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De feiten kort en bondig 

 

 

G4S bewaakt apartheid 

Activiteiten in Israël/Palestina: 

Schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht d.m.v.: 

 

- Beveiliging van detentiecentra waarin Palestijnse politieke (kind)gevangenen 

zonder eerlijk proces worden opgesloten en worden onderworpen aan 

systematische mishandeling 

- Beveiliging van illegale Israëlische kolonies in bezet Palestijns gebied 

- Beveiliging van de apartheidsmuur waarvan het tracé illegaal werd verklaard door 

het Internationaal Hooggerechtshof in Den Haag 

 

 

 

G4S ‘bewaakt’ Gent 

Activiteiten in Gent: 

 - Geldtransport van stadsdiensten en parkeerautomaten 

  - Bewaking van meer dan 140 stadsgebouwen 

 -  Uitvoeren van parkeercontroles 
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Gent, 21 mei 2014 

Betreft:  Verlenging van overheidsopdracht aan G4S 

Geacht stadsbestuur, 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Sinds januari 2014 vragen we uw aandacht voor de schendingen van de mensenrechten in Israël 

en Palestina door het privébeveiligingsbedrijf G4S. De stad Gent heeft drie overheidsopdrachten 

gegund aan G4S ter waarde van meer dan 4.370.000 miljoen euro. We vroegen  u om de banden 

met G4S te verbreken. U beloofde de zaak door de Gentse juridische dienst te laten onderzoeken.  

U vertelt ons dat u nu ook het onderzoek omtrent G4S dat Minister Bourgeois op 1 april 

aankondigde, wil afwachten alvorens een inhoudelijk standpunt in te nemen.  Het college van 3 

april heeft echter één van de overheidsopdrachten, nl. degene voor het ledigen van 

parkeerautomaten en transport en verwerking van geldtransporten, opnieuw aan G4S gegund. 

Gent heeft er dus - tijdens de loop van het onderzoek - voor gekozen om de samenwerking met 

G4S verder te zetten. We maken ons nu ongerust omdat op de komende gemeenteraad ook de 

verlenging van een tweede contract, de overheidsopdracht voor parkeercontroles die eind mei 

afloopt, wordt voorgelegd.  Ook binnen uw eigen argumentatie is het ons inziens niet mogelijk om 

openbare aanbestedingen aan G4S te verlengen, aangezien u het resultaat van het Vlaams 

onderzoek wil afwachten. 

Met dit schrijven willen we er nogmaals op wijzen dat de samenwerking met G4S uitermate 

problematisch is. G4S is medeplichtig aan Israëls bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de 

Gazastrook én aan Israëls schending van de mensenrechten en de internationale (humanitaire) 

wetgeving. G4S staat in voor de levering van beveiligingssystemen en -diensten aan Israëlische 

gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangen, onder wie ook kinderen, zonder vorm van 

proces worden opgesloten en gefolterd. Het bedrijf levert ook diensten aan de illegale 

nederzettingen en controleposten in de Palestijnse bezette gebieden.  

Een juridische nota van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent bevestigt deze 

wanpraktijken en besluit dat de stad Gent “als orgaan van de Belgische staat haar verbintenissen 

onder het internationaal recht, in het bijzonder de internationale mensenrechtenverdragen en het 

internationaal humanitair recht (de Geneva Conventies), zou schenden indien zij G4S niet 

uitsluit” van toekomstige aanbestedingen. 

De stad Gent is dus eigenlijk verplicht G4S te weren uit haar procedures voor 

overheidsopdrachten. Bovendien is de stad Gent moreel en politiek verplicht om ondernemingen 

zoals G4S onder druk te zetten om de internationale mensenrechtenverdragen en humanitaire 

conventies die geratificeerd zijn door België na te leven. Selectieve gunningsprocedures voor 

overheidsopdrachten zijn immers een uniek middel in handen van overheden om ondernemingen 

ertoe aan te zetten mensenrechten te respecteren, aangezien er een handhavingsmiddel aan 

verbonden is: de niet-toewijzing van een opdracht. Er zijn internationaal al vele instanties die hun 

contracten met G4S reeds verbroken hebben omwille van de manier waarop dit bedrijf de 
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mensenrechten aan haar laars lapt: de BBC, de Noorse universiteiten van Bergen en Oslo, de Britse 

universiteiten King’s College London en Southampton University, de Nederlandse vakbond 

Abvakabo, het Deense Rehabilitation en Research Centre for Torture Victims, het Europese 

parlement, etc. 

