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Beste lezer,
op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, een reden om stil te staan bij de zorgwekkende
situatie van vrouwen in Palestina. U zult merken dat Palestijnse vrouwen op twee manieren onder
bezetting leven. Toch nemen vele vrouwen hun lot in eigen handen: we kiezen er twee
vrouwenorganisaties uit, een Israëlische en een Palestijnse, die samen verenigd zijn in The
Jersulam Link. In de rubriek ‚Tips‘ vindt u illustraties bij de situatie van vrouwen. We vergeten ook
Gaza en de bewegingsvrijheid op de Westelijke Jordaanoever niet. Foto Nurit Wagner (Machsom Watch)
Het LCT Israël/Palestina

INHOUD
2 FOCUS: VROUWENRECHTEN Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart staan we
stil bij de situatie van vrouwen in Palestina.
4 ACTIE Een spoedactie tegen huisvernietiging en een tiener in administratieve detentie
5 ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE: THE JERUSALEM LINK Het Palestijnse Jerusalem
Centre for Women en het Israëlische Bat Shalom, twee vrouwenorganisaties, verenigd.
6 QUOTE VAN DE MAAND De Winograd-commissie levert een zeer twijfelachtig rapport af over het
gedrag van Israël tijdens de oorlog in Libanon.
7 AMNESTY NIEUWS UPDATE Bevolking Gaza opnieuw opgesloten!
8 MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS: Actualiteit met het Amnesty-standpunt. Deze editie gaan we
uitgebreid in op de beperking van de bewegingsvrijheid en Israëlisch en Palestijns geweld
12 TIPS Links naar onmisbare en verhelderende video’s en artikels.
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FOCUS: VROUWENRECHTEN
Bezetting in een patriarchale samenleving
Zie bij ‘TIPS’ voor video’s, interviews en artikels die dit illustreren !!!!
In de nacht van 28 op 29 september 2004 dwong de vader van de 21-jarige Maha zijn dochter om gif
te drinken, toen hij ontdekte dat ze zwanger was. Kort daarvoor was haar relatie met een
jongeman aan het licht gekomen en had haar vader overhaast een huwelijk geregeld dat drie dagen
later moest plaatsvinden. “Toen Maha contact met ons opnam, was het Israëlische leger net Beit
Hanoun binnengevallen. Niemand kon het gebied bereiken, ook al was het amper 10 kilometer ver,
want het leger had de weg afgesloten. Uiteindelijk konden we de hulp inroepen van mensen ter
plaatse, die Maha naar een ziekenhuis in de buurt brachten. Maar tevergeefs, het meisje overleed
op 1 oktober. Ze had kunnen gered worden, als we haar meteen naar een ziekenhuis hadden kunnen
overbrengen.” (getuigenis hoofd Women’s Affairs Technical Committee, Gaza-stad, Rapport Amnesty
International, Conflict, occupation and patriarchy: women Carry the burden, maart 2005)

Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag focussen we op de situatie van vrouwen in de
bezette Palestijnse gebieden. Hun rechten worden geschonden door het geweld van de Israëlische
bezetting, maar staan ook onder druk in de patriarchale Palestijnse maatschappij.
Vrouwenrechtenschendingen binnen de Palestijnse samenleving blijven vaak in een taboesfeer
hangen en worden overschaduwd door de bezetting die een impact heeft op het dagelijkse leven
van alle Palestijnen.
Palestijnse vrouwen- en mensenrechtenorganisaties zagen het geweld tegen vrouwen in de
Palestijnse samenleving toenemen sinds het uitbreken van de tweede intifada. De militarisering van
de bezetting en de erbarmelijke economische toestand hebben bestaande problemen van
ongelijkheid tussen en man en vrouw in de Palestijnse samenleving verscherpt. Door de
economische crisis zijn veel Palestijnse mannen werkloos en zien almaar meer vrouwen zich
gedwongen in te staan voor het levensonderhoud van het gezin. Deze omkering van het
traditionele rollenpatroon in een Palestijns gezin doet vaak het huiselijk geweld toenemen.
Mannen zijn niet alleen gefrustreerd dat ze hun rol als kostwinner niet meer kunnen opnemen, maar
aanvaarden ook moeilijk dat hun vrouw uit werken gaat. Bovendien leven vrouwen door checkpoints
en blokkades voortdurend in angst niet tijdig van hun werk thuis te komen om hun kinderen op te
vangen. Daardoor raken zij geïsoleerd in hun dorp of huis. Gezinnen wiens huis vernield werd door
het Israëlische leger vinden onderdak bij familie, maar verliezen veel of alle privacy. Dat leidt vaak
tot familiale spanningen waarvan de vrouw het slachtoffer wordt.
Het Palestijnse rechtsstelsel biedt onvoldoende bescherming aan vrouwen die het slachtoffer
worden van geweld of misbruik in de familie. Sinds de Israëlische bezetting in 1967 is de Israëlische
militaire wetgeving van kracht voor veiligheidszaken. Tegelijk vormen Ottomaanse, Britse,
Jordaanse (op de Westelijke Jordaanoever) en Egyptische (in de Gazastrook) wetsartikelen de basis
voor het rechtsstelsel van de Palestijnse Autoriteit dat sinds 1993 van kracht is. Sommige wetten
zijn discriminerend en bevorderlijk voor vrouwenrechtenschendingen. Gevallen van huiselijk
geweld, seksueel misbruik en eermoorden worden zelden gerapporteerd. Familiezaken worden
binnen de Palestijnse samenleving als een privéaangelegenheid beschouwd die bij voorkeur
onderling worden opgelost, eerder dan via wettelijke procedures. Ook het klimaat van bezetting
maakt dat vrouwen zelden openlijk durven spreken over hun problemen, die minimaal lijken in
vergelijking met alle andere ellende. Zij worden vaak onder druk gezet om geen klacht in te dienen.
Gerechtelijke instanties blijken vaak niet in staat de wet af te dwingen. Dat is te wijten aan het
falen van individuele ambtenaren of instellingen, maar ook aan acties van het Israëlische leger die
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sinds 2000 tal van veiligheidsinstallaties en –instellingen van de Palestijnse Autoriteit vernietigden
en het veiligheidsdiensten onmogelijk maakt hun taak naar behoren uit te voeren.
De bezetting is ook op een meer directe manier schadelijk voor vrouwen. Het is niet uitzonderlijk
dat zwangere Palestijnse vrouwen op weg naar het ziekenhuis worden tegengehouden aan een
checkpoint en langs de weg, in de auto of in een ambulance, bevallen. Zo’n situatie is niet alleen
mensonwaardig maar ook levensbedreigend wanneer de vrouw en/of het pasgeboren kind in kritieke
toestand verkeren. Sinds 2000 stierven al tientallen vrouwen en baby’s in zo’n situatie. Uit angst
voor dit scenario bevallen steeds meer vrouwen thuis, ondanks het verhoogde risico op
complicaties. Vrouwen die toch in een ziekenhuis willen bevallen, brengen hun zwangerschap in
angst door, of proberen enkele maanden voor de bevalling te verhuizen naar een plaats dichter bij
het ziekenhuis. Uit vrees voor intimidatie en pesterijen van Israëlische soldaten vermijden vrouwen
zoveel mogelijk de checkpoints. Ze gaan minder vaak of helemaal niet op controle bij een arts,
waardoor hun algemene gezondheidstoestand er ook op achteruitgaat.
Het restrictiebeleid van het Israëlische leger heeft bovendien veel vrouwen van hun familie
gescheiden. Hoewel de Westelijke Jordaanoever geen groot gebied beslaat, is het de facto
opgedeeld door checkpoints en blokkades die familieleden verhinderen om elkaar regelmatig te
zien. Vrouwen worden zo afgesneden van een sociaal netwerk waar ze terechtkunnen,
bijvoorbeeld als ze familiale problemen hebben.
Palestijnse en Israëlische vrouwenorganisaties, sociale werkers en advocaten ijveren sinds lang
voor vrouwenrechten en stellen alles in het werk om een einde te maken aan het geweld tegen
vrouwen. Ze zijn erin geslaagd om een netwerk op te bouwen van veiligheidsambtenaren en politieagenten die bereid zijn om slachtoffers bij te staan. Ze ondernemen verschillende initiatieven om
de samenleving te sensibiliseren voor vrouwenrechten en het thema op de politieke agenda te
plaatsen. Sinds het begin van de tweede intifada zagen ze hun draagvlak echter afzwakken door het
klimaat van voortdurend geweld: door vernieling, beperkte bewegingsvrijheid en armoede gaat alle
energie uit naar overleven.
Amnesty International roept Israël op een einde te stellen aan de beperkingen van de
bewegingsvrijheid en zwangere vrouwen in elke situatie toegang te verlenen tot adequate
gezondheidszorg. Israël moet als bezettingsmacht alles in het werk stellen om de veiligheid van
vrouwen in de bezette gebieden te garanderen en de straffeloosheid tegen te gaan. De Palestijnse
Autoriteit moet ervoor zorgen dat geweld tegen vrouwen in elk geval onderzocht en bestraft wordt
en moet bovendien investeren in preventiemaatregelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen.
Daarvoor zal ook een sensibilisering van de Palestijnse bevolking nodig zijn en zullen opleidingen
moeten worden voorzien voor politie, aanklagers, rechters en andere ambtenaren betrokken bij
justitie. Discriminerende wetten moeten worden herzien. In dat proces van hervorming moeten
vrouwenrechtenorganisaties worden betrokken.
Amnesty-bronnen:
Conflict, occupation and patriarchy: Women carry the burden (Amnesty International, maart 2005)
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/016/2005
Right to Family Life denied (Amnesty International, maart 2007)
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/018/2007/f681c174-a31d-11dc-8d746f45f39984e5/mde150182007en.pdf
Torn apart: families split by discriminatory policies (Amnesty International, juli 2004)
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/063/2004/8d828d74-a62b-11dc-bc7d3fb9ac69fcbb/mde150632004en.html
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ACTIE!
SPOEDACTIE HUISVERNIETIGING HADIDYA EN HUMSA

