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Dit dossier werd voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitgebreide data vermeld in het rapport 
van de Palestijnse Voetbal Associatie ”Sports Under Siege – Israeli transgressions against Palestinian 
sports”, en de documentatie en analyse van de Red Card Israeli Racism campagne.1 

 

 

 

                                                           
1  http://cartonrougeapartheidisrael.weebly.com/uploads/1/2/6/0/12608354/rapport_anglais.pdf 

http://cartonrougeapartheidisrael.weebly.com/uploads/1/2/6/0/12608354/rapport_anglais.pdf
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Inleiding 

 

Voetbal is wereldwijd waarschijnlijk de meest populaire sport. Ook in Palestina duiken de truitjes van 

Real Madrid en Barcelona heel frequent op in het straatbeeld. Het is een universele sport die overal 

door jong en oud wordt beoefend, “een feest voor iedereen” waarbij fair play een essentiële 

eigenschap is. De Palestijnen, die reeds decennia militair bezet en gekoloniseerd worden door Israël, 

ervaren van dit FIFA-lid echter weinig fair play. Hun dagelijkse leven wordt beheerst door militaire 

orders die iedere normale ontwikkeling van het Palestijnse voetbal onmogelijk maakt. 

Toen in 2014 België in dezelfde kwalificatiegroep uitgeloot werd als Israël voor deelname aan het EK 

2016, grepen we deze gelegenheid aan om het Belgische publiek en de KBVB bewust te maken van 

de Palestijnse voetbalrealiteit. Israëls deelname aan officiële voetbaltornooien verbergt immers hoe 

het immens populaire voetbal in Palestina gefnuikt wordt. Op 31/03/2015 zal België in en tegen 

Israël spelen, op 13/10/2015 zullen de Belgen Israël in Brussel bekampen. 

 

Afkortingen 

AFC: Asian Football Confederation 

EK: Europees Kampioenschap 

FIFA: Internationale Voetbalfederatie 

IVA: Israeli Football Association 

KBVB: Koninklijke Belgische Voetbalbond  

P.A.: Palestijnse Autoriteit 

PVA: Palestinian Football Association 

UEFA: Europese Voetbalassociatie 

WK: Wereldkampioenschap 
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Context 

 

1. Situatie in Palestina 

Sinds haar eenzijdige “onafhankelijkheidsverklaring” in 1948 controleert Israël de levens van 1,5 

miljoen Palestijnen die tijdens de daaropvolgende oorlog niet gevlucht zijn. Daarnaast bezet het sinds 

1967 de 5 miljoen Palestijnen die in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook leven. 

 

In 1967 werd Oost-Jeruzalem illegaal geannexeerd. Daarna werden er exclusief-joodse kolonies 

gebouwd, terwijl Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem worden gediscrimineerd op vlak van 

infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, openbare diensten en transportvoorzieningen. Ook in de 

Westelijke Jordaanoever werden kolonies gebouwd op Palestijns land. Sinds het “Oslo-vredesproces” 

van 1993 kwamen er zo ongeveer 300,000 Israëlische kolonisten bij op gestolen grond. De bouw van 

de apartheidsmuur tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever versterkte de scheiding tussen 

Israëli’s en Palestijnen en palmde bovendien nog meer land in van de Westelijke Jordaanoever. De 

gedwongen bevolkingstransfer, het slopen van huizen, het ontzetten van families die reeds 

generaties hetzelfde huis bewonen, de vaste en mobiele checkpoints enz. zorgen ervoor dat 

Palestijnen geen zekerheid hebben in hun bestaan en ondermijnen de ontwikkeling van de 

Palestijnse sportsector. De VN-Veiligheidsraad en het Internationaal Hof voor Justitie hebben de 

internationale gemeenschap opgeroepen geen enkele vorm van erkenning of hulp te verlenen aan 

deze ernstige schendingen van het internationaal recht.2 

 

In de zomer van 2014 werden tijdens de laatste grootschalige aanval op de Gazastrook ten minste 

2200 Palestijnen gedood, waarvan drie kwart burgers (500 kinderen en meer dan 20 atleten), en 

meer dan 10.000 verwond. Ten minste 38.000 huizen werden beschadigd (500 huizen van atleten en 

32 sportfaciliteiten), waarvan 18.000 huizen zo goed als helemaal vernield. 400.000 mensen moesten 

noodgedwongen hun huis ontvluchten tijdens de aanval, waarvan 100.000 door de permanente 

vernietiging van hun huizen. 400.000 kinderen hebben psychologische hulp nodig om de trauma’s 

van de aanval te verwerken. In de woorden van de top-VN-bestuurder voor Palestijnse vluchtelingen 

Pierre Krähenbühl: “Kinderen werden vermoord in hun slaap; dit is een schande voor ons allen, een 

bron van universele schaamte.” 

 

 

 

                                                           
2  Zie oa: VN-Veiligheidsraad Resolutie  447, 465, 471 en 478; adviserende opinie van het Internationaal 

Gerechtshof over de Israëlische muur in bezet Palestijns gebied van 9 juli 2004,... 
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2. Voetbal in Palestina 

 

Palestijnse sporters, ook voetballers, kunnen hun sport meestal niet op een normale manier 

beoefenen omwille van de Israëlische bezetting van het grondgebied. Zowel de Palestijnse 

Voetbalassociatie (PVA), sedert 1998 lid van de FIFA en de Aziatische Voetbal Confederatie (AFA),  als 

individuele spelers worden op alle mogelijke manieren getroffen door de militaire bezetting. De 

vernietiging van sportinfrastructuur, de zware beperkingen op de bewegingsvrijheid binnen de 

Palestijnse gebieden, de reisverboden, de problemen bij de import van trainingsmateriaal, de 

politieke interventies bij de organisatie van voetbalinterlands, de willekeurige arrestaties en geweld, 

alsook de detentie zonder beschuldiging, zijn daarbij de belangrijkste factoren.  

