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Beste lezer, 
deze speciale editie van de nieuwsbrief staat volledig in het teken van de eindejaarsfeesten. We 
brengen een reportage over Bethlehem. Kerstmis zou een gelegenheid kunnen zijn om niet alleen het 
Bethlehem van 2009 jaar geleden te herdenken, maar ook om aandacht te schenken aan het 
Bethlehem van vandaag: een stad die doodbloedt door de wonde die de muur in het midden van de 
stad geslagen heeft. We gingen op bezoek bij het christelijke gezin Anastas, wiens huis en 
souvenirwinkel aan drie zijden ommuurd werd, en werden geconfronteerd met hun wanhoop en 
onmacht. We zagen hoe de muur een hap neemt uit Bethlehem, hoe de stad economisch lijdt, hoe 
gezinnen hun inkomen en daarmee ook hun waardigheid verliezen en een machteloos slachtoffer 
worden van de voldongen feiten van de muur rond hun huizen. Je kan het echte Bethlehem ook in 
huis halen: Claire Anastas probeert haar souvenirwinkel nu online verder te zetten. In cyberspace nog 
geen muur. Neem een kijkje op http://www.anastas-bethlehem.com/  
Israël viert Hannukah, het joodse feest van het licht. Maar Israël beperkt nog steeds de toevoer van 
brandstof naar Gaza. Elektriciteit is opnieuw een bijzonder schaars goed geworden in Gaza. Amnesty 
biedt een originele actie aan: stuur foto’s van licht naar Israël met de boodschap ‘Let there be light in 
all of Gaza!’ Ook in Israël zelf kan niet iedereen feest vieren: verschillende Israëlische tieners  zitten 
ook tijdens de feestperiode opgesloten in een militaire gevangenis, omdat zij dienst weigeren in het 
Israëlische leger. U leest waarom. Amnesty ondersteunt hun actiecampagne.  
Het LCT Israël/Palestina 
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REPORTAGE: BETHLEHEM  
 
Bethlehem: de muur neemt een hap uit de stad 
Op 25 december denken velen onder ons aan Bethlehem, aan wat er 2009 jaar geleden zou gebeurd 
zijn. Het Bethlehem van vandaag is een stad in de bezette Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van 
Jeruzalem, waar 60.000 Palestijnen in een wurggreep worden gehouden door de muur die Israël heeft 
gebouwd in het midden van de stad. Wij bezochten het gezin Anastas, een christelijk gezin uit 
Bethlehem, en waren getuige van een aangrijpend verhaal over de verregaande gevolgen van de 
muur op de stad en de inbreuk op de waardigheid en de economische rechten van gewone mensen.  
 

 
© www.openbethlehem.org  

Claire Anastas was de uitbaatster van een 
succesvolle souvenirwinkel aan het graf van 
Rachel, een belangrijke religieuze en 
toeristische trekpleister aan de grote 
verbindingsweg tussen Bethlehem en 
Jeruzalem. Pal naast het graf van Rachel 
wonen in één van de meest levendige wijken 
van Bethlehem, vol winkels en restaurants, 
was lange tijd een zegen voor het gezin 
Anastas. Claire’s souvenirwinkel was een 
noodzakelijke halte voor de 90.000 pelgrims 
die Bethlehem en Rachel’s graf elke maand 
bezochten, ooit Claire's belangrijkste bron van 
inkomsten. De garage van haar man bediende 
klanten van over heel Israël en Palestina.  

