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Beste lezer, 

deze editie is het centrale thema ‚GEVANGENEN’. Op 17 april is het Palestinian Prisoners Day, 

aanleiding voor Amnesty om aandacht te besteden aan het weigeren van bezoekrecht aan 

families van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Verder brengen we een 

reportage-interview over de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer, die zich vooral inzet 

voor de rechten van gevangenen. Bij ACTIE vindt u heel wat acties in verband met gevangenen. 

Maart was ook de maand van excessief geweld door het Israëlische leger in Gaza en ook de 

Palestijnse raketaanvallen gaan door. Ondertussen gaat Israël ook door met het uitbreiden van de 

nederzettingen rond Jeruzalem. Bij ‚Tips’ vindt u traditiegetrouw onmisbare achtergrond-

informatie, vooral bij het gevangenenthema.    

Het LCT Israël/Palestina 

INHOUD  
2 FOCUS: GEVANGENEN Naar aanleiding van de Palestinian Prisoners’ Day op 17 april wil Amnesty 
International Israël herinneren aan zijn verplichting om Palestijnse gevangenen onder te brengen in 

detentiecentra in de bezette gebieden en het bezoekrecht van familieleden te respecteren.   
4 ACTIE Nieuwe spoedacties voor Gaza en veel acties voor gevangenen.  
5 ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE: ADDAMEER Een Palestijnse organisatie die zich inzet 
voor de rechten van Palestijnse gevangenen.  

6 QUOTE VAN DE MAAND Karel De Gucht laat van zich horen. 
7 VERBODEN OP DE WERF TE KOMEN Hoe Palestijns land annexeren of stelen: twee handleidingen 
om land over te nemen, de officiële en de onofficiële.  

8 AMNESTY NIEUWS UPDATE: GAZA Het doden van burgers moet stoppen! 
9 MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS: Actualiteit met het Amnesty-standpunt. Deze editie besteden 
we bijzondere aandacht aan nieuws over gevangenen, uitbreiding van de nederzettingen en Gaza.  

13 TIPS Onmisbare illustraties bij het gevangenenthema, met video’s en verhelderende 
achtergrondinformatie.   
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FOCUS: GEVANGENEN 
 

Duizenden Palestijnse families mogen hun gevangen familieleden niet bezoeken 
Focus Sheet ‘Punitive Restrictions: Families of Palestinian detainees denied visits’ 
http://www.aivl.be/Media/Punitive_Restrictions_FOCUS_SHEET.pdf 
Zie bij ‘TIPS’ voor meer Gevangenen-info (video’s en artikels) !!!! 

Zie bij ‘ACTIE’ voor wat je zelf kan doen !!!! 

 
“Toen mijn zoon Mohannad in 2003 gearresteerd werd, was hij 16. Toen ik na vier jaar voor de 

eerste keer de toelating kreeg om hem te bezoeken, kon ik hem nauwelijks herkennen. Het was zeer 

pijnlijk. Mijn andere zoon Mo’tasem heb ik nog geen enkele keer mogen bezoeken sinds hij werd 

gearresteerd in april 2007. Waarom een moeder zoveel leed aandoen?” (getuigenis Maisa, wiens drie 

zonen gevangen zitten in Israëlische gevangenissen, voor Amnesty International) 

 

Duizenden Palestijnse echtgenoten, ouders, kinderen krijgen geen toelating om hun gevangen 

familieleden te bezoeken in Israël. Op dit moment bevinden zich ongeveer 8500 Palestijnen in 

gevangenissen in Israël, waarvan meer dan 800 in administratieve detentie zonder aanklacht of 

proces en meer dan 300 jonger dan 18 jaar. Velen mogen geen bezoek ontvangen van hun familie 

omdat de Israëlische autoriteiten hen in de meeste gevallen de toegang tot Israël ontzeggen. Het 

internationaal recht vereist dat Palestijnse gevangenen in de bezette Palestijnse gebieden 

gevangen gehouden worden en niet in Israël. Volgens Amnesty komt de praktijk van 

gevangenhouding van Palestijnen buiten de bezette Palestijnse gebieden op een grondgebied 

waartoe hun familie de toegang geweigerd wordt, neer op een straf die zowel de gevangenen als 

hun familie beoogt te treffen.  

