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Beste lezer, 
in 2008 wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 60, net zoals de 
Israëlische staat en… het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Op 14 mei herdenken we de 
Nakba, de grote catastrofe. Over dat thema brengen we ook verhelderende video’s en 
kaarten (zie bij ‚tips‘) en een dubbelinterview met Zochrot en Badil, die elk vanuit hun eigen 
invalshoek actief zijn voor het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast 
blijven zich dagelijks andere catastrofes voordoen: de Wereldgezondheidsorganisatie onthult 
dat sinds oktober 2007 al meer dan 40 Gazanen stierven doordat zij van Israël niet tijdig 
Gaza uit mochten. Amnesty blijft actie voeren voor 15 patiënten, ook al kunnen we een klein 
beetje goed nieuws melden. Ook de aanhoudende groei van de nederzettingen gaat niet aan 
onze aandacht voorbij. 
Het LCT Israël/Palestina 
 

INHOUD  
2 FOCUS: VLUCHTELINGEN Wat is de ‘Nakba’? We belichten de Palestijnse vluchtelingen in de 
meest benarde situaties, in Irak en Libanon. Amnesty-standpunt over recht op terugkeer.   
5 ACTIE Eis dringend hervestiging voor meest kwetsbare Palestijnse vluchtelingen! Goed en slecht 
nieuws voor patiënten in Gaza. Vrees voor executie en administratieve detenties.  
6 ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE: ZOCHROT EN BADIL Israëlische en Palestijnse 
organisatie die de Nakba in herinnering brengen. Interview Tal Dor en Nidal Al-Nazza.  
8 QUOTE VAN DE MAAND Steeds meer Palestijnen sterven doordat ze van Israël de Gazastrook niet 
uitmogen voor medische zorg. Toch: een ‘valse’ humanitaire crisis.  
10 VERBODEN OP DE WERF TE KOMEN Elke maand geven we jullie een overzicht van constructie 
en destructie op de Westelijke Jordaanoever. 
10 AMNESTY NIEUWS: STRAFFELOOSHEID Hoog tijd dat we de cultuur van straffeloosheid binnen 
het Israëlische leger aanklagen: dag na dag voert het Israëlische leger roekeloze aanvallen uit in de 
Gazastrook, waarbij honderden onschuldige burgers gedood worden! 
11 MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS: Actualiteit met het Amnesty-standpunt. Deze editie o.a.: 
gevangenennieuws en roekeloos geweld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever 
14 TIPS Links naar onmisbare en verhelderende video’s, kaarten en achtergrondinformatie.   
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FOCUS: PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN 
 
60 jaar Nakba, 60 jaar Palestijnse vluchtelingen: het trauma duurt voort 
Zie bij ‘TIPS’ voor meer Vluchtelingen-info (video’s, kaarten en de beste websites) !!!! 
Zie bij ‘ACTIE’ voor wat je zelf kan doen !!!! 
 

“In het kamp lijkt elke dag wel 10 jaar te duren. Een mens leeft niet enkel om te eten! Het is 
onaanvaardbaar dat een beter leven voor ons en onze kinderen afhangt van politieke 
beslissingen eerder dan van humanitaire overwegingen.” (getuigenissen bewoners van het 
al-Tanf kamp, voor Amnesty International) 

 

In het al-Tanf kamp, gelegen in het niemandsland op de grens tussen Irak en Syrië leven nu 
al 729 Palestijnen in mensonwaardige omstandigheden en hun aantal blijft aangroeien. 
Duizenden Palestijnen die in Irak relatief comfortabele levens leidden, sloegen op de vlucht 
voor het sektarische geweld in Irak, waarin de Palestijnen één van de zwaarst getroffen 
groepen zijn. Zij leven nu al 2 jaar in overbevolkte tenten in onherbergzaam woestijngebeid, 
heet in de zomer en ijskoud in de winter en totaal ongeschikt voor mensen om te leven. Ook 
de situatie in de Libanese vluchtelingenkampen is bijzonder zorgwekkend. Waarom zou 
iemand in zulk een kamp blijven wonen? Spijtig genoeg hebben de bewoners van het al-Tanf 
kamp en van tientallen andere Palestijnse vluchtelingenkampen geen andere keuze. Zij 
betalen al 60 jaar een zware prijs voor het falen van overheden en de hele internationale 
gemeenschap.  
 
De Nakba 
In mei viert Israël zijn 60e verjaardag, nog steeds zonder officiële erkenning van wat er 60 
jaar geleden gebeurde: 750.000 Palestijnen (⅔ van de toenmalige Palestijnse bevolking) 
werden van de ene dag op de andere vluchteling. Zij sloegen op de vlucht voor het 
oorlogsgeweld of werden actief verdreven door zionistische milities. Meer dan 500 
Palestijnse dorpen werden ‘etnisch gezuiverd’ en vernietigd, waardoor de pasgeboren 
Israëlische staat de terugkeer van de vluchtelingen verhinderde. Die dag staat bekend als de 
‘Nakba’, de grote catastrofe. De oorlog van 1967 bracht een tweede grote 
vluchtelingenstroom op gang: nog eens 240.000 Palestijnen vluchtten, soms voor de tweede 
maal,  uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. 
 
In 1949 werd een orgaan in leven geroepen om het (toen al) aanslepende Palestijnse 
vluchtelingenprobleem op te vangen: UNRWA (‘United Nations Relief and Works Agency for 
Palestinian Refugees in the Near East’). Vele vluchtelingen dachten snel te kunnen 
terugkeren. Tot op vandaag zitten zij met hun nakomelingen vast in overbevolkte 
vluchtelingenkampen waar UNRWA tracht te voorzien in hun basisbehoeften. Het bezit en 
bestuur van de kampen is echter in handen van de overheden. UNRWA kan dus structureel 
weinig veranderen aan de miserabele situatie van de vluchtelingen: armoede, werkloosheid, 
overbevolking, onveilige en bouwvallige huizen, geen basisinfrastructuur en geen uitzicht op 
beterschap. Hun lot is afhankelijk van de ‘vredesonderhandelingen’ tussen Israël en de 
Palestijnse Autoriteit en van de politieke wil in de gastlanden om hen te integreren in de 
gastmaatschappij. Beide leiden tot weinig tastbare resultaten voor de vluchtelingen zelf. Het 
tijdelijke statuut van vluchteling heeft iets permanents gekregen, net zoals de kampen.  
 
Omdat ook de kinderen als vluchtelingen worden beschouwd, is het aantal officieel geregistreerde 
Palestijnse vluchtelingen bij UNRWA gegroeid van 914.000 in 1950 tot meer dan 4,4 miljoen. Tot op 
vandaag staat UNRWA in voor sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg in de 
vluchtelingenkampen in Jordanië (10 vluchtelingenkampen, bijna 300.000 vluchtelingen), de Gazastrook 
(8 kampen, een half miljoen vluchtelingen), de Westelijke Jordaanoever (19 kampen, bijna 200.000 
vluchtelingen), Syrië (10 kampen, 120.000 vluchtelingen) en Libanon (12 kampen, 215.000 vluchtelingen. 
Samen leven ongeveer 1.350.000 Palestijnen in de officiële vluchtelingenkampen. Drie miljoen bij UNRWA 
geregistreerde vluchtelingen leven niet in kampen. Daarnaast leven nog eens miljoenen Palestijnse 
vluchtelingen in niet-officiële vluchtelingenkampen waar UNRWA geen diensten levert.    
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Palestijnse vluchtelingen in Irak: rechtstreeks doelwit 
Palestijnse vluchtelingen die in andere dan deze landen verblijven, vallen zoals alle andere 
vluchtelingen ter wereld onder de bevoegdheid van het UNHCR (‘United Nations High 
Commissioner for Refugees’). In mei 2006 leefden er volgens UNHCR 34.000 Palestijnen in 
Irak. Zij kwamen niet terecht in vluchtelingenkampen, maar in de hoofdstad Baghdad, waar 
zij onder het regime van Saddam Hoessein een voorkeursbehandeling kregen: ze kregen 
verblijfsdocumenten, recht op werk, volledige toegang tot sociale diensten zoals gezondheid 
en onderwijs en leefden in appartementen van de staat of kregen subsidies om huur te 
betalen aan Irakese privéverhuurders.  
 