 
‘Vrede was het begin van het einde’ 
Het Oslo II-vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen in september 1995 was het begin van het 
einde voor het gezin. In tegenstelling tot de rest van Bethlehem bleef het gebied rond Rachel’s graf 
binnen ‘Zone C’. Israël behield er dus de volledige controle. Uit schrik dat het graf uiteindelijk onder 
Palestijnse soevereiniteit zou terechtkomen, begon het ‘Comité voor Rachel’s Graf’, een religieus 
joodse drukkingsgroep, een campagne om religieuze joden aan te moedigen een yeshiva te stichten 
in het graf en zich permanent te vestigen in het gebied. Er werd een soort van Israëlische nederzetting 
opgericht in het hart van Bethlehem. Het idee was een permanente Joodse aanwezigheid te 
verzekeren. Dat plan wierp zijn vruchten af toen de Israëlische regering in de paniekdagen van de 
tweede Intifada besliste over de route van de muur rond Jeruzalem. Drukkingsgroepen eisten de 
annexatie van Rachel’s graf bij Jeruzalem. Dat leek een absurde eis: om het gebied rond het graf te 
annexeren moest de muur een diepe hap nemen uit het centrum van Bethlehem en het stuk van de 
hoofdweg aan Claire’s huis veranderen in een ommuurde corridor die zou dienen als weg voor 
Israëli’s en toeristen om het graf van Rachel te bereiken vanuit Jeruzalem. Toch gaf de regering toe. 
 
‘Op een dag stond er een muur rond mijn huis’ 
Claire’s huis werd aan drie kanten ommuurd. “Op een dag stond er een muur rond mijn huis!”, vertelt 
Claire radeloos. De muur passeert langs 3 kanten op nog geen 10 meter van haar huis. Claire had 
hard gewerkt om een toekomst voor haar kinderen te verzekeren, maar heeft nu elke bron van 
inkomsten verloren: de muur veranderde de drukste straat van Bethlehem in een dode buurt waar nu 
grijze betonblokken van 8 meter hoog als voldongen feiten in de grond staan geboord. De dag in 
december 2003 waarop bulldozers de laatste 8-meter hoge betonnen platen rond haar huis plaatsten, 
verloor ze haar bron van inkomsten: toeristen zouden haar winkel niet meer kunnen bereiken. 
  
Het gezin met 4 kinderen kwam in zware financiële moeilijkheden terecht en woont nu in een donkere, 
claustrofobische, ommuurde hoek. Claire herinnert zich nog goed de dag dat ze begonnen te graven 
rond het huis: “Elke dag kwamen er bulldozers die enorm veel stof creëerden. Mijn zoon is allergisch 
aan stof en hij werd erg ziek. Ze vernietigden eveneens een riool recht tegenover mijn huis, om er de 
muur op te trekken. Mijn kinderen waren getraumatiseerd. Ze begrepen niet wat er gaande was. Ik zie 
geen hoopvolle toekomst voor Bethlehem. Mijn kinderen groeien op en willen een normaal leven 
leiden. Ze zijn reeds opgegroeid in een verschrikkelijke situatie tijdens de tweede Intifada.” 
 

http://www.openbethlehem.org/
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voor en na  

 
De hele buurt rond Rachel’s graf is net als Rachel, dood. Zo goed als alle zaken moesten de boeken 
toe doen, ook Johnny's succesvolle garage en Claire's ooit zo ideaal gelegen souvenirwinkel. 
Bethlehem was ooit de grote stedelijke hoop van de Palestijnen. Slechts een verre herinnering aan die 
hoop blijft bestaan. Tijdens de kerstperiode in 2005 mocht Bethlehem amper 3000 pelgrims 
verwelkomen. Claire vertelt ons dat de muur verhindert dat Bethlehem haar enorm potentieel kan 
vervullen als belangrijke toeristische trekpleister en dus als bron van inkomsten voor de Palestijnse 
economie: “De economie in Bethlehem ligt in duigen. We zijn onze connecties met Israëlische steden 
verloren en nu verliezen we eveneens onze verbindingen met Palestijnse steden. We zijn afgesloten 
van Jeruzalem. Ramallah is zeer moeilijk te bereiken, omdat we slechte wegen moeten gebruiken en 
langs checkpoints moeten passeren. Ondernemingen in Bethlehem zijn op sterven na dood.”  
 