 

 
 

 

Enkel Palestijnen jonger dan 16 hoeven geen 

toelating om Israël binnen te kunnen. Alle 

andere Palestijnen hebben een 

toelatingsbewijs nodig, dat zelden wordt 

verleend. Daarom zijn het vooral kinderen, 

soms erg jong, die de last van de bezoeken 

dragen. Sinds haar zesde al reist Sabreen 

(foto), nu 12 jaar oud, op haar eentje van 

gevangenis naar gevangenis in bussen van 

het Internationale Rode Kruis om haar 

broers te bezoeken. Omdat zij de enige is in 

de familie die een toelatingsbewijs krijgt, 

moet zij het contact onderhouden tussen de 

gevangen broers en de rest van de familie.  

Een administratieve hel 
Het Internationale Rode Kruis dient de aanvragen van toelatingsbewijzen in bij het Israëlische leger. 

De aanvragen van Palestijnen tussen de 16 en 35 worden ambtshalve geweigerd in de ‘normale 

procedure’. Het feit dat zoveel aanvragen automatisch worden geweigerd omwille van de leeftijd is 

voor Amnesty een indicatie van het arbitraire karakter van de procedure. Het Rode Kruis moet dan 

een nieuwe aanvraag indienen en dan komt de ‘speciale procedure’ op gang. De meeste aanvragen 

worden uiteindelijk geweigerd (aanvragen van Gazanen worden altijd geweigerd, sinds Hamas de 

macht overnam in de Gazastrook; zie persbericht ICRC bij ‘tips’). Wanneer de toelating wel wordt 

verleend, is die slechts geldig voor één bezoek binnen de 45 dagen. Voor elk bezoek moet de hele 

procedure worden doorlopen, met telkens opnieuw een grote kans om geweigerd te worden. Het 

Israëlische leger roept steevast veiligheid in om Palestijnen de toegang tot Israël te weigeren. 

http://www.aivl.be/Media/Punitive_Restrictions_FOCUS_SHEET.pdf
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Gevangenhouding van Palestijnen in Israël is echter een schending van de Conventie van Genève. 

Israël beroept zich dus op een schending van internationaal recht om de weigeringen te 

verantwoorden. Indien de gevangenen in de bezette gebieden zouden gevangen gehouden worden, 

zou het probleem zich niet stellen. Zo krijgt Hana geen toestemming om Israël binnen te kunnen en 

kan zij haar echtgenoot dus niet bezoeken. Jarenlang had zij gewacht op de vrijlating van haar 

verloofde, die 15 jaar in Israëlische gevangenissen doorbracht, waarvan 7 in administratieve 

detentie. In die periode kreeg zij niet één keer de toelating hem te bezoeken. Ze trouwden 

onmiddellijk na zijn vrijlating in maart 2007. Drie maanden later werd hij opnieuw gearresteerd en 

sindsdien zit hij vast zonder aanklacht of proces. Ze heeft geen enkel idee wanneer hij zal worden 

vrijgelaten of wanneer ze hem zal kunnen bezoeken.  

 

De reis naar de gevangenis 
De kinderen van Sami en Nura al-Hashlamon, twee van de 850 Palestijnen in administratieve 

detentie in Israël, mogen hun ouders één keer per maand bezoeken (zie artikel ‘Administrative 

Orphans’ bij ‘Tips’ en schrijfactie bij ‘Actie’). Een bezoekdag is een ware uitputtingsslag. Ze reizen 

in bussen van het Internationale Rode Kruis naar twee gevangenissen in Israël. Drie kinderen 

bezoeken de vader en de andere drie hun moeder. De bus vertrekt rond 5 uur ’s morgens, omdat hij 

aan verschillende checkpoints onderweg lang moet wachten. Vooral aan het Tarkumiya checkpoint 

bij binnenkomst in Israël onderwerpen de Israëlische soldaten de kinderen aan intensieve controles. 

Eénmaal aan de andere kant van het checkpoint en dus in Israël stappen de kinderen op een andere 

bus van het Rode Kruis, die verder rijdt onder escorte van de Israëlische politie. Hoewel Israël onder 

internationaal recht en mensenrechtenrecht verantwoordelijk is om de bezoeken aan gevangenen te 

regelen, is het dus de internationale gemeenschap, meer bepaald het Internationale Rode Kruis, die 

al tientallen jaren deze taak en alle kosten op zich moet nemen zonder enige logistieke of 

financiële ondersteuning van Israël.  