Steeds meer Palestijnse vluchtelingen die in 1948 naar Irak vluchtten, worden echter 
opnieuw vluchteling door het aanslepende sektarische geweld tussen Shia’s en Sunni’s dat 
Irak in de greep heeft sinds de invasie van de Verenigde Staten in 2003. Palestijnen in Irak 
zijn het doelwit geworden van de meest gruwelijke mensenrechtenschendingen door 
gewapende Shia-groepen en Irakese regeringstroepen, die wraak willen nemen voor de 
voorkeursbehandeling die de Palestijnen onder Saddam genoten. Privéverhuurders 
verdrijven de Palestijnen met geweld uit hun huizen, ze worden ontvoerd, willekeurig 
aangehouden, gefolterd en vermoord.  
 
Honderden Palestijnse families worden voor de tweede, of derde keer vluchteling en kunnen 
nergens terecht behalve in de meest onherbergzame kampen in niemandslanden van 
grensgebieden. Verschillende buurlanden van Irak weigeren immers de toegang voor deze 
Palestijnse vluchtelingen. Syrië liet bijvoorbeeld al miljoenen Irakese vluchtelingen binnen, 
maar Palestijnse vluchtelingen uit Irak laat Syrië enkel toe indien zij in transit zijn naar Israël 
of de bezette Palestijnse gebieden. Meer dan 2500 Palestijnen bevinden zich nu in de 
verschrikkelijkste kampen al-Hol, al-Tanf en al-Waleed in het grensgebied tussen Irak en 
Syrië. 
 

Palestijnse vluchtelingen in al-Waleed kamp, op de grens 
tussen Syrië en Irak © AI  

Een delegatie van Amnesty International 
bezocht al-Tanf in maart 2008 om de 
schandelijke situatie aan de kaak te 
stellen. De bewoners vertelden Amnesty 
over hun trauma: sommige van hen waren 
zelf ontvoerd en gefolterd geweest, hun 
familieleden werden verminkt en 
vermoord. Een greep uit tientallen 
getuigenissen: op 22 februari 2006 ging 
Samir Khaled zijn zoontje afhalen van 
school. Drie dagen later werd zijn lijk 
geïdentificeerd in het lijkenhuis. Een paar 
dagen later werd Mohammad al-Jayyab, 
een 35-jarige getrouwde man met drie 
kinderen, ontvoerd van op zijn werk. De 
ontvoerders vroegen $20000 voor zijn 
vrijlating. De familie betaalde $10000 
dollar. Het zwaar verminkte lichaam van 
Mohammad werd aan de familie bezorgd, 
met tekenen van foltering.  

 
De vluchtelingen beleven een zoveelste trauma door de harde levensomstandigheden in het 
kamp. Zo is er geen adequate medische verzorging voorhanden: een man stierf onlangs 
omdat in het kamp geen dringende, gespecialiseerde behandeling voorhanden was. 
Amnesty roept regeringen wereldwijd, ook de Belgische, op om deze meest kwetsbare 
vluchtelingen dringend te hervestigen in veilige derde landen zoals België. Dat is de enige 
menswaardige oplossing op dit moment. 
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Palestijnse vluchtelingen in Libanon: al 60 jaar vergeten en genegeerd 
Vergeleken met de Palestijnse vluchtelingen in de Libanese kampen leefden de 
vluchtelingen die in Irak terecht kwamen in een paradijs. Libanon heeft het hoogste 
percentage Palestijnse vluchtelingen dat in extreme armoede leeft en waarop het ‘special 
hardship’ programma van UNRWA van toepassing is. Het vluchtelingenprobleem oefent een 
zware druk uit op Libanon, een land dat intern erg verdeeld is door de verwoestende 
burgeroorlog en oorlogen met Israël. Opeenvolgende Libanese regeringen stonden steeds 
weigerachtig tegenover een verbetering van de situatie van de Palestijnen: hen integreren 
zou het fragiele evenwicht nog meer verstoren.  
 
De vluchtelingen betalen een zware prijs voor deze politieke context. De levens-
omstandigheden in alle 12 officiële vluchtelingenkampen in Libanon zijn mensonwaardig: 
geen degelijke infrastructuur, overbevolking, armoede en werkloosheid. De oppervlakte van 
de officiële Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon breidde nauwelijks uit sinds 1948, 
hoewel de kampbewoners in aantal ondertussen verviervoudigden. De Libanese wet verbiedt 
bouwmaterialen de kampen binnen te brengen om te voorkomen dat de Palestijnen hun 
huizen herstellen, uitbreiden of verbeteren. Het ‘tijdelijke’ karakter van de kampen mag 
duidelijk niet verdwijnen. Palestijnen hebben in Libanon bovendien geen toegang tot 
staatsonderwijs en slechts in beperkte mate tot andere sociale voorzieningen. Daarvoor 
vallen ze terug op wat UNRWA aanbiedt. Al behalen ze een diploma, ze raken niet aan werk: 
tot 2005 waren meer dan 70 beroepen in Libanon verboden voor Palestijnen. Dit aantal werd 
recent herleid tot 20. Dit verbod werkt de absolute marginalisering in de hand. De 
voortdurende militaire aanwezigheid in de vluchtelingenkampen, vooral in Zuid-Libanon 
versterkt dit nog. Bij aankomst en vertrek uit het kamp moeten de bewoners een bewapend 
checkpoint passeren en hun papieren tonen. De gettovorming is zo compleet.  Eerdere 
humanitaire missies brachten aan het licht dat tientallen Palestijnen bovendien bedreigd en 
misbruikt worden door soldaten aan de checkpoints omwille van hun identiteit.  
 

 
Geïmproviseerde ‘huizen’ in Jal-al-Bahr, een niet-offiëel vluchtelingenkamp in Libanon, waar 1200 mensen leven      © AI 

 
AMNESTY INTERNATIONAL OVER RECHT OP TERUGKEER VAN VLUCHTELINGEN  
Amnesty verzet zich sterk tegen het dwingen van mensen hun eigen land te verlaten en 
roept op tot de erkenning van het recht van deze mensen om terug te keren naar hun eigen 
woningen of naar de omgeving van hun woningen. De uitoefening van dit recht kan 
verschillende vormen aannemen en is niet noodzakelijk een effectieve terugkeer naar de 
eigen woning. Een principe waaraan niet kan geraakt worden, is de keuzevrijheid van de 
vluchtelingen zelf. Het recht op terugkeer is immers een individueel recht van elke 
individuele vluchtelingen en kan niet als collectief gegeven worden onderhandeld in 
vredesonderhandelingen. Amnesty ondersteunt het recht op terugkeer van alle vluchtelingen, 
waaronder joodse vluchtelingen uit de Arabische landen, vluchtelingen uit Bosnië 
Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Oost-Timor, Guatemala, Rwanda en ook Palestina.   
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Palestijnse vluchtelingen moeten zelf kunnen kiezen hoe zij hun recht op terugkeer 
wensen in te vullen.  
 

• Voor diegenen die willen blijven in de gastlanden betekent het recht op terugkeer dat zij 
de kans krijgen zich volledig te integreren in het gastland.  
• Diegenen die niet in de gastlanden willen blijven, moeten de optie krijgen om in een 
derde land te worden hervestigd of terug te keren naar hun huizen of naar de omgeving 
van hun huizen in Israël of de Palestijnse gebieden als hun huizen niet meer bestaan.  
• Palestijnen die niet terugkeren moeten compensatie krijgen voor verloren eigendom.  