 

De Israëlische Voetbalassociatie (IVA) werd opgericht na de stichting van de staat Israël. Toen in 1948 

zionistische milities de unilaterale gewapende oprichting van Israël bewerkstelligden, werd de IVA lid 

van de FIFA. Daardoor kon Israël als FIFA-lid deelnemen aan de kwalificatiecampagnes voor het WK 

voetbal en sinds 1994 als UEFA-lid aan de kwalificatiecampagnes voor het EK. Ook kunnen Israëlische 

teams sinds 1991 deelnemen aan Europese clubtornooien van de UEFA. Israël mocht in juli 2013 de 

organisatie van het EK voor -21 jarigen (mannen) op zich nemen, en in juli 2015 zal het EK voor -19 

jarigen (vrouwen) er plaatsvinden.3 In 2014 stelde Israël Jeruzalem (tevergeefs) voor als kandidaat-

gaststad voor het EK 2020. 

 

De Israëlische Voetbalassociatie wordt gesteund door de Israëlische staat en wordt op die manier 

ook gebruikt om Israël in een positief daglicht te stellen, als een normaal, democratisch land waar 

Palestijnse sporters gelijke rechten hebben. Israël heeft door zijn agressieve aanpak van de 

Palestijnen een slecht internationaal imago en wil daar iets aan doen door grote sportieve 

evenementen te organiseren of eraan deel te nemen. 

Israëls onbeperkte deelname aan het internationale sportgebeuren en hun lidmaatschap van de FIFA 

(en UEFA) zendt een problematische boodschap van goedkeuring van dit beleid en betekent zelfs een 

beloning ervan. Bovendien stellen VN-experts dat Israël verantwoordelijk is voor een beleid van 

apartheid, kolonisatie en etnische zuivering. De Internationale Conventie tegen Apartheid in de 

Sport, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in December 1985, stelt: 

"Sportrelaties hebben met een land dat een apartheidsbeleid in de sport toepast, vergoelijkt en 

versterkt deze apartheid.”4 

 

                                                           
3  http://www.uefa.com/womensunder19/season=2015/finals/index.html 

4  https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-

English.pdf#sthash.BJds0og9.dpuf 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf#sthash.BJds0og9.dpuf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf#sthash.BJds0og9.dpuf
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Israëls discriminerend beleid tegenover Palestijns voetbal 
 

 

Dit hoofdstuk bespreekt op welke verschillende manieren het Palestijns voetbal (en bij uitbreiding 

Palestijnse sport) wordt gediscrimineerd en belemmerd door Israël. 

 

 

1. Infrastructuur 

De uitbouw van afdoende infrastructuur wordt verhinderd door het weigeren van 

bouwvergunningen en het verhinderen van de afwerking van stadia in zone B en C5. Dit willekeurig 

administratief proces zonder duidelijke criteria of parameters maakt het zeer moeilijk voor de 

Palestijnen om projecten op poten te zetten. Ook worden soms bestaande stadia en sportclubs 

vernietigd.   

 

 Beperkingen op de bouw van sportfaciliteiten 

Vb: het Sa’ad Sayel Stadium: 

Dit FIFA Goal Project (met financiële steun van de FIFA) in Nablus werd officieel opgestart in 

April 2012 in de aanwezigheid van FIFA- en PVA-vertegenwoordigers. Maar tijdens de eerste 

constructiefase bestormden Israëlische troepen zonder voorgaande waarschuwing de 

                                                           
5  De Oslo-akkoorden tussen de PLO en Israël gaven de Palestijnse Autoriteit beperkte civiele bevoegdheden in 18% van 

de Bezette Palestijnse Gebieden, bijgenaamd zone A. Dit betreft  voornamelijk verstedelijkte stadskernen die weinig 

ruimte laten voor nieuwbouw. In zone B en C hebben de Israëlische autoriteiten een veto over alle 

bouwaangelegenheden. 
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bouwwerf en bevalen de stopzetting van de werken en dreigden de arbeiders te arresteren 

en de machines in beslag te nemen. Dit project werd nochtans voorafgaandelijk door de 

Palestijnse Autoriteit besproken met de Israëlische autoriteiten. 

 

Vb: het Beit Ummar Stadium: 

De Israëlische autoriteiten blokkeerden de bouw van dit stadion (ook een FIFA Goal Project) 

o.w.v. veiligheidsredenen (omdat het zou grenzen aan weg 60 waar ook Israëli’s van de 

omliggende illegale kolonies gebruik van maken), alsook o.w.v. mogelijke 

verkeersopstoppingen. Ondanks de belofte van de P.A. om voldoende veiligheidstroepen te 

voorzien tijdens matchen en een aparte weg te bouwen die weg 60 zou ontlasten, alsook het 

voorstel om een veiligheidsmuur te bouwen, werd de PVA gedwongen een andere locatie te 

zoeken. Ze koos voor een terrein in zone A in de gemeente Burin. 

 

Vb: het Burin stadion: 

Het gekozen terrein ligt nabij een school, duidelijk in zone A, en kreeg alle vereiste 

documenten van Israël. Desondanks bestormden Israëlische troepen na enkele dagen het 

terrein en stopten de voorbereidende werken. 

  

 Vb: het Beit Liqya kunstgrasveld: 

Beit Liqya kreeg van de FIFA een kunstgrasveld aangeboden naast een bestaand voetbalveld. 

Dat bestaande veld ligt in zone A, maar wegens gebrek aan vrije ruimte, moest het nieuwe 

kunstgrasveld gedeeltelijk in de aangrenzende zone C gebouwd worden. Er werd geen 

vergunning toegekend door Israël. 