‘Vooruitstrevende technologische systemen zullen ongemakken tot een minimum herleiden’ 
De geografie van de hele buurt is veranderd. Bij het bereiken van Bethlehem vanuit Jeruzalem 
blokkeert de muur de hoofdweg, ooit de levensader tussen twee innig met elkaar verbonden heilige 
steden. De verkeerssituatie is aangepast aan de aanwezigheid van de muur: er werd een rond punt 
gebouwd, waar taxi's en bussen vanuit Jeruzalem mensen afzetten aan een 'passengers drop off 
point' vooraleer ze terugkeren naar Jeruzalem. De passagiers moeten dan te voet door een 
checkpoint dat onlangs werd omgebouwd tot een terminal die lijkt op een definitieve grensovergang.  
 

 

 
Op zijn website geeft het Israëlische ministerie 
van defensie daar een bedrieglijke humanitaire 
draai aan: “Omdat vele inwoners van de 
Palestijnse gebieden in Israël werken en er 
zaken doen en vele Israëlische staatsburgers 
zaken doen in de Palestijnse gebieden, 
werden in de route van de muur een aantal 
terminals ingebouwd die de inspectie van 
mensen en goederen zullen vergemakkelijken 
zoals dat gebeurt aan internationale grenzen. 
Zulke inspecties zijn noodzakelijk omwille van 
de veiligheid, maar de vooruitstrevende 
technologische systemen van controle in de 
terminals zullen de ongemakken tot een 
minimum herleiden.”  

 
In werkelijkheid gaat het er minder rooskleurig aan toe. Miljoenen Palestijnen uit de Westelijke 
Jordaanoever – en dus ook uit Bethlehem – mogen Jeruzalem niet binnen, tenzij ze beschikken over 
een werkvergunning, die om de drie maanden moet worden hernieuwd en in vele gevallen om vage 
redenen wordt geweigerd. Daarnaast zijn “de ongemakken” alomtegenwoordig in de terminal tussen 
Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Een groot deel van de inwoners van Bethlehem werkt inderdaad in 
Jeruzalem. Zij moeten elke nacht in de vroege uurtjes urenlang opeengepakt staan aanschuiven aan 
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de terminal om op tijd op hun werk te raken. De ‘vooruitstrevende technologische systemen van 
controle’ bestaan uit een paspoortcontrole, een bagage-inspectie zoals op de luchthaven en dan 
nogmaals een paspoortcontrole. Israëlische soldaten schreeuwen door luidsprekers de stroom 
Palestijnen toe en patrouilleren met geweren op loopbruggen boven hun hoofden. Terwijl Palestijnen 
door deze enge trechter worden geduwd, rijden bussen vol toeristen door een andere poort in de muur 
Bethlehem binnen. Om Rachel’s graf te bezoeken, moet je Bethlehem echter niet meer binnenrijden. 
Het hoort nu immers bij Jeruzalem. De hoofdweg is er een ommuurde corridor die naar het graf leidt. 
De top van Claire's huis en souvenirwinkel steekt net boven de muur uit. 
 
‘Wij zijn trots tot de laatste christenen in Bethlehem te behoren’ 
De economische emigratie uit Bethlehem zal een ingrijpende impact hebben op de culturele diversiteit, 
die al vele eeuwen karakteristiek is voor Bethlehem. Vele christenen in Bethlehem hebben hun 
inkomen verloren en zien geen mogelijkheid om in de stad te blijven leven. Claire’s familie woont al 
generaties lang in Bethlehem. Claire is diep bezorgd, vele christelijke gezinnen die sterke banden 
hadden met de stad zijn immers al vertrokken: “Christenen vertrekken uit de stad omdat ze niet in een 
spiraal van armoede en financiële problemen willen terechtkomen, die het gevolg is van de 
beperkingen van de bewegingsvrijheid. En dus vertrekken ze, om elders ondernemingen op te starten. 
Christenen maken al maar één procent meer uit van de Palestijnen in Palestina. We zijn gehecht aan 
Bethlehem en we zijn trots tot de laatste christenen in Bethlehem en Palestina te behoren. Maar onze 
kinderen zetten ons onder druk om te vertrekken.” 
 