Als inwoners van deze stad durven we er bij u op aandringen dat u deze verplichtingen van het 

internationaal recht en de bescherming van de mensenrechten in overweging neemt en G4S geen 

nieuwe overheidsopdrachten meer gunt zolang het bedrijf zich medeplichtig maakt aan de 

schendingen ervan. 

We hopen dat u positief zal antwoorden op onze vraag en uw internationale verplichtingen zal 

nakomen, 

Hoogachtend, 

De organisaties die de Stop G4S-campagne steunen: 

 

Gents Actie Platform Palestina 

Human Rights Centre UGent 

Intal Gent 

Karibu wereldkoor 

Leuvense Actiegroep Palestina 

Links Ecologisch Forum 

Middle East and North Africa Research Group UGent 

Milieuwerkgroep van Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

Palestina Solidariteit 

Victoria Deluxe 

Vredesactie Gent 

Vrede vzw 
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Meer informatie over G4S 

- Who Profits is een onderzoeksproject van de Israëlische vredesorganisaties Coalition of 

Women for Peace, en wijdt zich aan het blootleggen van de commerciële betrokkenheid 

van Israëlische en internationale bedrijven bij de voortdurende Israëlische controle over 

Palestijns en Syrisch land.  Who Profits identificeerde vier types van activiteiten die 

worden uitgevoerd door G4S, waardoor dit bedrijf betrokken is bij verschillende facetten 

van de Israëlische bezetting.  De onderzoeksresultaten kan u hier vinden: 

http://www.palestinasolidariteit.be/content/dossier-g4s-priv%C3%A9-

beveiligingsbedrijven-en-de-isra%C3%ABlische-bezetting 

- Lieselot Verdonck (Human Rights Centre van de Universiteit Gent) schreef een 

juridische nota waarin ze ondermeer aangeeft dat “de activiteiten van G4S in Israël 

kunnen gekwalificeerd worden als een ‘ernstige fout bij de beroepsuitoefening’, op basis 

waarvan de Stad Gent de onderneming kan weren uit haar gunningsprocedures.”  Uit de 

huidige stand van het internationaal recht kan afgeleid worden “dat de Belgische 

overheden G4S moeten uitsluiten.  De gedragingen van de onderneming zijn immers in 

strijd met het jus cogens, en door met deze onderneming te contracteren dragen 

overheden onrechtstreeks bij tot deze onrechtmatige gedragingen.”  De juridische opinie 

kan u hier vinden: http://www.palestinasolidariteit.be/content/juridische-opinie-van-het-

mensenrechtencentrum-van-ugent-aan-stadsbestuur-gent-0 

- G4S is wereldwijd actief én ligt wereldwijd onder vuur door ondermeer een groot 

verduisteringsschandaal in Groot-Brittannië, een rechtszaak voor doodslag op een 

uitgewezen Angolese asielzoeker, beschuldigingen van systematische mishandeling van 

gevangenen in Zuid-Afrika en rellen in een Australisch door G4S beheerd 

detentiecentrum voor asielzoekers die tot één dode en 77 gewonde asielzoekers leidden.   

Enkele links naar artikels hierover:  

verduisteringsschandaal in Groot-Brittannië:  

http://uk.reuters.com/article/2013/11/04/uk-g4s-tagging-idUKBRE9A30CZ20131104 

rechtszaak voor doodslag op uitgewezen Angolese asielzoeker: 

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/20/jimmy-mubenga-death-three-g4s-guards-

charged-manslaughter 

systematische mishandeling van gevangenen in Zuid-Afrika: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-24699725 

rellen met dode en gewonden in Australisch detentiecentrum: 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/fresh-blow-for-g4s-as-riot-in-australian-