 

Het bezoek 
In de late voormiddag komen zij eindelijk aan. De heenreis duurt gemiddeld een zestal uur. Het 

bezoek zelf duurt amper 45 minuten en gebeurt achter glas. De kinderen communiceren met hun 

ouders via telefoon. Enkel de drie jaar oude Saraya krijgt het voorrecht haar vader te omhelzen 

gedurende vijf minuten. De andere kinderen zijn ouder dan 6 en krijgen daarom dit voorrecht niet. 

Na het bezoek moeten de kinderen soms nog heel lang wachten totdat alle andere bezoeken 

afgelopen zijn. Bezoeken gebeuren één voor één en pas als iedereen buiten is, vertrekt de bus 

terug. Meestal is dat laat op de avond en de terugreis duurt opnieuw een zestal uur. Rond 

middernacht komen de kinderen terug thuis van een fysisch en psychisch zeer uitputtende dag. De 

hele reis duurt soms 20 uur, met wachten inbegrepen; het bezoek zelf duurt zoals gezegd een 

drietal kwartier. 

 

Amnesty International roept Israël op dringend te verzekeren dat alle Palestijnse gevangenen 

regelmatig bezoek krijgen van hun familie. Daartoe moeten alle Palestijnse gevangenen in de 

bezette Palestijnse gebieden gevangen gehouden worden en niet in Israël. Ook familie die 

geweigerd werd omwille van veiligheidsoverwegingen moet de toelating krijgen. Voor hen kunnen 

eventueel bijzondere veiligheidsprocedures toegepast worden.   

 
Op basis van  

- Restrictions on prison visiting rights hurt Palestinian families (The Wire march 2008) 

http://www.amnesty.org/sites/amnesty.org/files/PUBLIC/documents/TheWire/TheWire-en-0803.pdf (p.4) 

- Palestinian children still wait for their parents’ release (The Wire February 2008) 

http://www.amnesty.org/sites/amnesty.org/files/PUBLIC/documents/TheWire/TheWire-en-0802.pdf (p.1) 

- Zie ook: http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3784   

http://www.amnesty.org/sites/amnesty.org/files/PUBLIC/documents/TheWire/TheWire-en-0803.pdf
http://www.amnesty.org/sites/amnesty.org/files/PUBLIC/documents/TheWire/TheWire-en-0802.pdf
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3784
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ACTIE! 
 
FAMILIE VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN: BEZOEKRECHT GEWIEGERD 
Naar aanleiding van Palestinian Prisoners’ Day op 17 april wil Amnesty International Israël 
herinneren aan zijn verplichting om Palestijnse gevangenen onder te brengen in detentiecentra in 

de bezette gebieden en niet in gevangenissen in Israël. Deze schending van het internationaal recht 

heeft een impact op het bezoekrecht van familie aan gevangenen. 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  

 

ADMINISTRATIEVE DETENTIE NURA MUHAMMAD SHUKRI JABER AL-HASHLAMON   
Nura Al-Hashlamon zit sinds 16 september 2006 in administratieve detentie in Israël zonder 

beschuldiging of proces. Op 5 maart 2008 werd haar detentie opnieuw verlengd. Ze moet nog 

tenminste tot 12 juni 2008 in detentie blijven. 800 Palestijnen zitten administratief gevangen, 

zonder enige vorm van proces of aanklacht en soms gedurende meerdere jaren. Het Israëlisch leger 

geeft geen informatie aan de gevangenen of hun advocaten en ontzeggen hen op die manier elke 

mogelijkheid tot verdediging. 

 
ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3785  

 

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.  

 
ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3724   

 
NIEUWE SPOEDACTIE GAZA! 
Vrees voor veiligheid van burgers in Gaza. Het Israëlische leger doodde meer dan 100 Palestijnen 
tijdens een vijfdaagse invasie van de Gazastrook die eindigde op 3 maart. Onder de doden bevonden 

zich heel wat ongewapende burgers die niet aan het gevecht deelnamen. Het buitensporige geweld 

en de onevenredige inzet van strijdkrachten leidden tot de dood van tal van omstaanders. 