 
Een onafhankelijk internationaal orgaan moet worden opgericht om de implementatie van 
het recht op terugkeer te overzien, om criteria te bepalen voor individuele claims en om de 
compensatieprocedure in goede banen te leiden. 

 
Op basis van 

- Iraq: al - Tanf camp. Trauma continues for Palestinians fleeing Iraq: Amnesty Focus Sheet (april 
2008) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/012/2008/en 

- Iraq: Human rights abuses against Palestinian refugees: Amnesty rapport (oktober 2007) 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/030/2007/en 

- Palestinian refugees targeted in Iraq: Amnesty persbericht (1 oktober 2007) 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/Palestinian-refugees-targeted-in-Iraq-20071001 

- Lebanon: Exiled and suffering: Palestinian refugees in Lebanon: Amnesty Rapport (oktober 2007) 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/010/2007/en 

- The right to return: the case of the Palestinians: Amnesty International Policy Statement (maart 2001) 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/013/2001/en/dom-MDE150132001en.html 

 

 

ACTIE! 
 
BLIJVEND TRAUMA VOOR PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN UIT IRAK 
Duizenden Palestijnen zitten vast in de meest mensonwaardige vluchtelingenkampen in het 
niemandsland op de grens tussen Irak en Syrië, zonder enig uitzicht op beterschap. Zij zijn 
hopeloos en getraumatiseerd. Geef hen opnieuw hoop! Wijs de Belgische overheid op haar 
verantwoordelijkheid. Net zoals onder andere Nederland, Australië en Zweden moet ook 
België een deel van de meest kwetsbare vluchtelingen hervestigen in België!   
 

ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3803    

 
SPOEDACTIE GAZA: GOED EN SLECHT NIEUWS VOOR PATIËNTEN IN GAZA 
Twee van de 13 Palestijnse patiënten in Gaza waarvoor Amnesty een briefschrijfactie 
lanceerde, kregen toelating van Israël om de Gazastrook te verlaten. De 28-jarige Ibrahim al-
Qanou’ die aan een ernstige vorm van hepatitis B lijdt, kreeg medische verzorging in 
Jordanië. Iyad Jandiya (32 jaar) lijdt aan een ernstige vorm van hernia. Hij werd 
overgebracht naar Oost-Jeruzalem voor behandeling. Sha’aban Abu ‘Obeid, een hartpatiënt, 
onderging een succesvolle operatie in Gaza nadat de Israëlische militaire overheid een 
hartchirurg had toegelaten in de Palestijnse Gebieden.  
 
Veel andere patiënten hadden minder geluk. Sinds oktober 2007 stierven al meer dan 40 
patiënten, meldt de WHO in een recent rapport (zie ‘Quote van de maand’). Israël heeft als 
bezettende macht de plicht om de Gazanen dezelfde medische verzorging te garanderen als 
de inwoners van Israël. We schrijven voor 15 zwaar zieke patiënten. Allen hebben ze 
dringend behandeling nodig! 
 

ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3745 AARZEL NIET OM DEZE ACTIE DOOR TE 
STUREN NAAR DOKTERS EN VERPLEGERS!  

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/012/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/030/2007/en
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/Palestinian-refugees-targeted-in-Iraq-20071001
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/010/2007/en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/013/2001/en/dom-MDE150132001en.html
http://www.aivl.be/INDEX.CFM?PAGEID=3803
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3745
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PALESTIJNSE AUTORITEIT: VREES VOOR EXECUTIE  
Op 6 april 2008 kreeg Palestijns geheim agent Tha’er Rmailat de doodstraf opgelegd voor de 
moord op een officier van de Nationale Veiligheidsdienst. Hij mag nu in beroep gaan. Als 
blijkt dat dit zonder succes is, moet het vonnis door president Abbas bekrachtigd worden. We 
schrijven brieven naar Abbas om ervoor te zorgen dat hij dat niet doet en dat hij de doodstraf 
in de gebieden onder controle van de Palestijnse Autoriteit afschaft.  
 

ð ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4033  

 

FAMILIE VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN: BEZOEKRECHT GEWIEGERD 
Amnesty International wil Israël herinneren aan zijn verplichting om Palestijnse gevangenen 
onder te brengen in detentiecentra in de bezette gebieden en niet in gevangenissen in Israël. 
Om toegang te krijgen tot Israël hebben Palestijnen uit de bezette gebieden een toelating 
nodig die meestal geweigerd wordt.  
 

ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3783  

 
 

ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE 
 

Zochrot en Badil (Resource Center Palestinian Residency and Refugee rights) 
Van 10 tot 17 april trokken Nidal Al-Nazza van de Palestijnse organisatie Badil en Tal Dor 
van de Israëlische organisatie Zochrot door ons land voor een korte sprekerstournee. Badil 
ijvert voor de rechten van Palestijnse vluchtelingen, terwijl Zochrot (‘herinneren’ in het 
Hebreeuws) ijvert voor de erkenning van de Nakba als bepalend moment in de geschiedenis 
van Israël. Voor Badil en Zochrot ligt de oplossing van de vluchtelingenproblematiek in de 
erkenning van het individueel recht om terug te keren. Wij hadden een gesprek met beiden.  
 
Tal Dor (Zochrot): Het doelpubliek van Zochrot is de joods-Israëlische bevolking. Wij 
spreken over de Nakba in het Hebreeuws. Wat er in 1948 gebeurde met de Palestijnen is 
haast onuitspreekbaar in de Israëlische samenleving. Een Hebreeuws discours is dus 
belangrijk om de Nakba in de Israëlische maatschappij binnen te brengen. Bewustmaking op 
het meest diepgaande niveaus dus. We informeren het publiek met behulp van bewijzen uit 
archieven. Zo gebruiken we een oude kaart met de namen van de oorspronkelijke Arabische 
dorpen met daaronder het Hebreeuwse woord voor ‘verwoest’. Een uniek document, want 
nergens vind je nu nog enig spoor van die Arabische dorpen op kaarten. Ze zijn niet alleen 
fysiek vernietigd, maar bovendien verbannen uit het collectieve geheugen. Zelf hoorde ik pas 
op mijn 23e voor de eerste keer over de Nakba! 
 

 
Tal Dor van Zochrot         © Tineke D'haese/Oxfam-Solidariteit   Zochrot-activisten brengen naamborden van vernietigde

             Palestijnse dorpen aan  Frederic Diependaele 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4033
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3783
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Jullie proberen de Nakba dus in het collectieve bewustzijn binnen te loodsen. 
Dor: Inderdaad. Veel Israëli’s weten bijvoorbeeld niet dat ze wonen op de ruïnes van 
vernietigde Palestijnse dorpen. Daarom plaatsen wij op die plaatsen borden met de namen 
van de vroegere Arabische dorpen (zie foto). Zochrot heeft ook educatieve ‘kits’ voor 
scholen. Geschiedenislessen in Israël zitten namelijk vreemd in elkaar. Je leert er alles over 
de Romeinse geschiedenis, maar niks over de Arabische samenleving, alsof het hele gebied 
leeg was na de Romeinse periode! 
 
Waarom is spreken over de Nakba dan zo moeilijk?  
Dor: Wij Israëli’s stellen geen kritische vragen om de eenvoudige reden dat we geen 
antwoorden hebben. De Nakba wordt collectief verdrongen en spreken over het recht op 
terugkeer is in Israël een groot taboe. De Nakba erkennen impliceert namelijk het erkennen 
van het recht op terugkeer van vluchtelingen. Dat doet bij vele Israëli’s doembeelden 
opduiken van het einde van Israël als joodse staat. Dat blijft moeilijk om te aanvaarden. 
 