© Stop the wall campaign

Op 6 februari verloren 30 Palestijnse landbouwers en herders van Hadidiya, een dorp in de
Jordaanvallei op de Westelijke Jordaanoever, opnieuw hun woning. Het voorbije jaar ondergingen
vele dorpsgenoten hetzelfde lot. Omdat het Israëlische leger het grootste deel van de Jordaanvallei
tot ‘gesloten militair gebied’ benoemde, is elke Palestijnse woning in Humsa en Hadidiya gedoemd
tot afbraak. Israëlische nederzettingen daarentegen, in strijd met het internationaal recht, blijven
uitbreiden in diezelfde ‘verboden militaire regio’. Amnesty International stelde tijdens een recent
bezoek aan de regio extreem moeilijke omstandigheden vast. Bovenop de periodieke sloop van de
huizen van Palestijnse dorpsbewoners, gebruikt het Israëlische leger ook andere methodes om de
bewoners uit het gebied te verjagen. Ze ontzeggen hen de toegang tot water, perken hun
bewegingsvrijheid in en nemen hun dieren in beslag. De dorpsbewoners zijn afhankelijk van hun
dieren voor landbouw en hun onderhoud, waardoor ze nu nog meer problemen hebben om te
overleven. Ondanks dit alles zijn ze vastbesloten om in het gebied te blijven.
ð ACTIE STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3744
ð ZIE OOK AMNESTY NIEUWS UPDATE: HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-UPDATES/FEATURESTORIES/ISRAELI-ARMY-DESTROYS-PALESTINIAN-HOMES-20080214

TWEE SPOEDACTIES GAZA LOPEN NOG STEEDS!
1,5 miljoen inwoners in Gaza zijn nog steeds afhankelijk van Israël voor elektriciteits- en
brandstofvoorziening, met alle gevolgen vandien (zie ‘Amnesty Nieuws Update’). Amnesty
International roept Israël op om de restricties op het transport van brandstoffen, humanitaire hulp
en andere basismiddelen op te heffen.
ð ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3704
De Israëlische autoriteiten weigeren Palestijnen in kritieke toestand een vergunning te geven om
de Gazastrook te verlaten voor dringende medische zorg niet beschikbaar in Gaza. Amnesty
International voert actie voor 11 patiënten levensbedreigende ziektes en dringend medische
behandeling nodig hebben.
ð ACTIE: STUUR SNEL 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!
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ADMINISTRATIEVE DETENTIE NURA MUHAMMAD SHUKRI JABER AL-HASHLAMON
Nura Al Hashlamon, een Palestijnse huisvrouw (36), zit sinds 16 september 2006 in administratieve
detentie in Israël zonder beschuldiging of proces. Haar detentie werd op 17 december 2007 opnieuw
verlengd. Die verlenging kan onbeperkt driemaandelijks herhaald worden.
ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3660

ADMINISTRATIEVE DETENTIE OBEIDA ASSIDA
Obeida 'Assida, een Palestijnse tiener (!), zit sinds 23 mei 2007 in administratieve detentie in Israël
zonder beschuldiging of proces. Obeida was 17 toen hij gearresteerd werd en blijft in
administratieve detentie tot 1 april 2008. Het is zeer waarschijnlijk dat voor die datum de termijn
opnieuw verlengd wordt. Sinds de arrestatie van Obeida kreeg zijn vader nog geen toestemming om
hem te bezoeken. Zijn moeder zag haar zoon één keer, in oktober 2007. Voor zijn arrestatie zat
Obeida in het voorlaatste jaar van de middelbare school, midden in examentijd. Hij kreeg niet de
kans om zijn examens af te maken en verloor zo een volledig schooljaar. Nu verliest hij opnieuw
een jaar, waardoor hij kansen op onderwijs mist, zelfs nadat hij vrijgelaten wordt.
ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3724

ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE
Jerusalem Center for Women en Bat Shalom – Jerusalem Link
De Palestijnse vrouwenorganisatie Jerusalem Center for Women (JCW) werd in maart 1994 in OostJeruzalem opgericht. Tezelfdertijd werd in West-Jeruzalem de Israëlische vrouwenorganisatie Bat
Shalom opgericht. Beide organisaties werken nauw samen: hun gezamenlijke Palestijns-Israëlische
acties en programma’s rond vrouwen- en mensenrechten in de regio worden uitgevoerd via een
coördinerend orgaan, de Jerusalem Link. Op die manier promoten ze samen een visie op vrede en
democratie.
Het JCW ziet een centrale rol weggelegd voor de Palestijnse vrouw in de creatie van een eigen
staat. Daarom steunt de organisatie het engagement dat vrouwen opnemen in alle aspecten van de
Palestijnse samenleving, door het geven van training en opleiding aan Palestijnse vrouwen rond
democratie, mensenrechten,… Op die manier wil JCW de status en de rol van de vrouw in de
Palestijnse samenleving verbeteren, het politiek activisme van vrouwen versterken en hun rechten
beter beschermen. Bat Shalom is een Israëlische feministische organisatie bestaande uit Joodse en
Palestijnse Israëlische vrouwen. Ook zij strijden voor duurzame vrede en mensenrechten, maar ook
voor het verkrijgen van een gelijke stem voor Joodse én Arabische vrouwen in de Israëlische
samenleving. Bat Shalom organiseerde recent een konvooi naar de Gazastrook met grote
hoeveelheden waterfilters en basisvoedsel. Het binnenbrengen van waterfilters in de Gazastrook
wordt al een half jaar niet toegestaan. Volgens Bat Shalom zijn de Israëlische media er ook nog niet
in geslaagd om het Israëlische publiek werkelijk te tonen hoe erg de situatie is.
Het ontstaan van beide organisaties en de Jerusalem Link is terug te voeren naar een aantal
overlegmomenten tussen prominente Israëlische en Palestijnse vrouwen- en vredesactivisten in
Brussel in de periode ’89-‘91. Met de Jerusalem Link Declaration uit 1999 engageren beide
zusterorganisaties zich om samen tot duurzame vrede te komen via de een actieve deelname van
vrouwen in het vredesproces. Vanaf 2003 participeren beide organisaties ook in demonstraties als
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onderdeel van het initiatief Women for Ending Occupation. Doel van deze acties is een sterke,
luide en vooral verenigde stem te laten horen tegen de bezetting. Meest recente gezamenlijke
activiteit was het Joint Partnership Seminar van 2 tot 4 november 2007 in Betlehem. Ongeveer 60
vrouwen (zowel politici, academici, activisten, …) namen deel aan het seminarie met als focus
resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad die oproept tot meer participatie van vrouwen in
conflictbemiddeling.
Meer info:
http://www.j-c-w.org/ en http://www.batshalom.org/
http://www.j-c-w.org/history.php en http://www.batshalom.org/jlink_about.php
http://www.batshalom.org/jlink_principles.php en http://www.j-c-w.org/jl_principles.php
http://www.j-c-w.org/media.php?id=28
-