 

ð ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:   

HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3772 

ð ZIE OOK AMNESTY NIEUWS UPDATE: HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-UPDATES/NEWS/CHILDREN-

AND-CIVILIAN-BYSTANDERS-GAZA-DEATH-TOLL-20080303   

 

In februari lanceerden we een oproep om te schrijven voor 13 ernstig zieke patiënten die geen 

vergunning krijgen om Gaza te verlaten voor dringende medische zorg. Vier van hen kregen 
inmiddels een vergunning. Aan andere Palestijnen die erg ziek zijn, weigert Israël toestemming te 

geven om Gaza te verlaten. Karima Uba Adal’s kanker kan genezen worden als zij toegang krijgt tot 

Israël, anders zal zij sterven (zie verder nieuwsbericht bij ‘Mensenrechten in het nieuws’). 

 
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! 

ð ZIE OOK AMNESTY PRESS RELEASE OVER KARIMA ABU ADAL: HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3786   

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3783
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3785
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3724
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3704
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3704
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3772
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3745
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3786
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SPOEDACTIE HUISVERNIETIGING HADIDYA EN HUMSA   
In de ochtend van 11 maart vernielde het Israëlische leger opnieuw vier huizen van Palestijnse 

families in het dorpje Hadidiya. De huizen behoorden toe aan Mohammed Fahed Bani Odeh, 

Mohammed Ali Shaikh Bani Odeh, Ali Shaikh Musleh Bani Odeh en Omar 'Arif Mohammed Bisharat en 

hun familie, minstens 34 mensen waaronder 26 kinderen. De sloop gebeurde zonder waarschuwing. 

De huizen van al deze families werden al eerder vernield in februari.  

 

 
 © AI                 © AI 

 

Donatella Rovera, onderzoeker voor Amnesty International en getuige van de vernielingen, 

beschrijft de situatie: “Deze vier families, met grootouders, ouders en kinderen zagen hun huizen 

al eerder vernietigd, maar deze keer was er geen voorafgaande waarschuwing. De mensen waren in 

shock. Ze liepen alle kanten uit om hun bezittingen uit hun huizen te redden, maar de bulldozers 

gingen gewoon door met vernietigen.” De bewoners zijn 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 11 MAART 2008: HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-

UPDATES/NEWS/PALESTINIAN-HOMES-DEMOLISHED-WITHOUT-WARNING-20080311 

 

 

ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE 
 

Addameer - Prisoners Support and Human Rights Association 
Addameer, ‘bewustzijn’ in het Arabisch, werd door een groep mensenrechtenactivisten opgericht 

in 1992. Met rechtshulpprogramma’s staat de organisatie in voor gratis juridisch advies aan en 

vertegenwoordiging van Palestijnse gevangenen en hun families. Addameer werkt samen met 

Amnesty International om op regelmatige basis informatie te geven over de situatie van de 

Palestijnse politieke gevangenen. Onze medewerker Frederic Diependaele ging op bezoek bij de 

organisatie. 

 

Tijdens een bezoek aan de Westelijke Jordaanoever (14-23 maart 2008) bezoek ik Addameer met 

een groep Belgische waarnemers. Mevrouw Sahar Francis (zie foto), één van de 5 advocaten van 

Addameer, staat ons te woord: “We brengen bezoeken aan gevangenissen om toezicht te houden op 

de levensomstandigheden van de gevangenen. De gezondheid van vele gevangenen is ronduit 

slecht. Enkel de zwaar zieken worden verzorgd. Sinds begin 2007 zijn 8 gevangenen gestorven. De 

opsluiting van hoogzwangere Palestijnse vrouwen is geen uitzondering en in één geval is een vrouw 

na de geboorte van haar kind vastgebonden aan het bed.” Francis ziet sinds enkele jaren een 

verschuiving van fysieke naar psychische foltering: “Folteren is bij wet verboden in Israël, maar 
fysieke foltering wordt toegepast in zaken waar de Israëlische autoriteiten snel info willen 

bekomen. Psychische foltering bestaat meestal uit het dreigen van het vernietigen van huizen.”  