 

 Vernielingen van stadia                                                                                                                                                  

Tijdens de Israëlische aanval op 

de Gazastrook in november 2012, 

werd het “Palestine Stadium” in 

Gaza volledig vernield door F16-

gevechtsvliegtuigen. 
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Daarnaast werden ook volgens stadia en sportclubs beschadigd:                                               

The Palestine Olympic Committee Building – Ittihad Al-Shja’iyah Club – Football Union Club – 

Al-Shams Club – Al-Shuhadaa Club – Ahali Al-Nuseirat Club – Khadamat Deir Al-Balah Club – 

Shabab Jabalia Club – Shabab rafah Club – Gaza Al-Riyadi Club – Al-Hilal Al-Riyadi Club 

 

 Binnenvallen/afsluiten van infrastructuur 

Vb: Op 23/10/2010 werd het Faisal Al- Husseini Stadium meermaals binnengevallen door 

Israëlische troepen. Eerst werd het veiligheidspersoneel ondervraagd over het stadium, de 

teams die er spelen en de beveiliging tijdens matchen, maar kort na middernacht kwam het 

leger terug om de verkleedruimtes te onderzoeken en nog later diezelfde nacht werden er 

foto's genomen van o.a. het veld. In de ochtend van 3/01/2013 richtte een politiemacht er 

vernielingen aan en sloeg een onderhoudswerknemer vooraleer hem te arresteren. Eerder 

was gewapende politie in burgerkledij foto’s komen nemen van het stadium. 

 Vb: Op 24/11/2014 werd het hoofdkwartier van de PVA in al-Bireh zomaar binnengevallen en 

 doorzocht door Israëlische troepen. 6 

Vb: Op 4 maart 2013 vielen Israëlische speciale troepen en inlichtingendiensten het Jabal AI-

Zaitun voetbalveld (al-Tur, Jeruzalem) binnen tijdens een voetbalmatch voor -14-jarigen. De 

jeugdspelers, staf, ouders en toeschouwers moesten onmiddellijk, op straffe van arrestatie, 

de terreinen verlaten, waarop het voetbalveld werd afgesloten en verboden voor toekomstig 

gebruik. 

                                                           
6  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=742363 

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=742363
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2. Mobiliteit personen: 

Talrijke beperkingen op de mobiliteit van zowel lokale en bezoekende spelers, officials, trainers en 

bestuursleden uit de bezette Palestijnse gebieden, belemmeren een degelijke voorbereiding van 

matchen en beknotten de mogelijkheden tot samen trainen en spelen ingrijpend. Dit door toepassing 

van een pasjessysteem vergelijkbaar met het systeem dat in apartheid Zuid-Afrika werd toegepast. 

 

 Vrije verplaatsingen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever worden 

verhinderd 

Palestijnen uit de Gazastrook moeten een vergunning aanvragen (mits specifieke reden en 

uitnodigingsbrief) en moeten soms maanden wachten op een antwoord; deze vergunning 

heeft een vervaldatum en is enkel geldig voor een specifieke stad in de Westelijke 

Jordaanoever. 

 

Vb: Asem Hussein Attallah Abu Assi, Ihab Mahmoud Hamad Abujazar, Ahmad Nasr Khalid 

Keshkesh en Mohammad Shbair werden de toegang ontzegd tot de Westelijke Jordaanoever 

in 2010 om een internationale match te spelen met de Palestijnse nationale ploeg.  

 

Vb: Mohammad Shbair en Ahmad Nasr Khalid Keshkesh waren in juni 2013 verplicht om 3 

maanden in Jordanië te verblijven na een match van de Palestijnse nationale ploeg in Sudan, 

vooraleer ze terug toegelaten werden in Palestina. Vele tientallen spelers werden op 

gelijkaardige manier behandeld dor de Israëlische autoriteiten. 
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Vb: Sinds 2008 vond geen enkele vergadering met de volledige Raad van Bestuur van de PVA 

in Palestina plaats vanwege deze beperkingen. De enige voltallige bijeenkomst werd 

gehouden in Libanon op 8/02/2012. 

Vb: Palestijnse spelers uit de Gazastrook die internationale matchen willen spelen met de 

Palestijnse nationale ploeg, maar geen Israëlische vergunning bekomen om zich in de 

Westelijke Jordaanoever te vervoegen bij hun teamgenoten zijn verplicht om apart te reizen 

en zich in het buitenland aan te sluiten bij hun teamgenoten. 

 

Vb: Op 21/04/2013 werden 23 lopers uit de Gazastrook de toegang tot de internationale 

marathon van Bethlehem ontzegd, zonder dat een reden werd opgegeven voor deze 

weigering. Op 11/04/2014 werden 22 lopers verboden deel te nemen.7 

 

Vb: In september 2014 werden 6 Palestijnse spelers uit de Gazastrook verhinderd van 

deelname aan de Vredescup in de Filippijnen.8 

 

  Toegang tot de Westelijke Jordaanoever voor spelers en trainers die in het buitenland 

verblijven , wordt zwaar verhinderd. 

Alle aanvragen zijn onderhevig aan langdurende procedures waarvan de aanvraag 1 tot 5 

maanden kan aanslepen. Als gevolg van deze beperkingen is het vaak onmogelijk om alle 

spelers van de nationale ploeg samen te laten trainen in Palestina, en is de PVA verplicht om 

trainingskampen in te richten in het buitenland. 

 

Vb: FIFA-instructeur Nihad Souqar kreeg geen toegangsvergunning tot Palestina om een 

coachingcursus te geven in 2009. De cursus werd daardoor uitgesteld. 

 

Vb: Op 13/05/2013 mocht David Borja -een hooggeplaatst FIFA beambte- zijn vlucht met de 

Israëlische luchtvaartmaatschappij ‘El Al’ in Zürich niet nemen van de Israëlische 

veiligheidsdiensten ter plaatse, omdat ze zogezegd geen tijd genoeg hadden om zijn 

veiligheidsachtergrond te controleren. Hij was gedwongen een andere vlucht te boeken. 

 

                                                           
7  http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/04/israel-bans-gazans-marathon-boston-vigil.html# 

8  http://rcir.org.uk/?page_id=1031 

http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/04/israel-bans-gazans-marathon-boston-vigil.html
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/04/israel-bans-gazans-marathon-boston-vigil.html
http://rcir.org.uk/?page_id=1031
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Vb: Op 2/12/2012 werden 6 spelers en 2 bestuursleden van het Iraaks 

luchtmachtvoetbalteam een toegangsvergunning ontzegd. Het doel van hun reis was een 

officiële match te spelen tegen Al-Thahriyeh Club op 4/12/2012. 