 

 
Nidal Al-Nazza (Badil): Dat is nochtans een 
misvatting. Het recht op terugkeer bestaat uit het 
respecteren van de keuzevrijheid van elke 
vluchteling zoals voorzien in internationaal recht, 
om te kiezen tussen terugkeren naar hun 
woningen, compensatie of elders gaan leven. 
Het betekent geenszins dat er een nieuwe 
Nakba zal komen voor de joodse Israëli’s die op 
de gronden en in de huizen van de Palestijnse 
vluchtelingen wonen. Badil ziet het recht op 
terugkeer van vluchtelingen als een 
fundamenteel recht en als een mensenrecht. De 
eerste noodzakelijke stap is de erkenning van de 
Nakba door de Israëli’s. Dan kunnen we 
geleidelijk overgaan tot een effectieve uitvoering 
van de keuze van elke vluchteling. 

Nidal al-Azza van Badil  
© Tineke D'haese/Oxfam-Solidariteit  
 
Een veelgehoorde kritiek is dat een terugkeer van miljoenen vluchtelingen niet 
praktisch haalbaar is. 
Al-Nazza: In een heel recent verleden heeft de nasleep van de oorlog in Joegoslavië en 
zeker ook in Rwanda geïllustreerd dat grote groepen vluchtelingen in staat zijn om terug te 
keren met hulp van de internationale gemeenschap. Waarom moeten Palestijnen nu al 60 
jaar wachten? Het is een politiek en demografisch spel. 
Dor: De Israëlische regering overweegt om in de toekomst maar liefst 4 miljoen Chinese 
joden de mogelijkheid te geven om naar Israël te komen. Als er voor hen plaats is, waarom 
dan niet voor de Palestijnen? Het gaat niet om de praktische haalbaarheid, maar om de 
drijfveer van Israël om een exclusief joodse staat te blijven. Dat zien wij als één van de 
fundamentele struikelblokken voor vrede. Wij zien maar één realistische oplossing: één 
democratische, seculiere staat.  
Al-Nazza: Een minderheidsvisie, zowel bij de Israëli’s als bij de Palestijnen. Maar een 
tweestatenoplossing staat veel verder van de realiteit. Bovendien is de vraag naar een 
onafhankelijke staat bij Palestijnse vluchtelingen bijkomstig. 
Dor: Je moet ook kijken naar de huidige situatie op de Westelijke Jordaanoever: een 700 km 
lange muur, honderden Israëlische nederzettingen, een half miljoen kolonisten, meer dan 
500 checkpoints en wegversperringen, en exclusieve Israëlische wegen. De wortels van het 
Israëlisch/Palestijns conflict liggen wel in 1948, maar de Nakba speelt zich ook vandaag nog 
af: de verdrijving van Palestijnen van hun land is nooit gestopt. De bouw van de muur gaat 
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gepaard met inpalmen van Palestijns land. Een tweestatenoplossing zal meer dan ooit 
bijdragen tot de creatie van een pure joodse staat op een groot deel van het Palestijnse 
grondgebied. Dat zal meer oorlog tot gevolg hebben. Een oplossing op basis van scheiding 
is die van media en overheden, maar is niet in het belang van beide bevolkingen.  
 
Europa volgt de politiek van het ‘Kwartet’. Zien jullie een rol weggelegd voor de EU?  
Al-Nazza: Tot nu toe heeft de EU geen duidelijk standpunt inzake recht op terugkeer. 
Europa draagt een zware verantwoordelijkheid voor het voortduren van het conflict door te 
zwijgen over de vluchtelingen. Europa moet haar verantwoordelijkheid nemen en zich veel 
kritischer opstellen over het Israëlische beleid. Europa moet helpen met de toepassing van 
het internationaal recht en het respect voor de VN-resoluties.  
 

Meer info: www.zochrot.org en www.badil.org, Badil Statement to Human Rights Commission 
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/index.htm, zie bij ‘Tips’ voor video’s van acties van 
Zochrot en video’s over de Nakba en Palestijnse vluchtelingen! 
 
 

QUOTE VAN DE MAAND 
 

“Hamas is creating a false display of the crisis in the Gaza Strip and a phony humanitarian 
crisis in order gain international legitimacy. Hamas’ objective is to direct an accusatory finger 
at Israel, as if Israel undermines the operation of hospitals.” Colonel Nir Press, Israëlische 
leger, hoofd van het Coördinatiebureau van de Erez grensovergang tussen Gaza en Israël.  
 

De hel die zwaar zieke patiënten in Gaza moeten doorstaan 
Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidssituatie maakt Israël zich echter 
schuldig aan zware schendingen van het fundamentele recht op gezondheidszorg van zwaar 
zieke Palestijnse patiënten uit de Gazastrook. Ze ondergaan een lijdensweg en moeten een 
administratief labyrint doorstaan. Zij hebben nochtans dringende medische zorg nodig. Het 
rapport beschrijft de lijdensweg van 32 patiënten, waarvan 5 in detail: stuk voor stuk 
tragedies die hadden moeten worden vermeden.  Eén van hen is Mona.  
 
Mona heeft kanker en moet een behandeling ondergaan die in Gaza niet voorhanden is. 
Mona start de procedure van ‘verwijzing voor behandeling in het buitenland’. Pas twee 
maanden later krijgt Mona het document en vertrekt ze voor de eerste keer voor 
behandeling naar Egypte eind augustus 2005. In november is ze klaar voor de operatie. 
Dokters beslissen dat Mona een nieuwe operatie moet krijgen na 6 maanden. Begin januari 
2006 keert Mona terug naar Gaza. Daar gaat ze naar het Shifa-ziekenhuis, maar één van de 
geneesmiddelen is niet voorhanden. Ondertussen heeft Mona herhaaldelijk zware 
koortsaanvallen. Inmiddels heeft Hamas de verkiezingen gewonnen en hebben de 
donorlanden hun hulp aan de Palestijnse Autoriteit opgeschort. Israël stopt met het 
uitbetalen van de belastinginkomsten van de Palestijnse Autoriteit. Geneesmiddelen 
worden nog schaarser. 
 
Mona gaat voor de tweede keer naar Egypte in april 2006 voor diagnostische tests, die 
uitwijzen dat ze een levertumor heeft.  In augustus 2006 keert Mona terug naar Gaza voor 
een nieuwe behandelingsronde in het Shifa-ziekenhuis. Het ontbrekende geneesmiddel is 
nog steeds niet voorhanden. Daarom vraagt Mona een nieuw verwijzingsdocument aan en 
keert ze voor de derde keer terug naar Egypte in september 2006, waar ze behandeling 
ondergaat. Eind december 2006 keert ze terug naar Gaza om eindejaar met familie door te 
brengen. Ze keert voor de vierde keer terug naar Egypte in januari 2007. Na een aantal 
maanden krijgt ze bericht dat het geneesmiddel voorhanden is in Gaza. Op 9 mei 2007 keert 
ze terug naar Gaza. Wanneer ze in Shifa-ziekenhuis aankomt, is het geneesmiddel echter 
alweer uitgeput. In juni 2007 vraagt ze daarom een nieuw verwijzingsdocument aan. Op 11 
juni vertrekt ze naar het ziekenhuis om het document af te halen. Ze moet echter terug naar 

http://www.zochrot.org/
http://www.badil.org/
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/index.htm%2C
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huis keren omwille van het geweld in de straten van Gaza. Het is de tijd van de zware 
gevechten tussen Hamas en Fatah in de zomer van 2007. Op 17 juni ontvangt ze dan toch 
het verwijzingsdocument, maar ze kan de Gazastrook niet uit: Israël heeft de 
grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte (Rafah-overgang) volledig afgesloten 
nadat Hamas aan de macht is gekomen. Mona’s toestand gaat zienderogen achteruit.  
 