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3744
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/palestinian-homes-demolished-without-warning-20080311
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/palestinian-homes-demolished-without-warning-20080311
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Het grootste deel van het werk van Addameer gaat naar het verdedigen van Palestijnse 
gevangenen in militaire rechtbanken in Israël. Sahar wijst op de beperkingen: “Met 600 dossiers 
voor 5 advocaten blijft helaas geen tijd meer over voor advocacy en samenwerking op 

internationaal niveau.” Dat zou nochtans geen overbodige luxe zijn, geeft Francis zelf toe: “We 

moeten een tegengewicht bieden voor optimistische berichten langs Israëlische zijde. Vaak wordt 

met veel poeha de vrijlating van enkele honderden Palestijnse gevangenen aangekondigd. Dat dit 

vaak gevolgd wordt door het arresteren van vele nieuwe gevangenen haalt de pers dan weer niet.”  

 

 

 

Francis klaagt ook het probleem van 

administratieve detenties aan: “Sommige 
Palestijnen zitten al 8 jaar in administratieve 

detentie. Het dossier van die gevallen is 

geheim, ook voor de advocaat. Er zijn gevallen 

bekend waar de persoon in kwestie pas in het 

laatste uur voor zijn vrijlating, na lange 

administratieve detentie, de reden van zijn 

arrestatie te horen krijgt.”

 

Hoewel het verdedigen van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen de kerntaak van 

Addameer is, is Francis zich bewust van de problemen in het Palestijnse gevangeniswezen: 
“Tijdens de zware confrontaties tussen Hamas en Fatah hebben beide partijen illegaal mensen 

gearresteerd en zijn er aanwijzingen voor folterpraktijken. De toestand in de Palestijnse 

gevangenissen is een grote verantwoordelijkheid voor de huidige Palestijnse leiders. Ten eerste 

dreigt het gevaar dat het eigen Palestijnse volk zal revolteren tegen deze praktijken, maar het 

speelt vooral ook in de kaart van de Israël.”  
 

Meer info: http://www.addameer.org/index_eng.html, http://www.addameer.org/detention/background.html  

 
 

QUOTE VAN DE MAAND 

 

“Ik veroordeel het raketvuur van Hamas tegen Israël met de dood van een jonge Israëli tot gevolg, 

alsook de Israëlische onevenredige vergelding die geleid heeft tot tientallen Palestijnse 

burgerslachtoffers, waaronder een paar maanden oude baby. Dat daarbij ook essentiële 

humanitaire infrastructuur zoals ziekenhuizen worden vernield, zelfs indien deze niet het doelwit 

vormen, is des te meer onaanvaardbaar.” “De problemen in de regio kunnen niet met militaire 

middelen opgelost worden, maar vereisen een politieke aanpak.” Belgisch minister van 

Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in persbericht van 29 februari en 4 maart 2008  

 

Mensenrechten nemen in het Belgische buitenlandbeleid een vooraanstaande plaats in, zowel op 

bilateraal niveau als op het niveau van regionale en internationale instellingen, zo staat te lezen op 

de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het is dan ook niet meer dan normaal 

dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (en minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Charles Michel) zich negatief uitspreekt over het disproportionele gebruik van geweld door het 

Israëlische leger in Gaza. Eén van de ziekenhuizen waarvan sprake in de quote wordt financieel 

ondersteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Minister De Gucht roept de Israëlische 

autoriteiten op tot matiging en terughoudendheid en pleit voor een dringende bijeenkomst van het 

‘Kwartet’ (Europese Unie, de VSA, Rusland en de VN).  

 

http://www.addameer.org/index_eng.html
http://www.addameer.org/detention/background.html
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Amnesty International meent dat de problemen in de regio niet enkel een politieke, maar ook een 

juridische aanpak vereisen. De mensenrechtenschendingen zouden moeten worden behandeld in het 

kader van de EU-Israel Association Agreement, een handelsakkoord tussen de Europese Unie en 
Israël. Artikel 2 van dat akkoord stelt uitdrukkelijk dat de relaties tussen beide partijen en de 

toepassing van de bepalingen van het akkoord gebaseerd zijn op respect voor de mensenrechten. 