QUOTE VAN DE MAAND
“We beschouwen de tweede Libanon-oorlog als een gemiste kans. Israël begon een lange oorlog die
zonder duidelijke militaire overwinning werd afgesloten. Een half-militaire organisatie van een
paar duizend man bood gedurende weken weerstand aan het sterkste leger in het Midden-Oosten.
We stelden verschillende onzorgvuldigheden vast in de verdediging van de Israëlische
burgerbevolking, die werd aangevallen met raketten. Israël gebruikte haar militaire macht niet
effectief.” Rechter Eliyahu Winograd, voorzitter van de Winograd-commissie
De Winograd-commissie, een Israëlische onderzoekscommissie ingesteld om het gedrag van Israël in
de oorlog met Hezbollah te onderzoeken, heeft haar rapport gepubliceerd. Volgens Amnesty
International is het rapport ondermaats.
In de oorlog vonden meer dan 1000 Libanese burgers de dood en raakten er bijna 5000 gewond in
een intense bommencampagne van Israël. De Winograd-commissie spreekt zich uit over militairstrategische beslissingen en de ineffectiviteit van het leger. De politieke beslissingen en militaire
strategieën worden geanalyseerd op hun effectiviteit, niet op hun overeenstemming met het
internationaal humanitair recht. De commissie geeft geen verklaring waarom Israël geen
onderscheid maakte tussen burger- en militaire doelwitten. Uit een eigen onderzoek ter plaatse
besloot Amnesty International dat het niet de Hezbollah-strijders waren die de grootste prijs
betaalden, maar de burgerbevolking. Ook de Verenigde Naties stelden dit in hun onderzoeksrapport
van 10 november 2006: de militaire acties beantwoordden niet aan het principe van
proportionaliteit. Het 629-pagina lange rapport van de Winograd-commissie besteedt bovendien
slechts 6 pagina’s aan de clusterbommencampagne nadat de wapenstilstand reeds was afgekondigd.
Het rapport noemt het gebruik van clusterbommen legaal, maar onzorgvuldig gecontroleerd.
Volgens Amnesty is het rapport van de Winograd-commissie zelf een gemiste kans om de
beslissingen die aan de basis liggen van zware schendingen van international recht onder de loep te
nemen en aan te bevelen de verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden voor het gerecht te brengen.
De Winograd-commissie had immers de bevoegdheid de verantwoordelijken aan te wijzen voor
bewust of nalatig misdadig gedrag en hun strafrechtelijke vervolging aan te bevelen.
Bronnen
AMNESTY PERSBERICHT: “Winograd Commission disregards Israeli war crimes” http://www.amnesty.org/en/formedia/press-releases/israel-winograd-commission-disregards-israeli-war-crimes-20080131
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=41031
Een uitgebreide perstoespraak van rechter Winograd zelf: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L3500810,00.html
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AMNESTY NIEUWS UPDATE: GAZA
Bevolking Gaza opnieuw opgesloten

