, als basis voor een discussie over de representatie van
Palestina vanuit het Westen.
Informatie op http://www.courtisane.be/nl/festival/section/artist-in-focus-michel-khleifi
Wanneer? Van woensdag 23 tot zondag 27 maart
Waar? Minard, Sphinx cinema, KASK, Paddenhoek te Gent
Ø
Gent Djemaa el Fna. Stand van Palestina Solidariteit met een replica van het
kunstenaarsplein van Marrakech bij Sint Jacobs.
Zie ook: https://www.facebook.com/events/1094005210613834/
Wanneer? Zondag 24 maart van 14.00 tot 22.55 uur
Waar? Bij Sint-Jacobs, 9000 Gent
Ø
Stand van Palestina Solidariteit op Alternatieve Boekenbeurs
Wanneer? Zaterdag 26 maart
Waar? De Centrale Kraankindersstraat 2, 9000 Gent
Ø
Dag van het Land
Wanneer? Woensdag 30 maart
Ø
Café Palestine
Wanneer? Donderdag 7 april 19.00 uur
Waar? Café “Goudblommeke in Papier”, Cellebroersstraat 55 te 1000 Brussel.
Ø
Dag van de Solidariteit met de Palestijnse gevangenen
Wanneer? Zaterdag 17 april
Ø
Doe-inspiratiedag van KAVKA: aanwezigheid van Palestina Solidariteit
Wanneer? Dinsdag 19 april
Waar? Antwerpen
Ø
Eye on Palestine. Film- en Kunstenfestival. Organisatie: GAPP, Vrede, ABP, 11 11 11,
Masereelfonds, KVS, MO*Magazine, Broederlijk Delen, MENARG, Disarming Design from
Palestine, Pianofabriek, …
Programma: http://www.eyeonpalestine.be/agenda-nl/
Wanneer? Vrijdag 22 april – vrijdag 29 april
Waar? Gent Antwerpen Brussel
Ø
‘Poëzie voor Palestina met de Palestijnse dichters Ghayath Almadhoun, Asmaa
Azaizeh en Ghassan Zaqtan.Organisatie: 11.11.11.
Wanneer? Dinsdag 26 april van 16.00 tot 20.00 uur
Waar? Bozar/PSK zaal Terarken, Ravensteinstraat 23 te Brussel
Ø
Documentaire 5 broken cameras. Organisatie Palestina Solidariteit en Vorming Plus.
Inschrijven via 011 560 100 of op www.vormingpluslimburg.be
Wanneer? Woensdag 11 mei om 19.00 uur
Waar? Bibliotheek Stadsplein 3 in Genk. Inschrijven op of via 011 560 100.
Ø

Café Palestine

Wanneer? Donderdag 12 mei 19.00 uur
Waar? Café “Goudblommeke in Papier”, Cellebroersstraat 55 te 1000 Brussel
Ø
ViaVeloPalestina. Fietstocht door Brussel voor een vrij en onafhankelijk Palestina.
Afspraak om 10.00 uur Jubelpark, kant van het Schumanplein (aankomst rond 16.00 uur in
Schaarbeek).
Meer
info:
http://viapalestine.be
en
https://www.facebook.com/ViaVeloPalestina/ en Geneviève Freres 0475 533 276.
Wanneer? Zaterdag 14 mei om 10.00 uur
Waar? Brussel
Ø
Lezing door kinderpsychiater Peter Adriaenssens over “Palestijnse kinderen in
Israëlische gevangenissen”. Organisatie: Leuvense Actiegroep Palestina (LAP) en Palestina
Solidariteit. Klik ook op de link http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/02/23/israelvervolgt-nog-steeds-palestijnse-kinderen-voor-militaire-rechtbanken
Wanneer? Dinsdag 24 mei om 20.00 uur
Waar? Pieter De Somer aula, Charles Deberiotstraat 24, 3000 Leuven
Ø
Palestina voor dummies: inzicht in het conflict Israël-Palestina en de huidige situatie
in de bezette Palestijnse gebieden. Organisatie Palestina Solidariteit en Vorming Plus.
Inschrijven op www.vormingpluslimburg.be of via 011 560 100
Wanneer? Woensdag 25 mei om 19.00 uur
Waar? Bibliotheek Stadsplein 3 in Genk.
Ø
Palestina voor dummies: inzicht in het conflict Israël-Palestina en de huidige situatie
in de bezette Palestijnse gebieden. Organisatie Palestina Solidariteit en Vorming Plus.
Inschrijven op www.vormingpluslimburg.be of via 011 560 100
Wanneer? Woensdag 1 juni om 19.00 uur
Waar? Bibliotheek Stadsplein 3 in Genk.
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: TRIOBEBB. Giften zijn fiscaal
aftrekbaar vanaf 40 euro.