Mensenrechten vormen een leidraad voor het interne en internationale beleid van beide partijen en 

liggen aan de basis van het Associatieakkoord, staat verder nog te lezen in artikel 2. Amnesty pleit 

ervoor dat de Europese Unie actie onderneemt op grond van het wegvallen de basis van het 

Associatieakkoord: de mensenrechtensituatie moet een prioriteit zijn tijdens de bijeenkomsten van 

EU-Israël Association Council. In juni 2008 vindt een nieuwe bijeenkomst plaats.  

 
Bronnen: http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=85486, 

http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=85581, http://www.mr.be/News/news.php?id=3769  

EU-Israel Assocation Agreement: http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf  

Amnesty standpunt: http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGIOR300072006  

 

 

VERBODEN OP DE WERF TE KOMEN 
 

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  

 
Officiële handleiding: hoe land annexeren?  
Israël ging deze maand door met de-facto annexatie van Palestijns land. Verschillende Palestijnse 
families uit Adh-Dhahirya, Dura en Ar-Ramadin, dorpen in het zuidwesten van de Westelijke 

Jordaanoever in de buurt van de Israëlische nederzetting Eshkolot, kregen confiscatieorders. Het 

land, dat behoort tot de vermelde Palestijnse dorpen, zal gebruikt worden voor de bouw van de 

muur rond Eshkolot. Een overzicht van het vernuftige officiële systeem van de facto annexatie: 

§ Het Israëlische leger laat kopies van de confiscatieorders achter voor de deuren van de 
families, zonder daarvan ook maar één Palestijnse autoriteit op de hoogte te brengen.  

§ De families hebben eigendomsbewijzen van hun land, maar Israël laat een (militaire) claim 
gelden op hun land, door middel van de confiscatieorders. De families krijgen dan zeven 

dagen om beroep aan te tekenen. Die zeven dagen beginnen echter pas te lopen vanaf de 

dag waarop Israëlische Civiele Administratie de gebieden komt inspecteren, en dat kan op 

eender welke dag zijn tussen 22 februari 2008 en 31 juli 2008.  

§ Israël bouwt dan een hek met een doorgang. Dan treedt het systeem van toelatingsbewijzen 
in werking: de boeren mogen enkel op bepaalde tijdstippen hun land betreden en bewerken, 

indien zij een toelatingsbewijs krijgen, dat geldig is voor een beperkte periode.  

§ Vervolgens staat Israël steeds minder de vernieuwing van de toelatingsbewijzen toe, zodat 
de landen uiteindelijk verwaarloosd worden.  

§ Dan wordt het verwaarloosde land bestempeld als Israëlisch staatseigendom en wordt het 
gebruikt voor de uitbreiding van de nederzetting Eshkolot.  

 

Bron:  http://www.alternativenews.org/news/english/the-separation-wall-in-the-southern-west-bank-israeli-policy-to-

confiscate-land-for-settlements-20080227.html 

http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=85486
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=85581
http://www.mr.be/News/news.php?id=3769
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf
http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGIOR300072006
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.alternativenews.org/news/english/the-separation-wall-in-the-southern-west-bank-israeli-policy-to-confiscate-land-for-settlements-20080227.html
http://www.alternativenews.org/news/english/the-separation-wall-in-the-southern-west-bank-israeli-policy-to-confiscate-land-for-settlements-20080227.html
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Onofficiële handleiding: hoe land stelen?  
Een Israëlische rechtbank heeft in een rechtszaak tussen een kolonist uit Kedumim, een Israëlische 

nederzetting in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, en Palestijnse landeigenaars van het 

dorp Kafr Qaddum, onthuld dat de gemeenteraad van Kedumim gedurende de jaren negentig de 

nederzetting heeft uitgebreid aan de hand van een illegaal (volgens Israëlisch recht) systeem van 
landovername. De Israëlische Civiele Administratie heeft deze methode zelf bestempeld als 
‘diefstal’. Een overzicht van dit andermaal vernuftige, maar onofficiële systeem van landovername: 

§ Ambtenaren van Kedumim brachten de ‘verlaten’ gebieden rond de nederzetting, ook die 
buiten de officiële grenzen van de nederzetting, in kaart. 

§ De gemeenteraad van Kedumim wees deze landen vervolgens toe aan kolonisten die zich 
moesten verbinden tot het bewerken van het land.  