In de nieuwsbrief van januari las u de oproep van Amnesty International ‚Palestijnen mogen niet
opnieuw gevangenen in Gazastrook worden‘. Op 23 januari 2008 bliezen Palestijnse militanten de
grensmuur tussen Gaza en Egypte op, waarna duizenden Palestijnen gedurende 10 dagen hun
voorraad konden inslaan bij winkels in Egypte en honderden patiënten in Egypte toegang kregen tot
noodzakelijke gezondheidszorg. Sinds 3 februari herstelden de Egyptische autoriteiten de grens
inmiddels volledig en dwongen zij de achtergebleven Palestijnen terug de Gazastrook in, waardoor
de situatie in Gaza weer als vanouds is: patiënten die dringend nood hebben aan medische
verzorging (die niet kan worden voorzien in Gaza door de Israëlische blokkade) worden opnieuw de
toegang tot Egypte geweigerd.
Amnesty herhaalt zijn oproep aan de Egyptische autoriteiten: Egypte heeft het recht zijn grenzen te
beschermen, maar een terugkeer naar de situatie van volledige afsluiting is totaal onaanvaardbaar.
Egypte moet samen met Israël, de Palestijnse Autoriteit en de defacto regering van Hamas in de
Gazastrook dringend een akkoord bereiken over een beheer van de grens tussen Gaza en Egypte dat
de fundamentele rechten van de Gazanen respecteert.
Ook de Israëlische blokkade gaat door. Inmiddels heeft die blokkade geleid tot een totale
verlamming van de Gazaanse economie: 80% van de bevolking is gedwongen afhankelijk gemaakt
van internationale hulp, die bovendien beperkt wordt toegelaten. Daardoor stijgen ook de kosten
voor de VN-hulporganisaties. De Israëlische autoriteiten laten nu een beperkte brandstoftoevoer
Gaza binnen, maar er zijn nog steeds stroomuitvallen. Meer dan de helft van de Gazaanse gezinnen
zit minstens 8 uur per dag zonder stroom en heeft geen toegang tot lopend water. De Gazaanse
Waterautoriteit kan geen water verdelen noch afvalwater wegpompen. De gezondheid van vele
kinderen is in gevaar door vervuild water en defecte sanitatie. Ziekenhuizen moeten operaties
uitstellen om voorrang te geven aan dringende gevallen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de elekriciteitsvoorziening in de Gazastrook, de huidige
elektriciteitscrisis, de geschiedenis van het Israëlisch beleid van ‚power cuts‘ en de impact daarvan
op het dagelijkse leven van gewone burgers: bekijk het maandelijkse Gaza Situation Report van
OCHA (zie bronnen).
Bronnen
AMNESTY NEWS UPDATE 31 januari 2008: Egypte blocks Gazans access to the outside world
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/egypt-blocks-gazans-access-outside-world-20080131
AMNESTY NEWS UPDATE 6 februari 2008: Gazans cut off after Egypt seals the border
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/locked-down-gaza-20080206
OCHA Gaza Situation Report 8 februari 2008 http://www.ochaopt.org/documents/Gaza%20Feb_08_2008.pdf
http://www.haaretz.com/hasen/spages/947099.html, http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/142008.html
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MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS
Gebruik van geweld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever
Israëlisch leger doodt 96 Palestijnen in januari
In de loop van januari zijn 96 Palestijnse doden gevallen bij acties van het Israëlisch leger op de
Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Onder de 87 doden in de Gazastrook waren 71
burgers. Van de 9 slachtoffers op de Westelijke Jordaanoever waren 3 burgers. Onder de
slachtoffers waren ook 10 kinderen. Dat meldt het maandelijkse rapport van de International
Solidarity Foundation for Human Rights. Nafha Society, een Palestijnse organisatie die opkomt voor
de rechten van gevangenen, meldt dat er sinds begin februari al 38 Palestijnen werden gedood.
Amnesty International veroordeelt alle aanvallen op ongewapende burgers en roept de Israëlische
autoriteiten op elke gebeurtenis waarbij een burger wordt gedood of verwond door Israëlische
troepen, te onderzoeken en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27552,
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&Do=Print&ID=27837
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

Palestijns geweld
Sderot dagelijks onder vuur van Palestijnse raketten
De Israëlische stad Sderot en andere dorpen in de Negev-woestijn dichtbij de grens met Gaza liggen
dagelijks onder vuur van raketten die Palestijnse militanten afvuren vanuit de Gazastrook. Op 6
februari raakten twee kinderen licht gewond toen een Qassam-raket insloeg in de kibbutz Be'eri.
Die dag sloegen nog zeven andere raketten in. Een paar dagen later raakten twee Israëlische broers
van 8 en 19 gewond toen een raket landde dichtbij de plaats waar hun familie toevlucht had
genomen. Op 17 februari landden zeven projectielen en vier Qassam-raketten in de westelijke
Negev. De dag erna vuurden Palestijnse militanten negen Qassam-raketten af vanuit Gaza. Eén van
die raketten sloeg in in een tuin van een huis in Sderot. Er vielen geen gewonden. Op 27 februari
werd een Israëlische student uit Sderot gedood in een Qassam-rakettensalvo.
De druk op de Israëlische eerste minister Ehud Olmert wordt met de dag groter. Leden van zijn
eigen regering eisten nog strengere militaire en economische actie tegen de raketaanvallen. Olmert
riep daarop op tot kalmte en redelijkheid: “Woede is een begrijpelijk antwoord, maar geen
actieplan.” De raketaanvallen zijn illegaal onder internationaal humanitair recht omdat zij geen
enkel onderscheid maken tussen burgers en militaire doelwitten. Amnesty International roept de
Palestijnse gewapende groeperingen op de raketaanvallen op Israëlische burgers te stoppen en zegt
dat de Palestijnse Autoriteit effectieve maatregelen moet nemen om zulke aanvallen te voorkomen
en de verantwoordelijken te berechten.
Bronnen: http://www.haaretz.com/hasen/spages/952152.html, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7237424.stm,
http://www.haaretz.com/hasen/spages/955452.html, http://www.haaretz.com/hasen/spages/953269.html,
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28026,
http://www.haaretz.com/hasen/spages/958695.html
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)
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Israëlische vrouw komt om bij zelfmoordaanslag
Bij de eerste Palestijnse zelfmoordaanslag in meer dan een jaar tijd (de laatste was in januari 2007
in EIlat) zijn in de Zuid-Israëlische stad Dimona 3 doden gevallen, waaronder de 2 daders en een
Israëlische vrouw. Een van de daders bracht zijn explosievengordel tot ontploffing in een
winkelcentrum. Een mededader raakte hierbij gewond waarop de politie hem doodschoot alvorens
hij zijn explosievengordel tot ontploffing kon brengen. 9 mensen raakten gewond, waarvan 1 zich in
kritieke toestand bevindt.
Volgens een woordvoerder van al-Aqsa Martyrs Brigades ging het om een gezamenlijke actie van alAqsa, het PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) en een kleine, minder gekende factie.
President van de Palestijnse Authoriteiten Mahmoud Abbas veroordeelde de aanslag, maar ook een
raid van het Israëlisch leger eerder die dag in Qabatiya waarbij 2 Palestijnse doden vielen (leden
van de Islamitische Jihad groep). De Palestijnse Autoriteiten veroordeelde de aanslagen in Israël,
maar ziet deze aanslag als een antwoord op Israëlische raids en andere bezettingsmaatregelen die
leiden tot frustratie en wanhoop.
Amnesty International veroordeelt zowel de Israëlische extrajudiciële executies als Palestijnse
zelfmoordaanslagen tegen burgers.
Bronnen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7225775.stm, http://www.haaretz.com/hasen/spages/951141.html
http://www.metimes.com/International/2008/02/04/new_suicide_bombing_in_israel/1955/
Amnesty standpunt http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006 (Road to Nowhere, Without distinction:
Palestinian attacks against Israëli civilians, p.14-16)