Claire toont ons haar lege winkel. We horen het geluid van de motor van een bus aan de andere kant 
van de muur. “Een bus met pelgrims” zegt Claire. “Meermaals op een dag horen we bussen vol met 
pelgrims komen en gaan, slechts tien meter van mijn huis. Zij hebben er geen idee van dat er hier ooit 
een bloeiende souvenirshop was of hoe de straat eruit zag voor de muur werd gebouwd. Het zijn 
klanten die ik niet meer kan bedienen.” Voor haar is het geluid van de busmotoren, zonder dat ze de 
bussen en de passagiers kan zien, een dagelijkse en cynische herinnering aan het feit dat men haar 
op een abrupte manier haar inkomen heeft afgenomen: “We verloren alles toen de muur er kwam. 
Voortdurend vragen we ons af waarom dit ons overkomen is. Wij zijn burgers en we zijn niet betrokken 
in dit conflict. We willen gewoon ons leven leiden.” 
 
De muur schendt de economische rechten van gewone Palestijnen 
Volgens de Israëlische autoriteiten is de muur een antwoord op zelfmoordaanslagen en is het enige 
doel van de muur de veiligheid van Israël te waarborgen. Feit is echter dat het grootste deel van de 
muur niet gebouwd wordt op de internationaal erkende grens tussen Israël en de Westelijke 
Jordaanoever, de zogenaamde Green Line. Bijna negentig percent van de route van de muur ligt op 
Palestijns land in de Westelijke Jordaanoever om een groot aantal Israëlische nederzettingen in de 
bezette Palestijnse gebieden in te sluiten, nederzettingen die gebouwd werden en nog steeds 
uitgebreid worden in strijd met internationaal recht. De sociale en economische rechten van duizenden 
Palestijnen zoals het gezin Anastas worden geschonden. Amnesty International zet al jaren druk op 
Israël om de bouw van de muur stop te zetten, de reeds gebouwde delen af te breken en te voorzien 
in een vergoeding voor de geleden schade. 
 
� ACTIE: KOOP KERSTCADEAUTJES BIJ CLAIRE! HET GEZIN ANASTAS HEEFT DE SOUVENIRSHOP OPNIEUW 

GEOPEND, MAAR DAN WEL ONLINE, WAAR ER GEEN MUREN ZIJN. NEEM EEN KIJKJE OP 
HTTP://WWW.ANASTAS-BETHLEHEM.COM OM TE ZIEN WAT ZE AANBIEDT. 

 
Achtergrondinformatie 

- Verhelderende en ontnuchterende fotoslideshows van de situatie aan Rachel’s Tomb in Bethlehem 
http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157607331301169/, 
http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Albums/Graf_Rachel_Huis_Claire_eng/index.html  

- Open Bethlehem: internationale campagne om de noodsituatie in Bethlehem aan te kaarten bij beleidsmakers 
wereldwijd en de bevolking van de rest van de wereld, media en kerkleiders te sensibiliseren. Massa interessante info 
over Bethlehem http://www.openbethlehem.org/   

- December 2004, The changing face of Bethlehem, UNOCHA, http://domino.un.org/pdfs/Beth_Rep_Dec04.pdf 
 
Amnesty-bronnen 

- Juni 2007, Enduring occupation, Palestinians under siege in the West Bank, AI Index: MDE 15/033/2007, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007  

- Februari 2004, The place of the fence/wall in international law, AI Index: MDE 15/016/2004, 
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/016/2004 
 
 

http://www.anastas-bethlehem.com/
http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157607331301169/
http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Albums/Graf_Rachel_Huis_Claire_eng/index.html
http://www.openbethlehem.org/
http://domino.un.org/pdfs/Beth_Rep_Dec04.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/016/2004
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ACTIE! 
 
 
GOED NIEUWS: MUHAMMAD AL HASHLAMON VRIJ! 