 

Vb: Windsor John, instructeur en uitvoerend directeur bij de AFC (Asian Football 

Confederation), werd zonder reden een toegangsvergunning ontzegd om een cursus te 

geven in Ramallah van 26 tot 28 februari 2013. 

 

Vb: De PVA moest een vriendschappelijke match van de 

Palestijnse nationale vrouwenploeg op 13/05/2013, alsook een 

een trainingskamp op 15/04/2013, annuleren omdat de 

hoofdcoach (Mr. Hani Majdoubeh) zijn toegangsvergunning voor 

Palestina pas kreeg op 12/05/2013. De vergunning was al 

op30/03/2013 aangevraagd en de match was bedoeld als 

voorbereiding voor de kwalificaties van de Aziatische 

vrouwenbeker. 

 

 Reizen vanuit Palestina naar het buitenland worden bemoeilijkt 

Langdurig oponthoud aan de grenspost richting Jordanië beïnvloedt de prestaties van de 

spelers en zorgt er soms voor dat ze hun vlucht missen. Door onverwachte checkpoints in de 

Westelijke Jordaanoever kunnen spelers soms helemaal niet reizen. 

 

Vb: In mei 2014 werd 6 Palestijnse spelers verboden om met hun nationale ploeg deel te 

nemen aan de Challenge Cup in de Malediven (een kwalificatietornooi voor het Aziatisch 

Kampioenschap).9 

Vb: Sameh Marabah, speler van de Palestijnse nationale ploeg, werd op 7/01/2015 

verhinderd om naar Jordanië te reizen (op weg naar Australië) om met de Palestijnse ploeg 

deel te nemen aan het Aziatisch Kampioenschap.10 

 

                                                           
9  http://uk.reuters.com/article/2014/11/30/uk-soccer-asia-palestinians-israel-idUKKCN0JE0LI20141130 

10  https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/16223-palestinian-football-association-condemns-israel-

after-player-banned-from-travel 

http://uk.reuters.com/article/2014/11/30/uk-soccer-asia-palestinians-israel-idUKKCN0JE0LI20141130
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/16223-palestinian-football-association-condemns-israel-after-player-banned-from-travel
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/16223-palestinian-football-association-condemns-israel-after-player-banned-from-travel
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 Checkpoints vertragen en verhinderen verplaatsingen tussen Palestijnse steden, vaak 

onverwacht, zonder verantwoording en zonder dat wordt medegedeeld voor hoelang een 

weg gesloten wordt. 

 

 Tussen 2002 en 2004 werd Palestijnen onder 35 jaar verboden om Palestina te verlaten. 

 

 

 

3. Transport materiaal: 

Trainingsmateriaal kan alleen ingevoerd worden via Israëlische grensposten en dit na complexe 

administratieve procedures. Het duurt soms lang eer het gerief wordt vrijgegeven, vaak pas na 

betaling van buitensporige vergoedingen, en soms wordt materiaal helemaal niet vrijgemaakt. 

Ook materiaal gedoneerd door de UEFA en de FIFA wordt aan deze procedures onderworpen. 

 

4. Politieke interventies: 

Regelmatig wordt er tussengekomen bij de organisatie van vriendschappelijke matchen tussen de 

Palestijnse nationale ploeg en andere landen. 

 

Vb: Op 15/09/2009 werden vriendschappelijke matchen met 2 Braziliaanse teams 

geannuleerd onder druk van de Israëlische federatie onder leiding van Fernando Lutenberg. 
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Vb: Vriendschappelijke matchen van het Palestijnse nationale team tegen zowel Zambia als 

de Centraal Afrikaanse Republiek gingen niet door (in sept-nov 2011) na politieke 

interventies van Israël. 

Vb: Een Zuid-Afrikaans voetbalteam dat zou deelnemen aan een jeugdweek van de Higher 

Council for Youth and Sports, annuleerde hun vlucht nadat de Israëlische autoriteiten de 

Zuid-Afrikaanse ambassade in Tel Aviv verwittigd hadden dat de Westelijke Jordaanoever 

niet veilig is. 

 

5. Mensenrechtenschendingen: 

De Israëlische bezettingsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor verschillende schendingen van de 

mensenrechten. Zo wordt de organisatie van sportevenementen regelmatig verboden en worden 

voetbalspelers gearresteerd zonder beschuldiging, huisarrest opgelegd of verbannen. Daarbij vallen 

geregeld doden en gewonden. Tijdens grote militaire operaties zoals grootschalige aanvallen op de 

Gazastrook, worden duizenden prof- en amateurspelers fysiek en psychologisch getroffen.11 

 

Vb: Mahmoud Kamel Mohammad Sarsak (speler van de nationale ploeg Palestina) 

Hij werd op 22/07/2009 gearresteerd in het Erez checkpoint  (op de grens van Gaza met 

Israël) en drie jaar gevangen gehouden zonder proces (op basis van de Unlawful Combatants 

Law),hoewel hij een vergunning had om naar Westelijke Jordaanoever te reizen om voor zijn 

nieuwe voetbalclub Markaz Balata te spelen. Pas na een  hongerstaking  van 92 dagen werd 

hij terug vrijgelaten. Hij kan niet meer voetballen omwille van zijn fysieke achteruitgang 

tijdens de gevangenschap.12 

 

 

                                                           
11  http://rcir.org.uk/?page_id=428 

12  http://www.addameer.org/etemplate.php?id=487 

http://rcir.org.uk/?page_id=428
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=487
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 Vb: Tientallen sporters werden reeds gedood tijdens de offensieven tegen de Gazastrook 

Khaled Al Abid Jaber: voorzitter van de Pentathlon Union                                                      

Ayman Al-Kurd: voormalig speler van het nationale team                                                         

Ahed Zaqout: bekende voormalige voetballer en tv-commentator                                     

Wajeeh Mushtaha: speler van Al-Shijayah Union Club                                                                    

Ali Al-Hubbi: basketbalspeler bij Khadamat Rafah Club                                                              

Shadi Al-Sbakhi: speler van Al-Nusseirat Club player                                                                  

Emad Al-Najjar: speler van Billiards Federation                                                                                                               

Ahmad Muhammad al-Qatar & Uday Caber: beide 19 jaar, gedood in de Gaza-oorlog van2015 

 

Vb: Mohammad al-Qatari, gedood door een kogel in de 

borst tijdens een protestactie in Jabal al-Tawi 

(Westelijke Jordaanoever) op 8/08/2014.13 

 

 

 

Mohammad Al-Qatari tijdens een 

ontmoeting met FIFA-baas Sepp Blatter. 