§ Eenmaal de kolonisten voet aan de grond hadden op het toegewezen land diende de 
gemeenteraad een aanvraag in bij de militaire bevelhebber van de regio om de landen 

staatseigendom te laten verklaren. 

§ Ondertussen bleven de Palestijnen echter hun land bewerken, maar werden daarbij hoe 
langer hoe meer de toegang tot hun eigen land geweigerd door Israëlische soldaten.  

 

Tijdens de rechtszaak gaf de advocaat van de kolonist toe dat de Palestijnen wel degelijk officieel 

landeigenaar waren. Zij hadden immers een officieel document van de Israëlische Civiele 

Administratie. Een eerder rapport van die Administratie toonde aan dat meer dan een derde van de 

nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever werd gebouwd op privé-eigendom van Palestijnen.   
 

Bron: http://www.haaretz.com/hasen/spages/964843.html, http://www.haaretz.com/hasen/spages/954967.html, 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/867276.html   

 
 

AMNESTY NIEUWS UPDATE: GAZA  
 

Het doden van burgers moet stoppen! 
De militaire operatie van het Israëlische leger, als antwoord op de onwettelijke Palestijnse 

raketaanvallen, negeert roekeloos de levens van onschuldige burgers en is dus onwettig. Ze is 

bovendien disproportioneel. Dat zegt Amnesty International in twee persberichten. VN-bronnen 
(OCHA) berichten dat het Israëlische leger twee scholen zwaar beschadigde, twee ziekenhuizen 
totaal vernielde (waarvan één gefinancierd met geld van de Belgische ontwikkelingssamenwerking) 
en medisch personeel verwondde. De Israëlische militaire operatie verergerde de al rampzalige 

toestand in andere ziekenhuizen door het creëren van een toestroom van gewonden.  

 

 
Palestijnse kinderen dragen lichaam van kind  

gedood in Israëlisch bombardement van 3 maart  

2008 op Gaza. © APGraphicsBank  

Amnesty roept zowel Israël als de Palestijnse 

gewapende groepen op hun flagrante schendingen 

van internationaal oorlogsrecht onmiddellijk te 

stoppen. Het is hoog tijd dat de leiders van 

Hamas en Fatah de aanvallen op Israëlische 

burgers verhinderen én bestraffen. Toch is het 

niet omdat zij daar niet in slagen, dat Israël 

Palestijnse burgers de dood in mag jagen. Tussen 

27 februari en 2 maart werden 107 Palestijnen 

gedood, waarvan zeker de helft burgers volgens 

VN-bronnen (en waaronder erg veel kinderen). In 

de voorbije 2 maanden werd één Israëlische 

burger gedood door Palestijnse raketten.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/964843.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/954967.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/867276.html
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Gaza: een humanitaire implosie 
Amnesty UK publiceerde met 7 andere organisaties een vernietigend rapport over de humanitaire 

situatie in Gaza: ‘A humanitairian implosion’. Een aantal huiveringwekkende cijfers:  

§ Opgelegde armoede: meer dan 80% van de bevolking in de Gazastrook is afhankelijk van 
humanitaire hulp. VN-voedselhulp gaat naar 1,1 miljoen mensen. Het aantal families 

afhankelijk van die hulp is vertienvoudigd sinds 1990. Maandelijkse inkomens daalden met 

22% in minder dan vier maanden. In 2008 zal de VN 462 miljoen dollar besteden aan 

humanitaire hulp aan Gaza; dat is het hoogste ter wereld, na Sudan en Congo! 

§ De economie is ingestort: 3500 van 3900 bouw- en landbouwbedrijven zijn gesloten, 
werkloosheid bereikt 40%. 

§ De beschikbaarheid van elektriciteit is met 20% gedaald, met rampzalige gevolgen voor 
ziekenhuizen, riolering, watervoorziening: tot 30% van de gezinnen heeft geen stromend 

water meer, tot 40 miljoen liter ongezuiverd afvalwater vloeit elke dag in de zee! 

§ Onderwijsstandaard daalt zienderogen: scholen kampen met vernielingen en een tekort aan 
elektriciteit en lesmateriaal. Gevolg: 2000 leerlingen gaan niet meer naar school, 80% van de 

leerlingen slaagt niet meer in proeven. Meer dan 50% van de bevolking in Gaza zijn kinderen! 