Europa en de Verenigde Naties
VN-Mensenrechtenraad behandelt bevallingen aan Israëlische checkpoints
Het jaarrapport van het VN-Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens voor de VNMensenrechtenraad rapporteert 69 gevallen van Palestijnse vrouwen die aan een Israëlisch
checkpoint bevielen sinds 2000. Het rapport bevestigt eveneens dat zulke praktijken ook vandaag
nog voortduren. Checkpoints en wegversperringen blijven economische, medische en psychosociale
gevolgen voor zwangere vrouwen: vrouwen bevallen vaker met een keizersnede om de
bevallingsdatum te controleren, krijgen minder postnatale zorg, lijden aan verhoogde stress tijdens
de zwangerschap, bevallen vaker thuis of bij de huisarts, verhuizen tijdens de zwangerschap en
kunnen minder vaak een beroep doen op de familie door de beperkte bewegingsvrijheid.
Bron: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm (scroll naar beneden: A/HRC/7/44
“Report of the High Commissioner for Human rights on the issue of Palestinian pregnant women giving birth at Israeli
checkpoints”)

Europees Parlement veroordeelt collectieve bestraffing in Gaza
Na de Europese Commissie (zie nieuwsbrief januari) heeft nu ook het Europese Parlement (EP) de
voortdurende Israëlische blokkade van de Gazastrook veroordeeld. In een resolutie van 21 februari
dringt het EP er bij Israël op aan een einde te maken aan de militaire en economische acties
waarbij burgers worden gedood of in gevaar gebracht. Het beleid om de Gazastrook te isoleren
zowel op politiek als op humanitair vlak is mislukt. Het EP herhaalt zijn oproep aan alle partijen om
het internationale recht, en met name het internationale humanitaire recht, ten volle te
eerbiedigen en is van mening dat de burgerbevolking niet mag worden getroffen door militaire
acties en collectieve strafmaatregelen. Het EP roept Israël daarom op zijn internationale
verplichtingen als bezettingsmacht in de Gazastrook na te komen.
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Het EP uit ook zijn ernstige bezorgdheid over de beslissing van Israël om een bijkomende beperking
van de energievoorziening naar de Gazastrook met vijf procent per week in te stellen, hetgeen niet
in overeenstemming kan worden geacht voor het tegemoetkomen aan de minimale humanitaire
behoeften. Het EP herhaalt ook zijn oproep tot Hamas om de raketbeschietingen van Israëlisch
grondgebied door Palestijnse milities vanuit de Gazastrook te verhinderen.
Bronnen: RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT van 21 februari 2008 over de situatie in de Gazastrook
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080064+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL,
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=956817&contrassID=1&subContrassID=1

Nederzettingen
De Israëlische minister van huisvesting Zeev Boim heeft zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van
1000 nieuwe huizen voor Israëlische kolonisten in de nederzettingen Har Homa en Pisgat Ze’ev, in
Oost-Jeruzalem. Volgens Boim bouwt Israël binnen de grenzen van de gemeente Jerusalem. OostJeruzalem ligt echter op de Westelijke Jordaanoever en werd in 1967 geannexeerd door Israël. Deze
annexatie werd door geen enkel land ter wereld werd erkend. Deze aankondiging is de zoveelste op
rij na de vredesconferentie in Annapolis. De Palestijnse onderhandelaar vraagt de Israëlische
regering om vrede een kans te geven door de bouw van de nederzettingen te stoppen.
Amnesty vraagt aan de Israëlische autoriteiten de constructie en expansie van Israëlische
nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, stop te
zetten en bestaande nederzettingen te ontmantelen.
Bronnen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7240557.stm, zie ook nieuwsbrief december en januari: telkens in
de rubriek ‘quote van de maand’, zie ook nieuwsbrief januari: eerste nieuwsberichten in de rubriek ‘mensenrechten in
het nieuws’ en bij ‘tips’)
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/067/2007,
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/093/2006 (punt 6: Land-grabbing: Israeli settlements in the West
Bank, p.16 / Aanbeveling p.37), http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/033/2007 (Enduring Occupation,
p.41), http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/093/2006 (Road to Nowhere, p. 38)