 
 

Muhammad Sami Al-Hashlamon, die 
administratief was opgesloten sinds juni 2006, 
werd vrijgelaten op 17 december 2008. Een 
Israëlische militaire rechtbank aanvaardde een 
beroep tegen de opsluiting, sprak Muhammad 
vrij en verwierp het beroep van het Israëlische 
leger. De rechter oordeelde dat Muhammad 
geen gevaar was voor de veiligheid. Het is 
ongebruikelijk dat een beroep ingesteld door 
het leger verworpen wordt door een militaire 
rechtbank. Muhammad liet Amnesty weten 
ongelooflijk blij te zijn om terug thuis te zijn bij 
zijn kinderen en zijn vrouw, die zelf werd 
vrijgelaten op 31 augustus 2008 na 2 jaar 
administratieve detentie. Muhammad had 
verschillende brieven van Amnesty ontvangen 
in de gevangenis.  

� MEER INFO: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4149  
 
 

EINDEJAARSACTIE GAZA: “LET THERE BE LIGHT IN ALL OF GAZA!” 

 

Als gevolg van de Israëlische blokkade kampt 
Gaza met zware elektriciteitspannes. In de 
eerste week van december liet Israël slechts 
877.820 liter van de industriële brandstoffen 
toe voor de elektriciteitscentrale in Gaza die 
gefinancierd wordt door de EU (34% van de 
wekelijkse minimumhoeveelheid brandstof 
waartoe het Israëlische Hooggerechtshof Israël 
verplicht). Slechts 7% van het benodigde gas 
voor koken werd geleverd. Die tekorten 
hebben een zware impact op watervoorziening 
en waterzuiveringspompen. Dieselbrandstof 
voor reservegeneratoren werd niet toegelaten. 
Slechts 104 vrachtwagens met internationale 
hulpgoederen werden toegelaten (8% van de 
normale wekelijkse leveringen hulpgoederen 
vóór de blokkade 1,5 jaar geleden). 

 
� ACTIE: STEEK JE LICHT OP BIJ ISRAËL! STUUR MASSAAL FOTO’S VAN JOUW LAMP THUIS, 

STRAATVERLICHTING, OPERATIELAMPEN OF WAAROM NIET DE LAMPJES UIT JE KERSTBOOM NAAR 
DE ISRAËLISCHE OVERHEID! VOEG DE BOODSCHAP TOE ‘LET THERE BE LIGHT IN ALL OF GAZA!’ (VAN 
22 TOT 29 DECEMBER VIERT DE JOODSE GEMEENSCHAP ‘HANUKKAH’, HET FEEST VAN HET LICHT) 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4080  

� AMNESTY PERSBERICHT: BEVOLKING VAN GAZA AANGEWEZEN OP OVERLEVEN 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4216  

 
 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4149
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4080
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4216
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ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE 

Shministim: jonge Israëlische gewetensgevangen opgesloten tijdens feesten 
Sinds augustus 2008 zijn verschillende gewetensbezwaarden na dienstweigering gearresteerd en 
veroordeeld tot celstraffen van 7 tot 21 dagen in een militaire gevangenis. Zij begonnen een 
campagne als de ‘Shministim’. Op dit moment zitten drie Shministim in de gevangenis: Tamar Katz, 
Yuval Oron-Ofir en Raz Bar-David Baron. Zij zitten hun derde gevangenisstraf uit en vieren misschien 
Hannukah, het joodse feest van het licht, en oudejaar in de gevangenis. 

Tamar Katz  © Shministim 

Tamar Katz (19) kreeg een derde 
gevangenisstraf opgelegd van 1 tot 22 
december. Zij weigerde een militair uniform te 
dragen en is daarom in isolatie geplaatst in de 
gevangenis. Volgens de Israëlische organisatie 
New Profile mag Tamar niet telefoneren met 
haar familie, mag ze niet van kledij wisselen en 
wordt haar zelfs ontzegd haar tanden te 
poetsen. Zij heeft in totaal al 50 dagen in de 
gevangenis doorgebracht. Tamar: "Ik ben niet 
bereid om een deel van een bezettingsleger te 
worden, om één van hen te worden die het 
geweer naar onschuldige Palestijnse burgers 
richten. Zulke acties veroorzaken enkel meer 
haat en geweld in onze regio." 