asylumseeker-detention-kills-one-leaves-77-injured-9136416.html 

http://www.palestinasolidariteit.be/content/dossier-g4s-priv%C3%A9-beveiligingsbedrijven-en-de-isra%C3%ABlische-bezetting
http://www.palestinasolidariteit.be/content/dossier-g4s-priv%C3%A9-beveiligingsbedrijven-en-de-isra%C3%ABlische-bezetting
http://www.palestinasolidariteit.be/content/juridische-opinie-van-het-mensenrechtencentrum-van-ugent-aan-stadsbestuur-gent-0
http://www.palestinasolidariteit.be/content/juridische-opinie-van-het-mensenrechtencentrum-van-ugent-aan-stadsbestuur-gent-0
http://uk.reuters.com/article/2013/11/04/uk-g4s-tagging-idUKBRE9A30CZ20131104
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/20/jimmy-mubenga-death-three-g4s-guards-charged-manslaughter
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/20/jimmy-mubenga-death-three-g4s-guards-charged-manslaughter
http://www.bbc.com/news/world-africa-24699725
http://www.independent.co.uk/news/business/news/fresh-blow-for-g4s-as-riot-in-australian-asylumseeker-detention-kills-one-leaves-77-injured-9136416.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/fresh-blow-for-g4s-as-riot-in-australian-asylumseeker-detention-kills-one-leaves-77-injured-9136416.html
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Brieven van Palestijnse studenten en kinderen gericht aan het Gents 

stadsbestuur 

عام من  52اسمي احمد غازي رفاعي وعمري 

مخيم عسكر لالجئين في مدينة نابلس، تم 

من قبل قوات االحتالل بعد  5002_ 5_44اعتقالي 

ماقاموا بمداهمة البيت ليال حيث تم االعتقال 
تحت الشتاء وقاموا ممارسة اشكال الضرب 
المبرح والتعذيب حتى دخولي سجن عوفر 

ر واكثر من ادارة وهناك بدأت المعانات اكث
السجوون من الحرمان ومنع االهل من الزياره 

ان اردت . وعدم ادخل مستلزماتي الخاصه
اتحدث عن المعانات سيطول الحديث ولكن 
بالمختصر اننا كنا نعاني كثيراً حياتنا اليومية 
داخل السجون واستمر االعتقال الى 

وتم االفراج عني بعدما فقدت حقي  5002_40_2

ليم طيلة سنوات االعتقال حيث دخلت في التع

 . عام 41عام وخرجت وعمري  42السجن وعمري 

الن هذه الشركة تزود معظم السجون   G4Sانا اطالب بلدية مدينة غينت في عدم توقيع عقد مع شركة 

االسرائيلية في ادوات الحماية والتي تستخدمها الحكومة االسرائيلية وادارة السجون ضد االسرى 
 . ين وابناء شعبنا الفلسطيني على الحواجزالمدني

 

 احمد غازي رفاعي

14-03-2014 

 

Mijn naam is Ahmad Ghazi Rifai. Ik ben 25 jaar oud en woon in het Askar vluchtelingenkamp in 

de buurt van Nablus op de Westelijke Jordaanoever. Toen ik 16 was, werd ik door de 

bezettingsmacht gearresteerd. Dit gebeurde op 1 februari 2006, na een inval in het huis van mijn 

familie laat op de avond. Ik werd vastgenomen, blootgesteld aan het strenge winterweer en hard 

geslagen. Dit bleef duren tot ik in de Ofer gevangenis arriveerde. Ik werd vastgehouden in Ofer 

voor meer dan twee jaar, tot 5 oktober 2008. Gedurende al die tijd werden familiebezoeken mij 

ontzegd, dit is namelijk het geval is voor de meeste Palestijnse politieke gevangenen. Voldoende 

onderwijs werd me eveneens ontzegd en ik werd op dagelijkse basis onderworpen aan wrede 

behandelingen. Toen ik 19 jaar was werd ik vrijgelaten. Belangrijke jaren van mijn jeugd waren 

me toen ontnomen en ik bleef achter met een beperkte opleiding en weinig mogelijkheden voor 

de toekomst. 

G4S haalt veel winst uit Israëls gevangenissysteem en de exploitatie van Palestijnen zoals ik. Hun 

reikwijdte in de bezetting strekt zich uit van gevangenissen tot controleposten aan bedrijven in de 

illegale nederzettingen. Op die manier schenden ze het internationaal recht. Ik roep de stad Gent 

dan ook op geen contract te ondertekenen met het bedrijf. Zo kan Gent zijn stem doen gelden en 

een standpunt in nemen tegen de voortdurende illegale bezetting van Palestina. 