Het Palestijnse ministerie van Gezondheid verwijst patiënten voortaan naar Israëlische 
ziekenhuizen. In juli 2007 krijgt Mona een verwijzingsdocument voor een Israëlisch 
ziekenhuis, maar ze moet nu ook een toegangsbewijs aanvragen om Israël binnen te 
kunnen. Dat ontvangt ze na twee weken wachten. Mona gaat eind juli 2007 voor de 
eerste keer naar het Israëlische ziekenhuis. Sinds 9 mei 2007 heeft zij geen enkele 
behandeling meer ondergaan, omwille van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen, 
de vertragingen in het afleveren van het verwijzingsdocument, interne Palestijnse 
gevechten in Gaza, de sluiting van de Rafah-grensovergang naar Egypte, vertraging in 
het afleveren van een toegangsbewijs tot Israël. Gevolg: in het Israëlische ziekenhuis 
zien dokters dat de tumor is uitgezaaid. Na een behandeling van twee weken keert ze terug 
naar Gaza met een nieuwe afspraak in het Israëlische ziekenhuis na nog eens twee weken. 
Op 10 augustus 2007 vraagt Mona een nieuw toegangsbewijs aan om Israël binnen te 
kunnen. Haar aanvraag bleef een maand in behandeling, hoewel een opvolging van de 
behandeling in het Israëlische ziekenhuis cruciaal is. Gedurende die maand verslechtert 
Mona’s toestand aanzienlijk en wordt ze opgenomen in het Shifa-ziekenhuis in Gaza. Ze 
krijgt een nieuwe afspraak in het Israëlische ziekenhuis en deze keer krijgt ze wel direct een 
toegangsbewijs. Mona gaat op 10 september 2007 voor de tweede keer naar het 
Israëlische ziekenhuis. Wegens een herhaaldelijke onderbreking van de behandeling is de 
tumor nog verder uitgezaaid. 
  
Twee weken later keert ze terug naar Gaza. De dag daarna vraagt Mona een nieuw 
toegangsbewijs tot Israël aan, omdat ze binnen twee weken alweer een afspraak heeft in het 
Israëlische ziekenhuis. Op 12 oktober 2007 krijgt ze het toegangsbewijs en ondergaat ze 
voor de derde keer behandeling in het Israëlische ziekenhuis. De tumor is uitgezaaid 
naar haar rechterbeen. Mona kan niet meer lopen. Bij terugkeer naar Gaza wordt ze 
onmiddellijk opgenomen in het Shifa-ziekenhuis. Het gaat nu erg slecht met haar. Begin 
november vraagt ze opnieuw een toegangsbewijs tot Israël aan. Maar, de 
gezondheidscoördinator van het Palestijnse Ministerie van Gezondheid werd vervangen door 
een nieuwe persoon, waarmee Israël weigert samen te werken. Gevolg: Israël annuleert 
alle aanvragen voor een toegangsbewijs. Pas 4 dagen later begon Israël dan toch de 
samenwerking met de nieuwe gezondheidscoördinator. Mona vraagt opnieuw een 
toegangsbewijs aan, deze keer met een brief van het Shifa-ziekenhuis die wijst op de 
uiterste dringendheid. Toch wordt haar aanvraag geweigerd! Ze moet eerste een nieuwe 
afspraak maken met het Israëlische ziekenhuis en dan opnieuw een toegangsbewijs 
aanvragen. Dat doet ze, maar het antwoord van de Israëlische autoriteiten laat op zich 
wachten. Uiteindelijk krijgt ze het toegangsbewijs. Op 22 november 2007 gaat Mona naar 
het Israëlische ziekenhuis voor een vierde keer. Ze ondergaat de dringende behandeling 
die ze twee weken eerder had moeten krijgen. Het kan echter niet meer baten. Mona 
overlijdt op 24 november 2007. Ze was amper 34 jaar jong.  
 
Sinds oktober 2007 stierven al meer dan 40 patiënten door een gelijkaardige situatie! Dit is 
onaanvaardbaar! Voer mee actie met Amnesty International: zie bij ‘Acties’! 
 

Rapport WHO: ‘Access to health services for Palestinian people’ (april 2008) 
http://www.emro.who.int/palestine/reports/monitoring/WHO_special_monitoring/access/access%20to%20health
%20services%20(April%202008).pdf Rapport WHO in de media: http://imeu.net/news/article008342.shtml, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3526442,00.html, 
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=972595 
Quote Colonel Nir Press: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3530338,00.html  

http://www.emro.who.int/palestine/reports/monitoring/WHO_special_monitoring/access/access%20to%20health%20services%20%28April%202008%29.pdf
http://www.emro.who.int/palestine/reports/monitoring/WHO_special_monitoring/access/access%20to%20health%20services%20%28April%202008%29.pdf
http://imeu.net/news/article008342.shtml
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3526442%2C00.html
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=972595
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3530338%2C00.html
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VERBODEN OP DE WERF TE KOMEN 
 
Illegale huizen voor Israëlische kolonisten,  
vernietigingen van woningen van Palestijnen 
Een week nadat Israëlische bulldozers Palestijnse huizen en eigendommen in de regio van 
de zuidelijke heuvels rond Hebron (in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever) kwamen 
vernietigen, kregen Israëlische kolonisten groen licht van de Israëlische minister van 
Defensie, Ehud Barak, om hun caravans te stationeren op het bezet land van de illegale 
Israëlische nederzetting Teneh Omarim.  
 
De uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen gaat onverstoord door, in flagrante 
tegenstrijd met het internationaal recht (Conventie van Genève) dat stelt dat een 
bezettingsmacht haar eigen bevolking niet mag overplaatsen naar bezet gebied. Israëlische 
nederzettingen staan doorgaans vol geprefabriceerde, moderne huizen met efficiënte 
waterdistributie. De Palestijnen in de zuidelijke heuvels rond Hebron wonen er al generaties 
lang, maar geen enkele van hun dorpjes werd ooit erkend door Israël. Dat betekent dat Israël 
er geen diensten verleent: geen licht, geen water, geen riolering, geen gezondheidszorg,… 
Nochtans is Israël als bezettingsmacht net hiervoor verantwoordelijk.  
 
In maart publiceerde de Israëlische organisatie Peace Now een rapport ‘The Death of the 
Settlement Freeze - 4 Months since Annapolis’ waarin  een gedetailleerd overzicht wordt 
gegeven van de uitbreiding van de nederzettingen nà Annapolis, toen het ‘vredesproces’ 
terug op gang kwam. Ten tijde van het rapport zijn er bouwactiviteiten in 101 nederzettingen. 
Het rapport belicht alle bouwactiviteiten in de bezette Westelijke Jordaanoever sinds 
Annapolis.   
 
Hoe de nederzettingen en checkpoints lokaliseren op de kaart van de Westelijke 

Jordaanoever? 

1. Ga naar http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=57 

2. Scroll naar beneden en zie het alfabet 

3. Klik op de beginletter van de nederzetting die je wil lokaliseren  

4. Klik op de naam van de nederzetting die je wil lokaliseren 

5. Voor een uitvergroting kan je de nederzetting dan zoeken in dit document: 

http://www.ochaopt.org/documents/Booklet_Gov_A3_Maps_March07.pdf 

6. Checkpoints kan je hier lokaliseren, met foto (voer de naam van het checkpoint in in de 

zoekmachine): http://www.ochaopt.org/documents/Closures_20070502.pdf  

 
Bronnen:  

- Unlawful homes for Israëli settlers, demolition. For Palestinians. http://www.amnesty.org/en/news-and-
updates/feature-stories/unlawful-homes-israeli-settlers-demolitions-palestinians-20080331 

- Peace Now Settlement Watch Team, The Death of the Settlement Freeze - 4 Months since Annapolis’, 
maart 2008 http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3186, 
http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3186, 
http://www.peacenow.org.il/data/SIP_STORAGE/files/4/3584.pdf 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3527960,00.html 

 
 

AMNESTY NIEUWS: STRAFFELOOSHEID 
 
Amnesty eist onderzoek naar doden van burgers door Israëlisch leger 
Een moeder en haar 4 kinderen van de Abu Mu’atteq familie in Beit Hanoun (Gaza) werden 
gedood in een Israëlisch bombardement, toen zij op maandagochtend 28 april aan het 
ontbijten waren. Op woensdag 16 april vielen 22 doden, waaronder 5 kinderen, bij een 
Israëlische vergeldingsactie voor de aanval van Hamas waarbij 3 Israëlische soldaten 
werden gedood. Het waren de ergste gevechten in de Gazastrook sinds maart (toen vielen 
zeker 100 doden). Ook 1 cameraman van Reuters (Fadal Shana, 23) en 2 omstaanders 

http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=57
http://www.ochaopt.org/documents/Booklet_Gov_A3_Maps_March07.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/Closures_20070502.pdf
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/unlawful-homes-israeli-settlers-demolitions-palestinians-20080331
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/unlawful-homes-israeli-settlers-demolitions-palestinians-20080331
http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3186
http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3186
http://www.peacenow.org.il/data/SIP_STORAGE/files/4/3584.pdf
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3527960%2C00.html
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werden later die dag gedood. Nochtans was de auto van de cameraman duidelijk 
gemarkeerd met ‘press’ en ‘TV’. Dit jaar zijn al 335 Palestijnen gedood in aanvallen van het 
Israëlische leger; de meeste in Gaza en meer dan de helft ongewapend burger.  
 