 

 

 

 

 

 

Vb: Op 1/01/2014 werden Jawhar Nasser Jawhar (19 jaar) en Adam Abd al-Raouf Halabiya 

(17 jaar) zonder aanleiding beschoten door Israëlische soldaten in al-Ram, toen ze 

terugkeerden van een voetbaltraining. Gelukkig overleefden ze deze aanslag, maar ze zullen 

nooit meer kunnen voetballen door de 13 kogels die hen troffen.14 

 

                                                           
13

  http://www.haaretz.com/weekend/twilight-zone/.premium-1.618794 

14  http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?id=673479 

http://www.haaretz.com/weekend/twilight-zone/.premium-1.618794
http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?id=673479
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Vb: Op 16/07/2014 werden vier kinderen die op 

het strand voetbalden, gedood door een salvo van 

op een Israëlisch schip15 

 

 

 

 

 

Vb: Ma’moun Abbassi, voorzitter van Silwan Club, werd op 

4/02/2011 gearresteerd en bedreigd met permanente detentie  als 

hij nog zou deelnemen aan eender welke sportactiviteit in Silwan. 

Op 10/02/2013 werd hij opnieuw gearresteerd en naar een 

ondervragingscentrum geleid, waar hij verboden werd nog deel te 

nemen aan sportactiviteiten. Momenteel is hij onder huisarrest 

geplaatst. 

 

Vb: Kifan Sarhan, bestuurslid van Silwan Club, werd op 23/10/2011 gearresteerd op zijn werk 

in Beit Hanina. Terzelfdertijd werd zijn huis bestormd, onderzocht en overhoop gegooid door 

speciale troepen. 

 

Vb: Imad Abbassi werd op 26/10/2012 gearresteerd en onder 

huisarrest geplaatst, na reeds 6 maal gearresteerd te zijn. Hij speelde 

op dat moment voor Nadi al-Muwathafin, nadat zijn vorige club Nadi 

Silwan gesloten werd door de Israëlische autoriteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.605568 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.605568
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Vb: Mohammad Abu Swaiy, PVA-bestuurslid, werd op 

29/08/2012 voor 6 uur gearresteerd en gewaarschuwd om niet 

meer deel te nemen aan eender welke sportactiviteit in 

Jeruzalem. 

 

 

 

Vb: Mona Barbar, een werkneemster bij de Palestijnse Higher Council 

of Youth & Sport, werd op 1/03/2013 samen met anderen 

gearresteerd. De beschuldiging was dat ze sportactiviteiten 

organiseerde in Oost-Jeruzalem. 

 

 

 

 

Vb: Omar Khaled Abu Rweis, de 24-jarige doelman van het Palestijns Olympisch Team, werd 

opgepakt door undercover-militairen op zijn werk (de Palestijnse Halve Maan; dit is de lokale 

tegenhanger van het Rode Kruis). Hij werd nergens van beschuldigd en zit nog steeds 

gevangen sinds begin februari 2012.16 

 

Vb: Mohammad Saadi Ibrahim Nimer, een 23-jarige speler bij Al-Amaari voetbalclub, wordt 

sinds eind februari 2012 opgesloten zonder beschuldiging. 

 

Vb: Ibrahim Wadi, een speler bij Jabal Al-Mukabber, 

werd op 29/09/2012 gearresteerd toen hij met zijn team 

op weg was naar Bethlehem voor een officiële 

voetbalmatch. Hij werd gedeporteerd naar de 

Gazastrook. 

 

 

                                                           
16  http://www.addameer.org/etemplate.php?id=611 

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=611
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Vb: In de Oude Stad van Jeruzalem werd Nehad Sugayyar, 

werknemer bij Al-Muwathafin Club, op 16/12/2012 aangevallen 

door een groep orthodoxe Israëli’s. De aanwezige politie 

weigerde tussen te komen, waardoor Nehad verschillende 

kneuzingen en brandwonden opliep. 

 

 

 

 

Vb: in februari 2013 werden 16 kinderen gearresteerd toen ze voetbalden op hun school in 

Tell (nabij Nablus). Ze werden pas heel laat op de avond terug vrijgelaten. 

 

Vb: In Israël bestaat 20% van de bevolking uit Palestijnen die niet gevlucht zij in 1948 en 

1967. Deze hebben Israëlisch staatsburgerschap maar worden ook onderworpen aan 50 

discriminerende wetten. Daarnaast werden in de regio Al-Shomoron in november 2014 de 

Israëlische jeugdreeksen gereorganiseerd opdat teams met voornamelijk spelers van 

Palestijnse afkomst en teams met joodse spelers in gesegregeerde reeksen zouden spelen.17 

 

 Vb: Het toenemende racisme in het Israëlisch voetbal wordt nauwelijks aangepakt. De 

 supporters van Beitar Jeruzalem zijn berucht voor hun anti-Palestijnse houding en hun 

 racistische slogans die ze ongehinderd tijdens voetbalmatchen scanderen.18 

 

 

                                                           
17  http://rcir.org.uk/?p=1072 

18  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4599692,00.html 

 https://www.change.org/p/fifa-suspend-the-israeli-football-association-s-membership 

http://rcir.org.uk/?p=1072
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4599692,00.html
https://www.change.org/p/fifa-suspend-the-israeli-football-association-s-membership
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Acties tegen het discriminerend beleid 

 

 

1. In Palestina 

 

Zowel in de bezette Palestijnse gebieden als in Israël zelf, werden reeds meerdere initiatieven 

genomen om de onderdrukking van het Palestijns voetbal aan te kaarten bij de IVA en de UEFA/FIFA. 