 

Ahmad Rifaie, 25 jaar 

14-03-2014 

Nablus, Palestina 
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انا إسمي صبرين عراشي من مخيم عسكر أدرس 

خدمه إجتماعيه بجامعه النجاح في مدينة نابلس، 

أطالب مدينة غينت البلجيكية بعدم توقيع اي اتفاق 

النها من وجهه نظري شركة   G4Sشراكه مع شركة 

تقوم بالتعامل مع حكومة االحتالل والتي تقوم 

ي بتمويلها في بعض ادوات واالت التفتيش والت

نتعرض اليها بشكل يومي على نقاط التفتيش 

االسرائيلية، فنحن يوميا نتعرض للتفتيش واالهانه 

بسب هذه اآلالت والتي تقيد حريتنا فنحن نضطر في 

أغلب االوقات لخلع احذيتنا وغيرها والتحول الى 

التفتيش الداخلي بسبب االالت التي تعطي صوت 

وقد نضطر احيانا الى خلع مالبسنا حتى نسطيع المرور  انذار الي شي قطعه حديديه في مالبسنا

باالضافه الى العبث بحقائبنا وخصوصياتنا للتأكد من عدم وجود شيء والمعامله السيئه من صراخ وقمع 

اثناء التفتيش ورفع السالح احيانا على المواطنين كما اننا نعاني من التأخر عن مواعيد عملنا ودروسنا 

ي قد يستغرق ساعات من اجل السماح لنا بالعبور حيث يتوجب علينا اظهار هويتنا نتيجه االنتظار الذ

فدعماً للحرية واالنسانية نطالب . الشخصيه والحصول على تصريح مخصص للدخول الي بعض المناطق

 .G4Sبلدية غينت بعدم توقيع االتفاق مع شركة 

 صابرين عرايشي 

44 – 00 – 5044  

 

Mijn naam is Sabreen Araishi uit het vluchtelingenkamp Askar. Ik studeer sociale diensten aan de 

An Najah Universiteit in Nablus. Ik vraag de stad Gent in België geen overeenkomst met het 

bedrijf G4S te ondertekenen. Dit bedrijf voorziet de staat Israël en de bezettingsautoriteiten 

namelijk van machines en materialen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden  aan 

Israëlische controleposten. Wij worden dagdagelijks blootgesteld aan inspecties en vernederingen 

die ons in onze vrijheid beperken. We worden meestal gedwongen om onze schoenen en kleren 

uit te doen en er wordt overgegaan tot een interne controle wanneer de machines een 

waarschuwende toon produceren. 

Bovendien schenden ze onze privacy, zetten ze ons onder druk tijdens de inspectie en richten ze 

de wapens op de burgers omdat we vertragingen veroorzaken.  

Dus in naam van de vrijheid en de menselijkheid rekenen wij erop dat de stad Gent geen 

overeenkomst met het bedrijf G4S ondertekent.  

 

Sabreen Araishi 

14-03-2014 

Nablus, Palestina 
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As a Palestinian girl I entreat the City of Ghent to their 

agreement with G4S Company which sells its products to Israel 

"occupation state". 

These products impede our life, also we face many difficulties 

because of them. 

Israel uses these products to torture Palestinians prisoner in 

Israeli Prisons. 

We will be so grateful if u prevents this agreement from 

happening, however you will help us to live peacefully. 

 

Mera Al Faris 

22 years old 

       15-03-2014 

 

 

Als Palestijnse meisje heb ik een smeekbede voor de stad Gent in verband met hun overeenkomst 

met het bedrijf G4S, dat zijn producten verkoopt aan de bezettende staat Israël. 

Deze producten belemmeren ons leven en confronteren ons met veel problemen. 

Israël maakt gebruik van deze producten voor foltering van Palestijnse gevangenen in Israëlische 

gevangenissen. 

Wij zullen u dankbaar zijn als u voorkomt dat deze overeenkomst plaatsheeft en ons zal helpen 

om vreedzaam te leven. 

 

Mera Al Faris 

22 jaar 

15-03-2014 

Nablus, Palestina 
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I am writing you this letter to express the extent of my deadly suffering used by the Israeli soldiers 

in my way and I all students going to university and trilling in the Palestinians cities. 

I live in the city of Tulkarm, which takes one hour to go to Nablus without disabilities by 

occupation, but in the case of my disability it may take 2 hours and more sometimes. 

This is in addition to the inspections for men and women and also the arrest of the people and 

beating them up sometimes. 

By the name of the student I ask you to stop your agreement with the G4S as its one of the 

company with provide the Israeli Occupation state against the Palestinian civilians.  

 

Islam Abu Faieh 

21 years old 

15-03-2014  

 

Ik schrijf u deze brief om uiting te geven aan de omvang van mijn dodelijke lijden. Dit wordt 

veroorzaakt door de Israëlische soldaten die ik en alle studenten voorbij moeten om naar de 

universiteit te gaan en die de Palestijnse steden doen beven. 