Alles wijst erop dat het Israëlische leger de levens van onschuldige burgers flagrant negeert 
door herhaaldelijk roekeloze aanvallen en bombardementen op dicht bevolkte gebieden uit te 
voeren. Bovendien is er een cultuur van straffeloosheid binnen de Israëlische strijdkrachten, 
die nog eens bijdraagt tot het routineus gebruik van roekeloos en disproportioneel geweld. 
Na het ‘incident’ van 28 april beval de Israëlische eerste minister Ehud Olmert een intern 
onderzoek door het Israëlische leger.  
 
Volgens Amnesty is dit ruim onvoldoende en beantwoordt dit niet aan internationale 
standaarden: Amnesty roept op tot een diepgaand, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in 
de operaties van het Israëlische leger in de Gazastrook. Amnesty International veroordeelt 
alle aanvallen op ongewapende burgers en aanvallen doe onvoldoende onderscheid maken 
tussen militaire en burgerdoelwitten. Elke gebeurtenis waarbij een burger wordt gedood of 
verwond door Israëlische troepen moet worden onderzocht en de verantwoordelijken moeten 
voor het gerecht worden gebracht. 
 
Bekijk deze zeer verontrustende video: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7351024.stm 
 

Amnesty-persbericht 17 april 2008: ‘Israel/Occupied Palestinian Territories: Full investigation needed into Israeli 
army killing of civilians including children and Reuters cameraman’ http://www.amnesty.org/en/for-media/press-
releases/israeloccupied-palestinian-territories-full-investigation-needed-israeli  
Amnesty Public Statement 29 april 2008: ‘Amnesty International calls for independent investigation into killings 
by Israeli Forces’ 
Bron: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3532698,00.html 

 
MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 
 
VLUCHTELINGEN 
 
Palestijnse vluchtelingen zonder papieren leven als gevangenen in Libanon  
In Libanon leven ongeveer 3000 Palestijnen zonder papieren als gevangenen: ze mogen het 
vluchtelingenkamp niet verlaten, niet werken, niet trouwen, geen bezittingen hebben en geen 
examens afleggen. Ze krijgen niet eens het statuut van vluchteling. De huidige Libanese 
regering belooft om spoedig de situatie van Palestijnse vluchtelingen in het algemeen en in 
het bijzonder van deze zonder papieren te verbeteren. Amnesty roept op tot onmiddellijke 
maatregelen tegen discriminatie en voor regularisatie van diegenen zonder papieren.  
 

Bronnen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7325147.stm 
Amnesty-standpunt: zie Focus-artikel 
 

 

GEBRUIK VAN GEWELD IN GAZA EN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER 
 
Burgers en kinderen onder slachtoffers bij Israëlische aanvallen in Gaza 
Een Palestijns kind van 5 jaar is op zondag 6 april gedood door een schot van een 
Israëlische tank bij een aanval in het Al-Bureij vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Het gaat 
om Abdullah Bahar. Hij stierf aan verschillende wonden in hoofd en lichaam. De dag ervoor, 
op zaterdag 5 april, werd een 35-jarige Palestijnse boer gedood door Israëlische soldaten in 
het noorden van de Gazastrook. Op woensdag 9 april zijn 4 Palestijnen gedood, waaronder 
3 kinderen, nadat een Israëlisch oorlogsvliegtuig een raket afvuurde op een auto in de 
Zaytounbuurt in Gaza Stad.  
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7351024.stm
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-full-investigation-needed-israeli
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-full-investigation-needed-israeli
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3532698%2C00.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7325147.stm
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En op donderdag 10 april zijn 6 Palestijnse doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Tenslotte 
zijn bij een treffen tussen het Israëlisch leger en Palestijnse schutters op vrijdag 11 april 8 
doden en 28 gewonden (waaronder 6 burgers) gevallen. Onder de doden een jongen van 12 
en 3 tieners.  
 

Bronnen: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/04067240-B607-45EC-9E25-26C4A3B0FC7E.htm, 
http://imeu.net/news/article008383.shtml, http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28647, 
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28695, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3530448,00.html, 
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28725 
Amnesty-standpunt:  http://web.amnesty.org/library/index/engmde150422002  (Violations of the right to life, p.8-
12 /Aanbeveling: p.22), http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/005/2001, 
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/056/2003 

 

Hebron: 14 Palestijnse scholen en weeshuizen met sluiting bedreigd 
In Hebron dreigen 7.000 Palestijnse kinderen de toegang tot hun school te verliezen en 
4.500 wezen dakloos te worden. Op 25 februari 2008 vaardigde Israël een militair bevel uit 
om eigendom van de Islamic Charitable Society in Hebron te onteigenen. Het leger viel al 
binnen in verschillende gebouwen waarbij het schade toebracht en materiaal in beslag nam. 
Israël verdenkt de organisatie ervan banden te hebben met Hamas, maar kan dit niet staven 
met bewijzen. De meeste gebouwen van de Islamic Charitable Society bevinden zich in zone 
A op de Westelijke Jordaanoever, een gebied dat volledig onder de bevoegdheid van de 
Palestijnse Autoriteit valt.  
 
Amnesty International volgt het internationaal recht en de Vierde Conventie van Genève die 
zegt dat een bezettende macht geen eigendom van de bezette bevolking in beslag mag 
nemen, tenzij het daarvoor geldige militaire veiligheidsredenen kan aantonen.  
 

Bronnen: http://www.alternativenews.org/news/_english/_israel-attempting-to-close-hebron-area-schools-
orphanages-serving-7000-palestinian-children-20080407.html 
Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/108/2001/en/dom-MDE151082001en.pdf  

 
 
PALESTIJNS GEWELD 
 
Op woensdag 9 april zijn 2 Israëlische burgers gedood bij een aanval van Palestijnse 
schutters op een gas-terminal in Nahal Oz (aan de grens tussen Israël en de Gazastrook). 
De slachtoffers zijn Oleg Lipson (37) en Lev Charniah (53). Minister van Buitenlandse Zaken 
De Gucht veroordeelt de schietpartij en roept Israël en de Palestijnen op niet over te gaan tot 
een nieuwe kringloop van geweld die leed van de burgerbevolking alleen maar zou doen 
toenemen. Amnesty International heeft de Palestijnse aanslagen veroordeeld.  
 
Bij een mortieraanval vanuit de Gazastrook op de Ashkelon Coast Regional Council (op 
dinsdag 1 april) zijn 2 Israëlische gewonden gevallen. Amnesty International blijft er bij de 
Palestijnse gewapende groeperingen op aandringen de raketaanvallen op Israëlische 
burgers te stoppen en roept de Palestijnse Autoriteit op effectieve maatregelen te nemen om 
zulke aanvallen te voorkomen en de verantwoordelijken te berechten. 
 