 

 Zo zond het Mossawa Center (Advocacy Center for Palestinian Arab citizens in Israel) en de 

CAR (Coalition Against Racism) op 16/05/2012 een verzoek naar de UEFA en de FIFA om het 

racisme in het Israëlisch voetbal te onderzoeken. Dit naar aanleiding van het toenemend 

aantal incidenten waarbij Israëlische voetbalsupporters en -spelers bij betrokken zijn. Dit 

betreft aanvallen op toevallige Palestijnse passanten, het zingen van haatdragende 

boodschappen en het weigeren van Palestijnse spelers in teams. De maatregelen van de IVA 

waren tot nu toe inadequaat en onvoldoende.19 

 

 Er werden reeds veel campagnes gevoerd die individuele casussen aanklaagden, zoals bvb de 

opsluiting van Omar Khaled Abu Rweis en de gevangenneming van Mahmoud Kamel 

Mohammad Sarsak, die na zijn vrijlating in Europa kwam oproepen tot actie tegenover Israëls 

beleid inzake Palestijnse voetballers.20 

 Ook de Palestijnse voetbalbond PVA heeft, onder leiding van voorzitter Jibril Rajoub, sinds 

lang bij de FIFA en de UEFA Israëls beleid aangeklaagd. Om hun eisen te staven met 

feitenmateriaal, werd in mei 2013 een Engelstalig dossier opgemaakt,”Sports Under Siege – 

Israeli transgressions against Palestinian sports”. Dit document inventariseerde de 

verschillende inbreuken op de Palestijnse sport van de afgelopen jaren.21 

 In het volgende hoofdstuk worden de initiatieven en acties van de UEFA en de FIFA 

 beschreven, alsook de reactie en houding van de PVA hierop. 

 

                                                           
19  www.uisp.it/newsletter_remote/mossawa.doc 

20  http://www.addameer.org/etemplate.php?id=487 

 http://www.addameer.org/etemplate.php?id=611 

 http://www.bdsmovement.net/2013/sersik-uef-11073 

 http://edition.cnn.com/2013/06/06/sport/football/israel-sarsak-uefa-u21-football/index.html 

21  http://cartonrougeapartheidisrael.weebly.com/uploads/1/2/6/0/12608354/rapport_anglais.pdf 

http://www.uisp.it/newsletter_remote/mossawa.doc
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=487
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=611
http://www.bdsmovement.net/2013/sersik-uef-11073
http://edition.cnn.com/2013/06/06/sport/football/israel-sarsak-uefa-u21-football/index.html
http://cartonrougeapartheidisrael.weebly.com/uploads/1/2/6/0/12608354/rapport_anglais.pdf
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 In september 2014 riep een coalitie van Palestijnse voetbalclubs, mensenrechtenorganisaties 

en socio-culturele organisaties de UEFA op om de kandidatuur van Jeruzalem als gaststad 

voor het EK 2020 niet te aanvaarden. Deze kandidatuur werd door de IVA ingediend en zou 

volgens deze coalitie een beloning inhouden voor Israëls kolonialisme, apartheid en etnische 

zuivering, terwijl de IVA systematisch faalt om zich openlijk uit te spreken tegen Israëls 

beleid. Omdat dit beleid het Palestijnse voetbal volledig kapot maakt, riep deze coalitie ook 

op om het UEFA-lidmaatschap van Israël op te zeggen zolang Israël zich niet houdt aan het 

internationaal recht. Als deel van de campagne werd er een “Twitter-storm” gecreëerd. De 

kandidatuur van Jeruzalem werd uiteindelijk niet gehonoreerd door de UEFA.22 

 

2. Door FIFA en UEFA 

 

Hoewel de UEFA en FIFA de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben om hun leden te 

sanctioneren of zelfs te schorsen, hebben ze tot nu toe geen maatregelen genomen tegen Israël. Tot 

nu toe kozen ze ervoor via dialoog en overlegcommissies te werken. Dit leverde echter nog geen 

substantiële verandering in het Israëlisch beleid tegenover het Palestijnse voetbal op. Wel merken 

we een toenemend aantal waarschuwingen en wordt er meer openlijk gesproken over mogelijke 

sancties als middel om verandering af te dwingen. 

 

 Zo stelde UEFA-president Michel Platini op 24/11/2010 dat “Israël moet kiezen tussen het 

toelaten van het Palestijnse voetbal om zich verder te ontwikkelen of noodgedwongen de 

gevolgen van hun gedrag te ondergaan”. Hiermee doelde hij op een opzegging van Israëls 

lidmaatschap van de UEFA.23 

 

 In 2011 sloten de PVA en de IVA, bijgestaan door het Internationaal Olympisch Comité, een 

akkoord om de talrijke obstakels voor Palestijnse spelers en trainers te verminderen. Er werd 

besloten een telefonische “hotline” op te zetten tussen de PVA en de IVA. Hierdoor zou de 

PVA bij problemen aan de grenzen, checkpoints en vergunningsaanvragen, de IVA kunnen 

verzoeken om de Israëlische autoriteiten aan te spreken. 