Beperking bewegingsvrijheid op de Westelijke Jordaanoever is dodelijk
Tulkarem: strenge beperkingen kosten het leven aan hartpatiënte
In de maand februari heeft het Israëlische leger de bewegingsvrijheid van Palestijnen in het
noorden van de Westelijke Jordaanoever verder ingeperkt; volgens een militaire bron uit vrees voor
aanslagen. De stad Tulkarem wordt daarbij hard getroffen. Israëlische soldaten verhinderen alle
inwoners jonger dan vijfendertig al een aantal weken de regio te verlaten en maken gebruik van
flying checkpoints (zie verder), waardoor scholen, universiteiten, ziekenhuizen en werkplaatsen niet
toegankelijk zijn. Ook alle toegangswegen tot landbouwgebieden worden afgesloten, waardoor
Palestijnse landbouwers hun land niet kunnen bewerken.
Deze maand nog hebben deze beperkingen het leven gekost aan Fawzia Abd El-Fattah El-Darak, een
67-jarige vrouw met hartproblemen. Toen de vrouw een hevige pijn in de borststreek voelde,
voerde haar echtgenoot haar tot aan het checkpoint waar een ziekenwagen de vrouw opwachtte. De
ziekenwagen kreeg geen toestemming het checkpoint te passeren. De echtgenoot trachtte de
Israëlische soldaten tevergeefs te overtuigen van de ernst van de situatie, waarna hij zijn
noodgedwongen naar de lokale dokter bracht. Daar overleed zij aan een hartaanval. Een militaire
bron liet achteraf weten dat de man op voorhand het ‘lokale bureau van militaire coördinatie bij
humanitaire gevallen’ had moeten verwittigen van de komst van de ziekenwagen.
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Amnesty International blijft er bij de Israëlische overheid op aandringen om patiënten die medische
zorg nodig hebben onmiddellijk en zonder administratieve voorwaarden doorgang te verlenen, altijd
en overal in de Bezette Gebieden.
Bronnen: http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article300,
http://www.haaretz.com/hasen/spages/954643.html,
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27853,
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27821,
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27696
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/033/2007 (Enduring Occupation: p.14-21, p.35
collective punishment, p.37 freedom of movement, impact on social, economic and cultural rights)

Ook Nablus in een wurggreep
Het aantal checkpoints en wegversperringen in het district Nablus werd uitgebreid. Volgens
ooggetuigen zouden Israëlische soldaten er de doorgang van Palestijnen opzettelijk vertragen door
intensieve inspecties, hoewel ze reeds enkele minuten ervoor gecontroleerd werden aan het
Huwwara checkpoint. Aan dit checkpoint werden enkel Palestijnen jonger dan vijfendertig
doorgelaten. Muhammad Ahmad, een twintigjarige student aan de universiteit van Nablus, getuigt
dat hij elke dag maar liefst drie uur in een rij moet staan in Huwwara, vooraleer hij zijn weg naar
de universiteit kan verderzetten.
Volgens het Palestinian Center for Human Rights (PCHR) legt het Israëlisch leger op dit moment de
meest strenge beperkingen van bewegingsvrijheid op in de Westelijke Jordaanoever sinds 2003.
Oude checkpoints gaan terug open (Al-Badhan checkpoint ten noordoosten van Nablus en het Yitzhar
settlement checkpoint ten zuiden van Nablus). Sowieso zijn er meer checkpoints opgesteld en ook
veel wegen (zelfs landbouwwegen) worden afgesloten. Gevolg zijn lange wachtrijen aan checkpoints
in vriestemperaturen en vernederingen door Israëlische soldaten.
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27834
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27667