Ik woon in de stad Tulkarm. Van daaruit duurt het, zonder de obstakels veroorzaakt door de 

bezetting, een uur om naar Nablus te gaan. Door de belemmeringen kan het echter 2 uur of langer 

duren. 

Dit komt bovenop de inspecties die mannen en vrouwen moeten ondergaan, de arrestaties van 

mensen en het feit dat ze soms geslagen worden. 

In naam van de studenten verzoek ik u om uw overeenkomst met G4S stop te zetten. Dit omdat 

het één van de bedrijven is die levert aan de Israëlische bezettingsstaat ten koste van de Palestijnse 

burgers. 

 

Islam Abu Faieh 

21 jaar 

15-03-2014  

Nablus, Palestina 
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Ik moet zoveel doorstaan elke dag wanneer ik naar school ga. Ik woon in Tel Rumeidah straat. Ze 

vallen mijn huis elke dag binnen zonder reden. Ik ben de oudste dochter en ik heb geen broers.  

Toch beschuldigen ze ons ervan dat ik broers heb die stenen gooien op de Israëliërs.  

 

Areej Nairokh 

Mara Shaloedi 

Riem Al Zaroe 

28-11-2013 

Hebron, Palestina  
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Mijn naam is Ahed Bassem Tamimi  

Ik ben een 13 jarig Palestijns meisje en woon in het dorpje Nabi Saleh.  

Sinds we onze wekelijkse betogingen begonnen op 9 december 2009 werd mijn moeder vijf keer 

gearresteerd en mijn vader 2 keer voor meer dan 18 maanden. We konden hem maar één keer 

bezoeken. Tijdens dat bezoek vertelde hij ons dat we van onze vijanden moeten houden en ik 

vertelde hem dat ik rechten wil studeren. Hij moedigt me hierin aan. Ik moet een advocaat 

worden zodat ik mijn familie kan verdedigen en de zaak waar we voor vechten.  

Elke week doe ik mee aan de betoging op vrijdag tegen de kolonie Halamish die grond van ons 

afneemt en tegen de bezetting. De Israëlische soldaten hebben ons huis al 10 keer doorzocht. Ze 

hebben onze laptop en onze desktop gestolen en hebben ons een bevel gegeven voor de afbraak 

van ons huis. Het huis waar wij in wonen was gebouwd door mijn grootvader vóór de bezetting 

begon. Vertel me, waar moeten we heen gaan als we geen huis meer hebben?  

Vorig jaar arresteerden ze mijn broer, hij was toen 15 jaar oud. Ik zag hoe de soldaten hem 

sloegen. Ik ging aan het leger vragen waar ze mijn broer heen brachten. Ze wouden niet luisteren 

en verplichtten ons te vertrekken. Eén week laten schoten ze op mij en braken ze mijn arm. Een 

week daarna beschoten ze en doodden ze mijn oom Rushdi voor onze ogen.  

Ik vertel mijn verhaal om jullie te vragen jullie plicht te doen en jullie verantwoordelijkheid op te 

nemen om onze pijn te stoppen. Alsjeblief, werk niet samen met het bezettingsleger en het bedrijf 

G4S. Zij beveiligen de gevangenis, de plaats die mij me mijn plezier en mijn familie ontnam.  

Ik wil jullie uitnodigen in mijn huis, vóórdat het Israëlische leger het zal afbreken. Ik wil jullie 

ontvangen als vrienden. Ik wacht op jullie, en ik wacht op mijn vrijheid, mijn mensenrechten, 

rechtvaardigheid en vrede. Geef me alsjeblieft mijn kindertijd terug.  

 

Ahed Bassem 

Tamimi 

13 jaar 

1-12-2013 

Nabi Saleh, Palestina 
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Wij zijn de studenten1 van Al Soemoed (doorzettingskracht) kleuterschool 2. Ook wij moeten 

aanvallen van kolonisten doorstaan die kinderen arresteren.  

Soms komen de Israëlische soldaten naar de kleuterschool voor controles en de kinderen zijn dan 

zeer bang. Kolonisten komen ook met de soldaten mee hoewel het niet toegestaan is voor 

kolonisten om naar de Palestijnse zones te komen. Maar de soldaten laten hen toe om in de 

Palestijnse kleuterschool te komen.  