 Dit bracht echter nog weinig zoden aan de dijk. Hoewel het passeren van checkpoints iets 

 vergemakkelijkt werd, wordt FIFA-sportmateriaal nog vaak opgehouden bij de 

                                                           
22  http://www.bdsmovement.net/2014/uefa-2020-appeal-letter-12640#sthash.kdNV13Jp.dpuf 

23  https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/1551-platini-threatens-to-annul-israels-membership-of-

uefa#sthash.kdNV13Jp.dpuf 

http://www.bdsmovement.net/2014/uefa-2020-appeal-letter-12640#sthash.kdNV13Jp.dpuf
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/1551-platini-threatens-to-annul-israels-membership-of-uefa#sthash.kdNV13Jp.dpuf
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/1551-platini-threatens-to-annul-israels-membership-of-uefa#sthash.kdNV13Jp.dpuf
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 douaneautoriteiten en worden grote douanekosten aangerekend, o.a. voor de opslag van 

 goederen die Israël zelf tegenhoudt. 24 

 

 FIFA-voorzitter Sepp Blatter drong er in juni 2012 bij de IVA op aan om de situatie van illegaal 

opgesloten Palestijnse voetbalspelers aan te kaarten bij de Israëlische overheid. Dit naar 

aanleiding van de hongerstaking van de illegaal opgesloten voetballer Mahmoud Kamel 

Mohammad Sarsak.25 

 

 Als reactie op de grieven van de PVA, richtte FIFA-voorzitter Sepp Blatter een task force op in 

juli 2013. Deze had als doel een “memorandum of understanding” te bereiken tussen de IVA 

en de PVA. Dit lukte niet en in juni 2014 liep de task force ten einde. 

 

 Op 11 juni 2014 richtte het FIFA-congres een comité op (geleid door de voorzitter van de 

Cypriotische voetbalassociatie Costakis Koutsokoumnis) om de Israëlische inbreuken tegen 

de Palestijnse sport te monitoren. Hoewel de PVA oorspronkelijk van plan was om de 

uitsluiting van Israël uit de FIFA te vragen, werd een laatste kans gegeven aan de IVA om de 

bewegingsvrijheid van Palestijnse voetballers te verbeteren. 

 

 Op 30/11/2014 vroeg PVA-hoofd Rajoub aan de FIFA om de IVA te schorsen, na een inval van 

het Israëlische leger in de hoofdkwartieren van de PVA in Ramallah en blijvende Israëlische 

schendingen van het Palestijns recht op sport. Ook het neerschieten van 2 jonge Palestijnse 

voetballers in januari van 2014, droeg bij tot de verscherping van de Palestijnse eisen.26 

 

 Op 19/12/2014 uitten het hoofd van de Asian Football Confederation (AFC) Sheikh al Khalifa 

en FIFA-voorzitter Blatter hun ongenoegen i.v.m. de Israëlische inval van november 2014. Dit 

na een ontmoeting met PVA-hoofd Rajoub in de marge van het uitvoerend comité van de 

FIFA in Marokko.27 

                                                           
24  http://www.academia.edu/1496064/Israel_arrests_Palestinian_soccer_players 

25  http://edition.cnn.com/2012/06/12/sport/football/mahmoud-sarsak-fifa-isreal-football/ 

26  http://www.lemonde.fr/football/article/2014/11/30/fifa-la-palestine-demande-la-suspension-d-israel-

apres-une-descente_4531748_1616938.html 

  http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?id=673479 

27  http://english.alarabiya.net/en/sports/2014/12/19/Asian-head-wants-illegal-Israel-practices-stopped.html 

http://www.academia.edu/1496064/Israel_arrests_Palestinian_soccer_players
http://edition.cnn.com/2012/06/12/sport/football/mahmoud-sarsak-fifa-isreal-football/
http://www.lemonde.fr/football/article/2014/11/30/fifa-la-palestine-demande-la-suspension-d-israel-apres-une-descente_4531748_1616938.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2014/11/30/fifa-la-palestine-demande-la-suspension-d-israel-apres-une-descente_4531748_1616938.html
http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?id=673479
http://english.alarabiya.net/en/sports/2014/12/19/Asian-head-wants-illegal-Israel-practices-stopped.html
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 Op dezelfde bijeenkomst werd ook een update gegeven door het monitoringscomité van het 

 Israëlische beleid in Palestina. Ondanks de positieve punten, oordeelde dit dat de 

 vooruitgang sneller moet verlopen. AFC-hoofd Sheikh al Khalifa hintte dat er in mei 2015, op 

 het volgende FIFA-uitvoerend comité in Zurich, mogelijks sancties tegen de IVA worden 

 getroffen.28 

 

3. Door activisten in het buitenland: 

 

 Wanneer Israël gekozen werd als organisator van het Europeees Kampioenschap voor -21-

jarigen in 2013, tekenden meer dan 50 professionele topvoetballers (oa Eric Cantona, Freeric 

Kanoute) bezwaar tegen deze demarche van Israël om zich te presenteren als een liberale 

democratie. In hun publieke brief noemden ze Israëls selectie als gastheer voor dit tornooi, 

een beloning voor acties die ingaan tegen de sportwaarden.29 

 

 Op Europees niveau roept de “Red Card Israel”-campagne bij de UEFA en FIFA op om Israël te 

schorsen zolang het de mensenrechten van de Palestijnen niet respecteert en aldus de 

ontwikkeling van het Palestijns voetbal onmogelijk maakt.30 

 

 Ook in Wales, dat in 2015 2 keer tegen Israël zal spelen tijdens de kwalificatiecampagne voor 

het EK 2016, worden acties georganiseerd. 

Solidariteitsgroepen uit Wales schreven hun voetbalbond al aan met de vraag om een 

schorsing van de IVA te bepleiten. Ook werden de spelers aangeschreven om een 

symbolische daad te stellen die het Israëlisch beleid afwijst.  Voor de match Wales-Israël (op 

06/09/2015) zal een mars georganiseerd worden in solidariteit met het Palestijns voetbal.31 

  

                                                           
28  http://www.insideworldfootball.com/world-football/asia/16076-fifa-warns-israel-to-speed-up-palestinian-

talks-or-face-sanction 

29  http://www.bdsmovement.net/2012/footballers-condemn-plans-to-hold-u21-european-championship-in-israel-

10120#sthash.kdNV13Jp.dpuf 

30  http://rcir.org.uk/ 

31  http://rcir.org.uk/?page_id=1031 

http://www.insideworldfootball.com/world-football/asia/16076-fifa-warns-israel-to-speed-up-palestinian-talks-or-face-sanction
http://www.insideworldfootball.com/world-football/asia/16076-fifa-warns-israel-to-speed-up-palestinian-talks-or-face-sanction
http://www.bdsmovement.net/2012/footballers-condemn-plans-to-hold-u21-european-championship-in-israel-10120#sthash.kdNV13Jp.dpuf
http://www.bdsmovement.net/2012/footballers-condemn-plans-to-hold-u21-european-championship-in-israel-10120#sthash.kdNV13Jp.dpuf
http://rcir.org.uk/
http://rcir.org.uk/?page_id=1031
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 In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werd de Footbal Against Apartheid (FAA) campagne 

opgestart. Deze brengt voetbalsupporters samen die zich willen engageren in de strijd tegen 

racisme en apartheid.32 

Zo zijn er FAA-supportersclubs van volgende eerste klasse clubs in het VK: Tottenham Spurs, 

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool.33  

 In Frankrijk voerden er FAA-supporters actie bij matchen van Paris Saint-Germain en  

 Olympique Marseille. 