 

Yuval Oron-Ofir  © Shministim 

Yuval Oron-Ofir (19) kreeg na zijn eerste 
veroordeling van 24 november nog een tweede 
gevangenisstraf opgelegd van 7 tot 14 
december. Hij was welgeteld één dagje vrij en 
kreeg onmiddellijk een derde gevangenisstraf 
opgelegd van 21 dagen. Yuval brengt oudjaar 
waarschijnlijk door in de gevangenis. Pas op 2 
januari 2009 zou hij weer vrijkomen. Yuval: "Er 
is een andere weg, niet de weg van de oorlog, 
maar de weg van de dialoog en het begrip. Dat 
is waarom ik niet in dienst treed van een leger 
waarvan ik de acties niet steun en niet kan 
rechtvaardigen."  

 

Raz Bar-David Varon  © Shministim 

Raz Bar-David Baron (18) kreeg op 24 
november een tweede gevangenisstraf 
opgelegd tot 30 november. Op 1 december 
kreeg ze net als Tamar Katz een nieuwe 
gevangenisstraf opgelegd. Zij zou op 19 
december vrijkomen. Raz: "Ik heb dit leger 
zien vernietigen, onschuldige mensen zien 
neerschieten en vernederen. Het doet me pijn 
wanneer mensen, Palestijnen, zo brutaal 
aangepakt worden en het doet me pijn als zij 
later daarom hun haat tegen mij keren. Ik ben 
niet geboren om als soldaat een leger te 
dienen dat een ander volk bezet. Het is mijn 
verantwoordelijkheid om te weigeren.” 

 
 

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-tamar-katz-560x400.jpg
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-tamar-katz-560x400.jpg
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-yuval-oron-ofir-560x400.jpg
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-yuval-oron-ofir-560x400.jpg
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-raz-bar-david-varon-560x400.jpg
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/israel-raz-bar-david-varon-560x400.jpg
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Op 18 december hebben de Shministim samen met de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for 
Peace actie gevoerd voor het Israëlische ministerie van Defensie. Woordvoerster Rebecca 
Vilkomerson getuigt: “Toen we aankwamen, was het eerste dat we zagen de ellenlange rij dozen met 
steunbrieven die van over de hele wereld waren geschreven voor de Shministim, meer dan 20.000 in 
totaal!” De beweging van dienstweigeraars, de ‘Refusenik movement’ is klein in Israël. Het leger heeft 
er immers een enorm aanzien. De internationale steun was echter overweldigend, zegt Vilkomerson. 
 
Volgens Amnesty International zijn deze jongeren gewetensgevangenen. Amnesty verbond zijn stem 
dan ook aan de campagne van de Shministim en vraagt hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating. Er is geen burgerdienst als alternatief in Israël, en hoewel er een ‘conscience committee’ 
bestaat binnen het Israëlisch leger wordt vrijstelling van militaire dienst enkel verleend op grond van 
religieuze redenen. Wie militaire dienst weigert om pacifistische redenen of niet akkoord gaat met de 
militaire praktijken in de bezette Palestijnse gebieden, moet naar de gevangenis.  
 
Israëlische soldaten die schuldig zijn aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden 
(zoals het doden van ongewapende burgers, aanvallen op dichtbevolkte gebieden en vernietiging van 
eigendommen) worden daarentegen zelden gestraft en gaan vrijuit.“Dat geeft een verkeerd signaal 
aan de Israëlische maatschappij en jonge mensen in het bijzonder,” zegt Donatella Rovera, 
onderzoekster bij Amnesty International. Alle gewetensbezwaarden moeten de mogelijkheid krijgen 
om hun weigering tot militaire dienst toe te lichten aan een onafhankelijk orgaan. Amnesty 
International roept de Israëlische autoriteiten dan ook op om werk te maken van de oprichting van een 
dergelijk orgaan en vraagt om de gewetensgevangenen die nu opgesloten zitten onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten en geen andere gewetensbezwaarden op te sluiten. 