Wanneer we aan de kinderen vragen waar ze schrik voor hebben, antwoorden ze allemaal 

kolonisten en soldaten. Het enige waar ze aan denken zijn kolonisten en soldaten.  

Op het einde van de schooldag wachten de kinderen op hun ouders om hen op te halen en mee 

naar huis te nemen.  

Studenten van Al Soemoed kleuterschool, Hebron, Palestina 

 

                                                           
1 De leerkrachten zijn in feite vrijwilligers en dus vaak ook studenten die zorgen dat er activiteiten zijn voor de kinderen. 
2 De kleuterschool is dit jaar geopend en biedt gratis onderwijs en opvang voor kinderen tussen 3 en 5 jaar oud. Ze is geopend in een 

oud huis dat heropgeëist werd door de Palestijnse bewoners en werd door henzelf gerestaureerd. 
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Elke dag vind ik het vreselijk dat wanneer ik naar school ga, Israëlische soldaten mijn tas 

controleren en mijzelf controleren. 

’s Nachts controleren de Israëlische soldaten mijn huis. Ik word geslagen door kolonisten en ze 

gooien afval naar ons. Ze komen ook naar school en controleren mijn school.  

Malak Al-Qady 

Hanen Al-Zaroo 

Reem Fahkory 

14 jaar 

28-11-2013 

Hebron, Palestina 
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Elke dag, wanneer ik naar school ga, wordt mijn schooltas gecontroleerd aan het checkpoint. Dit 

maakt mij triest en hierdoor kom ik altijd te laat aan op school. 

Ze schelden ons uit en ze slaan sommige jongens. Ze arresteren een jongen voor iets wat hij niet 

gedaan heeft en ze komen naar de school om kinderen angst aan te jagen. Ze laten de honden ons 

aanvallen. Ze lachen ons uit.  

Anoed Soeghayer  

Sammar El Moehtaaseb  

Mariam El Schloedi  

15 jaar  

28-11-2013  

Hebron, Palestina 
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Mijn naam is Luma Abu Raham, ik ben 44 jaar oud en kom uit Palestina. Ik ben van Bil’in en mijn 

dorp heeft jouw hulp nodig. Het Israëlische leger nam ons land af, bezette het en bouwde kolonies 

en een muur zodat wij er niet meer heen kunnen gaan. Het land was van onze gootvaders en zij 

werkten er heel hard op en wij willen er verder op werken en het verbeteren. We begonnen met 

betogingen om ons land terug te krijgen. Omdat we betoogden om ons land terug te krijgen schoot 

het leger op ons, doodde en arresteerde ons.  

 

Wanneer mijn vader gearresteerd was bleef hij één jaar en acht maanden in de gevangenis omdat 

hij deelnam aan de organisatie van de betogingen. Tijdens die tijd mocht ik hem maar twee keer 

bezoeken. Ik was toen acht jaar oud en ik vond het heel erg wanneer mijn vader in de gevangenis 

was. Geen enkel kind wil ver weg zijn van zijn vader omdat familie alles is in het leven. Wanneer 

mijn vader in de gevangenis was, bad ik elke dag dat hij vrij zou worden gelaten.  

 

Vroeger was ik bang om naar de betogingen te gaan, maar wanneer ik mijn vader bezocht maakte 

hij grapjes en zei hij, ‘Waarom ga je niet in mijn plaats naar de betogingen?’  

 

Omdat mijn vader ons land beschermde en ik alles voor hem wou, doen ging ik naar de 

betogingen en zag ik hoe de soldaten de demonstranten behandelen en hoe ze op ons schieten.  

 

Eerst was ik bang, maar ik werd eraan gewoon en dus ging ik elke week naar de betoging. Wij 

zullen ons blijven verzetten zolang Israël onze grond bezet. G4S werkt in Israëlische 

gevangenissen waar onze gevangenen lijden. Vraag alsjeblieft aan jouw familie om Israël niet te 

helpen om onze gevangenen te folteren. 

 

Luma Abo Raham 

11 jaar 

10-12-2013 

Bil’in, Palestina 

 



18 
 

Brief van Addameer (Prisoner Support and Human Rights Association – 

Palestine) gericht aan het Gents stadsbestuur 
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Contactinformatie: 

 

An Peeters 

Campagnecoördinatrice Palestina Solidariteit 

campaign@palestinasolidariteit.be 

0499 91 32 14 
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