Bronnen: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3529715,00.html, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3526216,00.html, 
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=87139 
Amnesty standpunt:  
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/033/2007 (Enduring Occupation, p.41), 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006  (Road to Nowhere, Without distinction: Palestinian 
attacks against Israëli civilians, p.14-16),   

 
 

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/04067240-B607-45EC-9E25-26C4A3B0FC7E.htm
http://imeu.net/news/article008383.shtml
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28647
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28695
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3530448%2C00.html
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28725
http://web.amnesty.org/library/index/engmde150422002
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/005/2001
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/056/2003
http://www.alternativenews.org/news/_english/_israel-attempting-to-close-hebron-area-schools-orphanages-serving-7000-palestinian-children-20080407.html
http://www.alternativenews.org/news/_english/_israel-attempting-to-close-hebron-area-schools-orphanages-serving-7000-palestinian-children-20080407.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/108/2001/en/dom-MDE151082001en.pdf
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3529715%2C00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3526216%2C00.html
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=87139
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/033/2007
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006
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GEVANGENEN 
 
‘Palestinian prisoners day’ op 17 april zet leed van Palestijnse gevangenen in de kijker 
Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook vonden verschillende betogingen, 
campagnes, conferenties en workshops plaats. Ook internationaal kreeg het thema 
aandacht. Centraal staan de courante schendingen van de rechten van Palestijnse 
gevangenen en de onmenselijke omstandigheden waarin zij vastzitten (administratieve 
detentie, vasthouden van kinderen, deportatie naar Israëlisch grondgebied, weigering 
bezoekrecht, foltering, medische verwaarlozing, eenzame afzondering,…). Begin april nog 
hadden 25 Palestijnse gevangenen uit het Ketziot detentiecentrum medische verzorging 
nodig na rechtstreekse aanvallen door Israëlische soldaten. Eén vijfde van de Palestijnse 
bevolking werd ooit gearresteerd door Israël sinds 1967. Amnesty International klaagt het 
schenden van  de rechten van Palestijnse gevangenen aan (zie nieuwsbrief maart 2008).  
 

Bronnen: http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-prisoner-day-highlighting-the-ongoing-
suffering-of-thousands-20080417.html, http://www.alternativenews.org/news/english/april-17th--palestinian-
prisoners-day-20060417.html, http://chroniquespalestine.blogspot.com/2007/04/prisonersday.html,  
http://www.imemc.org/article/54262 
Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2008/en, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en (Detention of Palestinians by Israel, p.30 / 37) 

 
Shin Bet zet gevangenen onder druk met familieleden 
Een rapport van het ‘Public Committee Against Torture in Israel’ (Israëlische 
mensenrechtenorganisatie die strijdt tegen foltering als ondervragingsmethode) onthult dat 
Shin Bet, de Israëlische interne inlichtingendienst, familieleden van Palestijnse gevangenen 
arresteert om psychologische druk uit te oefenen op verdachten en zo verklaringen af te 
dwingen. Deze ondervragingsmethode wordt onder internationaal recht beschouwd als 
onmenselijke behandeling, omdat ze ernstig psychologisch lijden veroorzaakt bij de 
ondervraagden en hun onschuldige familieleden. Amnesty International strijdt voor de 
wereldwijde uitbanning van foltering in al zijn vormen.  

 
Rapport ‘Family Matters’: http://www.stoptorture.org.il/files/Fmily%20Matters%20full%20report%20eng.pdf  
Bronnen: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3530890,00.html, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3531225,00.html, 
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080416.asp 
Amnesty-standpunt: http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=927, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en (Detention of Palestinians by Israel, p.30) 

 
BELGIË 
 
Resolutie Vlaams parlement over geweld in Gaza 
In het Vlaams Parlement ligt een resolutie voor over het stoppen van het geweld tegen de 
burgers van Gaza. Indien goedgekeurd, vraagt het Vlaamse Parlement aan de Vlaamse 
Regering er bij Israël op aan te dringen de militaire operatie in de Gazastrook en de 
bezetting stop te zetten en initiatieven te nemen om het door Vlaanderen geratificeerde 
Associatieakkoord met Israël op te schorten op basis van de daarin opgenomen 
mensenrechtenclausule, zolang de Israëlische oorlogs- en bezettingpolitiek aanhoudt.  
 
De Belgische regering moet er bij de Israëlische autoriteiten op aandringen de 
annexatiepolitiek stop te zetten. De resolutie is momenteel in behandeling in de commissie 
buitenlands beleid.   

 
Bronnen: Tekst van de resolutie: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1587-1.pdf, 
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=514543  

 
 

http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-prisoner-day-highlighting-the-ongoing-suffering-of-thousands-20080417.html
http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-prisoner-day-highlighting-the-ongoing-suffering-of-thousands-20080417.html
http://www.alternativenews.org/news/english/april-17th--palestinian-prisoners-day-20060417.html
http://www.alternativenews.org/news/english/april-17th--palestinian-prisoners-day-20060417.html
http://chroniquespalestine.blogspot.com/2007/04/prisonersday.html
http://www.imemc.org/article/54262
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en
http://www.stoptorture.org.il/files/Fmily%20Matters%20full%20report%20eng.pdf
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3530890%2C00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3531225%2C00.html
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080416.asp
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=927
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1587-1.pdf
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=514543
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TIPS 
 

Agenda 
§ 60 jaar Nakba: kortfilms, concerten en lezingen met o.a. Norman Finkelstein, Karel 

De Gucht, Leila Shahid, Pierre Galand en Tal Dor, 18 mei vanaf 13u30 in PathéPalace 
http://www.actieplatformpalestina.be/content/activiteiten/display_activiteit.php?kalender_ID=287  

 
Vluchtelingen-info 

§ UNRWA Refugee Camp Profiles: geschiedenis en gegevens over alle 
vluchtelingenkampen http://www.un.org/unrwa/refugees/camp-profiles.html (algemene 
UNRWA-site) http://www.un.org/unrwa/english.html  

§ Destroyed Villages (Khalil Sakakini Cultural Center): index van de in 1948 
vernietigde dorpen, met vermelding van wat er zich nu op de plaats van het dorp 
bevindt (scroll naar beneden) http://www.alnakba.org/villages/villages.htm  

§ Palestine Destroyed Villages 1948 (zie : ‘Village names sorted by district’): namen 
van alle vernietigde dorpen, met daarnaast namen van de Israëlische dorpen en 
steden die in de plaats kwamen http://www.palestine-net.com/geography/cleansed/  

§ The Nakba Archive Testimony: met herinneringen van vluchtelingen reconstrueert 
The Nakba Archive het sociale, culturele en politieke leven in het Palestina van voor 
en na 1948 http://www.nakba-archive.org/testimony.htm (documentaire over het 
project: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=814874317042180338&hl=en-GB) 

§ Badil: dé referentiesite om alles te weten te komen over Palestijnse vluchtelingen 
http://www.badil.org   

§ Palestine Remembered: pluis deze site uit en je weet al heel wat meer over de 
Nakba http://www.palestineremembered.com/  

§ ‘Special Nakba Coverage’ van het Amerikaans-Palestijnse mediacentrum IMEU 
http://imeu.net/news/article008408.shtml  

§ ‘UNRWA Embarks on Large-Scale Camp Rehabilitation with Support of UAE Red 
Crescent Society’:  wat moet er gebeuren als meer dan 9000 mensen samengepakt 
zitten op een gebied van 650 op 200 meter? 
http://www.un.org/unrwa/refugees/stories/2008/Neirab_Apr08.html  

 
Vluchtelingen-kaarten 

§ Map of UNRWA’s area of operations: locatie en bevolkingsaantal van alle UNRWA-
vluchtelingenkampen http://www.un.org/unrwa/refugees/images/map.jpg 

§ Locations of 418 villages destroyed and depopulated: kaart van de vernietigde 
dorpen http://www.palestine-net.com/geography/gifs/cleansed.gif 

§ Estimates of the Number of Palestinian Refugees and IDPs Worldwide, 2006: 
kaart van alle Palestijnse vluchtelingen wereldwijd, met kaartje van verwoeste dorpen 
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/maps/population-camps-
2007.pdf 