Israëlische veiligheidsdeskundigen stellen een ander closure regime voor
Terwijl de beperkingen worden verstrengd, heeft een team van Israëlische veiligheidsdeskundigen
een plan klaar om het huidige closure regime (het systeem van maatregelen die de
bewegingsvrijheid van Palestijnen beperkt in de Westelijke Jordaanoever) te vervangen. Het plan
voorziet in een graduele ontmanteling van heel wat permanente checkpoints en in de plaats
daarvan zou nog meer gebruik worden gemaakt van de zogenaamde flying checkpoints. Dit zijn
checkpoints die voor de duur van een half uur tot meerdere uren worden opgezet door Israëlische
soldaten op wegen overal in de Westelijke Jordaanoever. OCHA telde in februari 2007 niet minder dan
624 flying checkpoints. In 2006 werden er in totaal 7,090 geteld. Broodnodig, geeft nu ook een
voormalige raadgever van de vorige minister van defensie Amir Peretz toe, aangezien sinds 2001 de
helft van de Palestijnse kleine ondernemingen failliet is gegaan. Hooggeplaatste militairen gaven
ook toe dat heel wat checkpoints eigenlijk geen nut meer hebben.
Het alternatieve plan moet de veiligheid van de Israëlische kolonisten garanderen en tegelijk de
beperkingen op de bewegingsvrijheid van de Palestijnen verminderen, waardoor de Palestijnse
economie de nodige zuurstof zou krijgen om te groeien. Of dat resultaat kan worden bekomen met
flying checkpoints is twijfelachtig. De huidige beperkingen rond Tulkarem doen vermoeden van niet
(zie bericht hierboven).
Amnesty International veroordeelt de checkpoints (zowel permanente als tijdelijke) en gelijkaardige
restrictieve maatregelen omdat ze een hele schare van mensenrechten schenden: het recht op
bewegingsvrijheid, het recht op werk, het recht op gezondheid en onderwijs. Amnesty International
roept de Israëlische overheid dan ook op het closure regime op te heffen, aangezien het neerkomt
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op een collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking, een maatregel die illegaal is onder
internationaal recht.
Bronnen: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76741, OCHA’s Summary data tables of March 2007, at:
http://www.ochaopt.org/documents/OCHA_oPt_PoC_MonthlyTablesFeb07.pdf
Amnesty standpunt http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007 (Enduring occupation, p. 16)

Huisvernietiging
Israëlische bulldozers vernietigen Palestijns huis in het oude centrum van Jeruzalem
30 Palestijnen staan op straat nadat Israëlische bulldozers hun woning met de grond gelijk maakte
begin februari. Reden voor afbraak was het ontbreken van een bouwvergunning. Deze vergunningen
zijn voor Palestijnen in Jeruzalem extreem moeilijk te verkrijgen en daarom vaak het voorwendsel
voor vernietiging.
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=27624
Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007 (Enduring occupation: Reduced to rubble:
demolition of Palestinian Homes, p.24 / Aanbevelingen p.40) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2004
(Under the rubble: Aanbevelingen p.7-9)

TIPS
Video’s van bevallingen aan een Israëlisch checkpoint

§

“Pregnant Palestinian Stopped at an Israeli Checkpoint”: een vrouw staat op bevallen aan
een ‘flying checkpoint’. Kijk hier wat er gebeurt. (4:18)
http://www.youtube.com/watch?v=EBPZwZ8rCgA

§

“Birth in Qalandyia”: een vrouw bevalt van een baby op de koude en vuile grond voor een
checkpoint, terwijl tientallen voorbijgangers passeren. Een dokter doet wat hij kan. (17:23)
http://www.mahsanmilim.com/BirthInQalandiyaCP.htm (scroll naar beneden)

Artikels over bevallingen aan een Israëlisch checkpoint

§

“Twilight Zone / Born in the shadow of a checkpoint” (Gideon Levy, 26 januari 2008)
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=24801 (lees vooral de drie laatste alinea’s)

§

“Birth at the checkpoint, the home or the hospital? Adapting to the changing reality in
Palestine” (Laura Wick, Birzeit University, 15 juni 2002)
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/OCHA-64BHVW?OpenDocument

Artikels over Internationale Vrouwendag in Palestina

§

Internationale Vrouwendag 2004
http://electronicintifada.net/v2/article2481.shtml

§

Internationale Vrouwendag 2006
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=9723&CategoryId=5

§

Internationale Vrouwendag 2005
http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=5993

§

Internationale Vrouwendag 2007
http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=1868&Itemid=1,
http://occupiedlove.blogspot.com/2007/03/plans-for-international-womens-day.html
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Rapporten over vrouwenrechten in Palestina

§

Conflict, occupation and patriarchy: Women carry the burden (Amnesty International,
2005) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/016/2005

§

A Question of Security: Violence against Palestinian Women and Girls (Human Rights
Watch, 2006) http://hrw.org/reports/2006/opt1106/opt1106web.pdf

§

Empowering Women (United Nations Development Program, 2005)
http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/focus/05v4.pdf

§

Gender based violence in Palestine (MIFTAH, 2006)
http://www.miftah.org/Publications/Books/Gender_Based_Violence_in_Palestine.pdf

Kaarten

§

Mapping an Occupation: zeer duidelijke interactieve kaart die goed beeld geeft van de
muur, het exclusieve wegennetwerk en de militair gecontroleerde gebieden op de Westelijke
Jordaanoever http://www.guardian.co.uk/flash/page/0,,2088220,00.html

§

Latest maps Occupied Palestinian Territory: een overzicht van de meest recente kaarten
van de bezette gebieden, gepubliceerd op verschillende websites
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/PANA7BCGXL?OpenDocument&rc=1&emid=ACOS-635PFR

Links

§

Mahsanmilim: gedachten, momenten, verhalen, beelden en getuigenissen over het leven in
de Westelijke Jordaanoever http://www.mahsanmilim.com

§

Blog: Life must go on in Gaza and Sderot: een blog bijgehouden door twee vrienden, een
Palestijn uit Gaza en een Israëli uit Sderot. Zij willen een beeld schetsen van het leven in
hun leefomgeving, wat gewone mensen aan beide kanten van de grens voelen, denken en
doormaken http://gaza-sderot.blogspot.com. Het verhaal achter dit opvallend initiatief lees
je hier http://www.haaretz.com/hasen/spages/955582.html
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