� ACTIE: BETUIG JE STEUN VOOR DE SHMINISTIM EN STUUR EEN BRIEF NAAR DE ISRAËLISCHE MINISTER 
VAN DEFENSIE:  HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4211 

� BEKIJK DE VIDEO WAARIN DE SHMINISTIM HUN DIENSTWEIGERING TOELICHTEN: 
HTTP://DECEMBER18TH.ORG 

 
Amnesty-bronnen: 

- Amnesty Public Statement, Conscience behind bars - youths jailed for refusing to serve in the army, 18 december 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/048/2008/en/abd29a9d-ccf6-11dd-9047-
0dd649cecd02/mde150482008en.html 

- Amnesty News, Israeli teenagers jailed for refusing to serve in army, 18 december 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-teenagers-jailed-refusing-serve-army-20081218 

- Steeds meer Israëlische gewetensgevangenen, Amnesty nieuwsbrief oktober 2008, p. 13-14, 
http://www.aivl.be/Media/2008-10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_ 
Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf 

- Nieuwe gevangenisstraffen voor Israëlische gewetensbezwaarden, Amnesty nieuwsbrief november, onderaan p. 13, 
http://www.aivl.be/Media/NBLCT_Nieuwsbrief_nov08.pdf 

 
Achtergrondinfo:  

- Mistreatment in Military Prison, 11/12/2008, http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1286 
- Mia Tamarin Sentenced Again for her Refusal, 05/12/2008, http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1282 
- Second Prison Term for CO Yuval Oron-Ofir, 08/12/2008, http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1284 
- Tamar Katz and Raz Bar-David Baron Sentenced, 02/12/2008, http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1280 
- Third Prison Term for Yuval Oron-Ofir, 15/12/2008, http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1288  

 
 

TIPS 
 

Agenda  

� Maandag 22 december, 20u, Brussel: Avond rond de woestijnkampen voor Palestijnse 
vluchtelingen uit Irak, met Rudi Vranckx (VRT) en Gie Goris (MO*). Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen brengt documentaires, foto's, getuigenissen, poëzie en muziek in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg (Arduinkaai 7, Lakensestraat, metro Ijzer of Rogier, Brussel). Rodaan Al 
Galidi (auteur/dichter) en Munir (muzikant), beiden vluchtelingen uit Irak, brengen poëzie en 
muziek. http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/agenda_item.php?n=453  
 
 
 

 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4211
http://december18th.org/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/048/2008/en/abd29a9d-ccf6-11dd-9047-0dd649cecd02/mde150482008en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/048/2008/en/abd29a9d-ccf6-11dd-9047-0dd649cecd02/mde150482008en.html
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-teenagers-jailed-refusing-serve-army-20081218
http://www.aivl.be/Media/2008-10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_%20Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf
http://www.aivl.be/Media/2008-10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_%20Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf
http://www.aivl.be/Media/NBLCT_Nieuwsbrief_nov08.pdf
http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1286
http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1282
http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1284
http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1280
http://www.newprofile.org/showdata.asp?pid=1288
http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/agenda_item.php?n=453
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Bethlehem 

� The Rachel's Tomb area is undergoing final wall constructions, 1 maart 2006, 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=782 

�  ‘The Committee For Rachel’s Tomb’: website van de joodsreligieuze drukkingsgroep, 
http://www.rachelstomb.org/main.html  

� Wall annexes Rachel's Tomb, imprisons Palestinian families, 
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=449746&contrassID=2&subContrass
ID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y 

� Rachel's Tomb. A Place of Hope and Healing: video met het Israëlische perspectief. Op 
minuut 02:15, wanneer de commentator spreekt over het ‘grote voorrecht voor Israëlische 
soldaten om bij Rachel’s Tomb Israël te mogen dienen’, zie je in de achtergrond het huis van 
de Anastas-familie, ommuurd. http://nl.youtube.com/watch?v=rZTX-0B39VU&feature=related 

� Christmas letter to Bethlehem, Father Michael McGarry, 18 december 2008: religieus leider 
schrijft brief aan Bethlehem vanuit Jeruzalem, 
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=24573&lan=en&sid=0&sp=0&isNew=1 