§ Population of Palestinian Refugees in Camps (official and unofficial), 2007: 
bevolkingsaantal van alle vluchtelingenkampen http://www.badil.org/Publications/badil-
nakba-60-info-packet/maps/pal-ref-idp-world-2006.pdf 

 
Vluchtelingen-video’s 

§ Video’s Zochrot: vooral video’s van Zochrot acties in Israël 
http://www.zochrot.org/index.php?id=228 

http://www.actieplatformpalestina.be/content/activiteiten/display_activiteit.php?kalender_ID=287
http://www.un.org/unrwa/refugees/camp-profiles.html
http://www.un.org/unrwa/english.html
http://www.alnakba.org/villages/villages.htm
http://www.palestine-net.com/geography/cleansed/
http://www.nakba-archive.org/testimony.htm
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=814874317042180338&hl=en-GB
http://www.badil.org/
http://www.palestineremembered.com/
http://imeu.net/news/article008408.shtml
http://www.un.org/unrwa/refugees/stories/2008/Neirab_Apr08.html
http://www.un.org/unrwa/refugees/images/map.jpg
http://www.palestine-net.com/geography/gifs/cleansed.gif
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/maps/population-camps-2007.pdf
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/maps/population-camps-2007.pdf
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/maps/pal-ref-idp-world-2006.pdf
http://www.badil.org/Publications/badil-nakba-60-info-packet/maps/pal-ref-idp-world-2006.pdf
http://www.zochrot.org/index.php?id=228
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§ Tracing All That Remains Since Nakba: Israëlische vrijwilliger gaat terug naar de 
plaatsen waar ooit de vernietigde dorpen waren en filmt alles wat overbleef (en dat is 
niet veel) http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2041.html  

§ Video’s: Nakba and right of return: verzameling zeer interessante getuigenissen, 
interviews, documentaires, impressies,…  
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Nakba__Refugees__and_R_O_R__
5366/index.html  

§ ‘Al Nakba’: beelden van het leven in Palestina voor 1948 en van de Nakba : 
http://www.youtube.com/watch?v=9EAmtgfPz-k&feature=related 

§ Stories of Palestinian women 1930-1952: Zochrot-video, getuigenissen Palestijnse 
vrouwen die vluchteling werden  http://www.youtube.com/watch?v=7BH71bq7Dhk  
 

Boekentip 

§ Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine: hét referentiewerk over de Nakba 
http://www.ilanpappe.org/books.html (Ilan Pappe stelt het boek zelf voor: 
http://www.youtube.com/watch?v=XxxMppPxXCw) Bestel hier: http://www.amazon.com/Ethnic-
Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1209246585&sr=1-1 
 

Andere video’s 

§ 6 April 2008: Demolition of houses near the Separation Barrier, Far'un Village, 
Tulkarm District 
http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/20080406_Farun_house_demolitio
ns.asp 

§ Route 443: West Bank road for Israelis only: In de maart-editie van de nieuwsbrief 
brachten we het nieuwsbericht ‘Israëlische Hooggerechtshof verbiedt gebruik van 
belangrijke weg door Palestijnen.’ Route 443 dient als hoofdweg voor Israëli’s tussen 
Tel Aviv en Jeruzalem. De weg doorkruist voor een deel de bezette Westelijke 
Jordaanoever, maar Palestijnen mogen de weg niet gebruiken. Bekijk deze treffende 
minidocumentaire, die de beperkte bewegingsvrijheid van Palestijnen tastbaar maakt 
(7:33) http://www.btselem.org/english/video/200803_Road_443.asp 

http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2041.html
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Nakba__Refugees__and_R_O_R__5366/index.html
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Nakba__Refugees__and_R_O_R__5366/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=9EAmtgfPz-k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7BH71bq7Dhk
http://www.ilanpappe.org/books.html
http://www.youtube.com/watch?v=XxxMppPxXCw
http://www.amazon.com/Ethnic-Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1209246585&sr=1-1
http://www.amazon.com/Ethnic-Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1209246585&sr=1-1
http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/20080406_Farun_house_demolitions.asp
http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/20080406_Farun_house_demolitions.asp
http://www.btselem.org/english/video/200803_Road_443.asp
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1
 Het ‘Landencoördinatieteam (LCT) Israël/OT/PA’ (Israel/Occupied Territories/Palestinian Authority) verzamelt 

informatie en bouwt expertise op rond Israël en de bezette gebieden binnen Amnesty International Vlaanderen. Deze expertise 

wordt gebruikt voor ondersteuning van Amnesty-groepen die werken op Israël en de bezette gebieden, voor inhoudelijke 

ondersteuning van campagnes van het nationaal secretariaat, voor lobbywerk bij politici en voor sensibilisering van het grote 

publiek.  
2
 Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. Zij 

doet onderzoek en voert actie tegen ernstige mensenrechtenschendingen. 

mailto:amnesty@aivl.be
http://www.amnesty.be/israelpalestina
mailto:pieter_stockmans@hotmail.com
mailto:pieter_stockmans@hotmail.com
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3090

	INHOUD
	FOCUS: PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
	Omdat ook de kinderen als vluchtelingen worden beschouwd, is het aantal officieel geregistreerde
	Palestijnse vluchtelingen bij UNRWA gegroeid van 914.000 in 1950 tot meer dan 4,4 miljoen. Tot op
	vandaag staat UNRWA in voor sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg in de
	vluchtelingenkampen in Jordanië (10 vluchtelingenkampen, bijna 300.000 vluchtelingen), de Gazastrook
	(8 kampen, een half miljoen vluchtelingen), de Westelijke Jordaanoever (19 kampen, bijna 200.000
	vluchtelingen), Syrië (10 kampen, 120.000 vluchtelingen) en Libanon (12 kampen, 215.000 vluchtelingen.
	Samen leven ongeveer 1.350.000 Palestijnen in de officiële vluchtelingenkampen. Drie miljoen bij UNRWA
	geregistreerde vluchtelingen leven niet in kampen. Daarnaast leven nog eens miljoenen Palestijnse
	vluchtelingen in niet-officiële vluchtelingenkampen waar UNRWA geen diensten levert.
	AMNESTY INTERNATIONAL OVER RECHT OP TERUGKEER VAN VLUCHTELINGEN
	Amnesty verzet zich sterk tegen het dwingen van mensen hun eigen land te verlaten en
	roept op tot de erkenning van het recht van deze mensen om terug te keren naar hun eigen
	woningen of naar de omgeving van hun woningen. De uitoefening van dit recht kan
	verschillende vormen aannemen en is niet noodzakelijk een effectieve terugkeer naar de
	eigen woning. Een principe waaraan niet kan geraakt worden, is de keuzevrijheid van de
	vluchtelingen zelf. Het recht op terugkeer is immers een individueel recht van elke
	individuele vluchtelingen en kan niet als collectief gegeven worden onderhandeld in
	vredesonderhandelingen. Amnesty ondersteunt het recht op terugkeer van alle vluchtelingen,
	waaronder joodse vluchtelingen uit de Arabische landen, vluchtelingen uit Bosnië
	Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Oost-Timor, Guatemala, Rwanda en ook Palestina.
	Palestijnse vluchtelingen moeten zelf kunnen kiezen hoe zij hun recht op terugkeer
	wensen in te vullen.
	• Voor diegenen die willen blijven in de gastlanden betekent het recht op terugkeer dat zij de kans krijgen zich volledig te i
	Een onafhankelijk internationaal orgaan moet worden opgericht om de implementatie van
	het recht op terugkeer te overzien, om criteria te bepalen voor individuele claims en om de
	compensatieprocedure in goede banen te leiden.
	ACTIE!��BLIJVEND TRAUMA VOOR PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN UIT IRAK
	ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3803
	ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3745 AARZEL NIET OM DEZE ACTIE 
	ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4033
	ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3783

	PALESTIJNS GEWELD

	COLOFON
	COLOFON