 Tijdens het jaarlijks congres van de UEFA op 26/03/2015 zal er in Wenen gedemonstreerd 

 worden om Israëls schorsing bij de UEFA te eisen. 

 

 

 

 

 

                                                           
32  http://www.akulbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Football-against-apartheid.pdf 

33  https://footballagainstapartheid.wordpress.com/about/ 

http://www.akulbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Football-against-apartheid.pdf
https://footballagainstapartheid.wordpress.com/about/
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4. Door activisten in België 

 

 Ook in België werd er een Football Against Apartheid (FAA) campagne opgestart. 

 Zo spraken voor de matchen Anderlecht-Club Brugge (30/11/2014) en Gent-Standard 

 (21/12/2014) FAA-supporters hun medesupporters aan op dit thema.34 

 

 Daarnaast werd door de vzw Curieus in de zomer van 2014 een facebookpagina gemaakt met 

als naam “Tous Ensemble. Maar niet in Israël”. Hiermee werden de Rode Duivels opgeroepen 

om de match in en tegen Israël (op 9/9/2014) niet te spelen. De datum van deze match werd 

uiteindelijk verplaatst naar 31/03/2015. Deze facebookpagina werd in recordtempo meer 

dan 8000 keer geliket.35 

 

 Ook deze campagne draagt bij tot de sensibilisering van het Belgisch publiek omtrent de 

Israëlische mensenrechtenschendingen van de Palestijnse voetballers.  In de toekomst zullen 

er in België nog meer acties georganiseerd worden.   

 

                                                           
34  https://www.youtube.com/watch?v=zRCO8iSgboQ&feature=youtu.be 

35  http://www.curieus.be/nationaal/nieuws/tous-ensemble...-maar-niet-in-israel#.VOZWEZU5C00 

https://www.youtube.com/watch?v=zRCO8iSgboQ&feature=youtu.be
http://www.curieus.be/nationaal/nieuws/tous-ensemble...-maar-niet-in-israel#.VOZWEZU5C00
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Eisen aan de KBVB 

Israëls mensenrechtenschendingen en discriminatie van het Palestijns voetbal indachtig, verwachten 

wij dat de KBVB op zijn minst Israëls misdaden niet goedkeurt of beloont.  Geen voetbalwedstrijden 

in en tegen Israël spelen, zou een sterk signaal geven, maar ook andere acties kunnen door de KBVB 

ondernomen worden om druk te zetten op Israëls beleid om de rechten van de Palestijnse 

voetballers te respecteren. 

 

 Dat kan door bij de UEFA en de FIFA  te bepleiten dat de IVA uitgesloten wordt, zolang het de 

mensenrechten en het internationaal recht niet respecteert. 

 Israëls beleid is immers flagrant in strijd met de ethische code van FIFA en UEFA. Ook 

 Apartheid Zuid-Afrika werd uit de FIFA gebannen van 1963 tot 1992 en van de Olympische 

 Spelen van 1964 tot 1988. 

 

 Dat kan door Belgische ploegen te weren van tornooien die door Israël georganiseerd 

worden. Deze evenementen portretteren Israël voor de buitenwereld als een normaal, 

democratisch land waar Palestijnse sporters gelijke rechten hebben. 

Meer bepaald kan het de Belgische ploeg weren van het EK voor -19 jarigen (vrouwen) dat in 

juli 2015 in Israël wordt georganiseerd. 

 

 Dat kan door n.a.v. de match van de Rode Duivels in Israël op 31/03/2015, een bezoek te 

brengen aan de PVA in Ramallah en zich uit te spreken voor de uitsluiting van Israël uit de 

UEFA en de FIFA zolang het de mensenrechten en het internationaal recht niet respecteert. 

 

 Dat kan door samen met de PVA oefenmatchen of uitwisselingsprojecten te organiseren, 

trainingsprojecten op te zetten met het Palestijnse team, en zodoende Palestijnse sporters 

en het Palestijnse voetbal te steunen. 
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Wat kan jij doen? 

 

1. De petitie aan de KBVB tekenen. 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-de-keersmaecker-kbvb-nee-tegen-racisme-nee-tegen-

apartheid-rode-kaart-voor-isra%C3%ABl 

 

2. Bekende (ex-)sporters overtuigen om de open brief ter ondersteuning van de rechten van 

Palestijnse voetballers te ondertekenen. 

 

3. Jouw supportersclub overtuigen om de open brief ter ondersteuning van de rechten van 

Palestijnse voetballers te ondertekenen. 

 

 

Meer info? 

 

Palestina Solidariteit vzw: www.palestinasolidariteit.be 

 

BDS Belgium: www.bds-campaign.be 

 

BDS Movement: www.bdsmovement.net  

 

 

 

 

Voetbal verenigt mensen, voetbal is een feest.  

Fair play for everyone, fair play for Palestine! 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-de-keersmaecker-kbvb-nee-tegen-racisme-nee-tegen-apartheid-rode-kaart-voor-isra%C3%ABl
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-de-keersmaecker-kbvb-nee-tegen-racisme-nee-tegen-apartheid-rode-kaart-voor-isra%C3%ABl
http://www.palestinasolidariteit.be/
http://www.bds-campaign.be/
http://www.bdsmovement.net/