� Bethlehem Checkpoint 4am: video van een alledaags fenomeen in Bethlehem, de ellenlange 
wachtrijen en het nachtelijke gedrum aan het checkpoint tussen Bethlehem en Jeruzalem 
(09:00) http://nl.youtube.com/watch?v=d1FaWE1SIZk&feature=related   

 

Israëlische gewetensbezwaarden 

� Israeli colonel resigns over army's 'immoral' actions, 5 januari 2004, 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israeli-colonel-resigns-over-armys-
immoral-actions-577333.html 

� Leftist U.S. Jewish group backs Israelis who shun IDF enlistment, 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1047644.html 

� U.S. resisters' solidarity with Israeli "shministim" refusers, 
http://www.couragetoresist.org/x/content/view/649/1/ 

 

Rapport 

� International Crisis Group, Palestine Divided: nieuw rapport van de International Crisis 
Group dat stelt dat het huidige interne Palestijnse verzoeningsproces tussen Hamas en Fatah 
eerder een voortzetting is van de interne strijd met andere middelen. Geen van beide partijen 
zouden volgens de Crisis Group belang hebben bij een verzoening: 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5823  

 
 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=782
http://www.rachelstomb.org/main.html
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=449746&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=449746&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://nl.youtube.com/watch?v=rZTX-0B39VU&feature=related
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=24573&lan=en&sid=0&sp=0&isNew=1
http://nl.youtube.com/watch?v=d1FaWE1SIZk&feature=related
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israeli-colonel-resigns-over-armys-immoral-actions-577333.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israeli-colonel-resigns-over-armys-immoral-actions-577333.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1047644.html
http://www.couragetoresist.org/x/content/view/649/1/
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5823
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1
  

Amnesty International Vlaanderen vzw
2 

Kerkstraat 156 
2060 Antwerpen 
Tel.: 03 271 16 16 - Fax: 03 235 78 12 
amnesty@aivl.be 
www.amnesty.be/israelpalestina   
 
Hoofdredacteur 
Pieter Stockmans (pieter_stockmans@hotmail.com) 
 

Redactie 
Anuschka Mahieu 
Frederic Diependaele 
Julie Adyns 
Thijs Buelens 
 

Eindredactie 
Danielle Hennaert 

 
Verantwoordelijke Uitgever 
Amnesty International Vlaanderen vzw, Jan Brocatus, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen 
 

Steun Amnesty International Vlaanderen!  
Klik hier. 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.  
Inschrijven kan via een simpel mailtje naar pieter_stockmans@hotmail.com 

                                                 
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
http://www.ikwilhelpen.be/iwh/action.php?aid=24
mailto:pieter_stockmans@hotmail.com
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3090
http://www.amnesty.be/
http://www.amnesty.org/

	ACTIE: KOOP KERSTCADEAUTJES BIJ CLAIRE! HET GEZIN ANASTAS HEEFT DE SOUVENIRSHOP OPNIEUW GEOPEND, MAAR DAN WEL ONLINE, WAAR ER 
	MEER INFO: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4149
	ACTIE: STEEK JE LICHT OP BIJ ISRAËL! STUUR MASSAAL FOTO’S VAN JOUW LAMP THUIS, STRAATVERLICHTING, OPERATIELAMPEN OF WAAROM NIE
	AMNESTY PERSBERICHT: BEVOLKING VAN GAZA AANGEWEZEN OP OVERLEVEN HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4216
	ACTIE: BETUIG JE STEUN VOOR DE SHMINISTIM EN STUUR EEN BRIEF NAAR DE ISRAËLISCHE MINISTER VAN DEFENSIE:  HTTP://WWW.AIVL.BE/IN
	BEKIJK DE VIDEO WAARIN DE SHMINISTIM HUN DIENSTWEIGERING TOELICHTEN: HTTP://DECEMBER18TH.ORG
	TIPS
	Bethlehem
	COLOFON
	COLOFON