De toekomst van de volgende generatie wordt nu vernield.  
 

Bronnen: 

- AMNESTY NEWS UPDATE 2 march 2008: Killings of civilians must cease http://www.amnesty.org/en/for-

media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-killings-civilians-must-cease-200 

- AMNESTY NEWS UPDATE 3 march 2008: Children and civilian bystanders in Gaza death toll 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303 

- A HUMANITARIAN IMPLOSION (Nieuw Gaza-rapport van Amnesty International UK en andere organisaties) 

http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7191359.stm 

- Gaza Humanitarian Situation Report (OCHA) 

http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Situation_Report_2008_02_30_Final5.pdf  

- Protection of Civilians: weekly report (OCHA) 

http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_250_English.pdf  

 

 

MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 
 

Gevangenen 
 

Palestijnen in Israëlische gevangenissen medisch verwaarloosd 
Medische verwaarlozing van Palestijnen in Israëlische gevangenissen is een ernstig probleem. Op 3 

maart berichtte het Palestinian Centre for Human Rights over de dood van Fadel ‘Ouda‘ Atiya 

Shaheen, een 47-jaar oude Palestijn en diabetespatiënt uit Gaza die door de Israël gevangen 

gehouden werd in de Be’r al-Saba’ gevangenis. Er zijn aanwijzingen dat zijn gezondheid 

verslechterde tijdens zijn verblijf in de gevangenis en dat de gevangenisdirectie heeft nagelaten 

hem de nodige medische verzorging toe te dienen. Volgens PCHR zijn de leefomstandigheden in 

Israëlische gevangenissen voor Palestijnen inhumaan en niet in overeenstemming met het 

internationaal recht en de ‘Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners’. 

 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/22-2008.html, 

http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28075  
 
Europarlementairen bezorgd om situatie Palestijnse gevangenen 
Leden van het Subcomité Mensenrechten van het Europees Parlement hebben hun diepe 

bezorgdheid geuit over de toestand van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen en 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-killings-civilians-must-cease-200
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-killings-civilians-must-cease-200
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303
http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7191359.stm
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Situation_Report_2008_02_30_Final5.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_250_English.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/22-2008.html
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28075
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roepen het Europees Parlement op een fact-finding mission naar Israël te sturen. Foltering, 

overbevolking, obstakels voor Palestijnen die een gevangen familielid willen bezoeken en een 

gebrek aan medische verzorging zijn de voornaamste problemen waarmee Palestijnen in Israëlische 

gevangenissen af te rekenen krijgen. Dat was de conclusie van een publieke hoorzitting in het 

Europese Parlement. Sprekers waren onder andere Ashraf Al Ajrami, de Palestijnse minister voor 

gevangenenzaken en Anat Barsella van B'Tselem. De Israëlische ambassade in Brussel ging niet in op de 

uitnodiging van het Europese Parlement om een vertegenwoordiger te sturen. Ook het jaarlijkse 

mensenrechtenrapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken behandelt de situatie in 

Israëlische gevangenissen. 

 
Bronnen: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/015-22183-058-02-09-902-20080225IPR22170-

27-02-2008-2008-false/default_en.htm, 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/shotlist_page/20080226SHL22362/default_en.htm, 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100597.htm  
 
Foltering in Palestijnse gevangenissen 
De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq bericht over de dood van Majd abdel Aziz 

Barghouti, die gevangen gehouden werd door de Palestijnse General Intelligence Service (GIS) en 

overleed aan een hartstilstand. Het onderzoek van Al-Haq wees uit dat agenten van de GIS, een 

veiligheidsdienst die ressorteert onder de Palestijnse Autoriteit, gevangenen mishandelden en 

onderwierpen aan inhumane omstandigheden. Al-Haq roept de Palestinian Legislative Council op 

een efficiënt toezichtsysteem in het leven te roepen. Bronnen: http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=349 

 

 
Gebruik van geweld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever 
 

Burgers slachtoffer van disproportioneel en excessief geweld 
De vergeldingsaanvallen van het Israëlische leger, als reactie op de Palestijnse raketaanvallen 

vanuit Gaza op Israël, bereikten tussen 27 februari en 3 maart een piek waarbij meer dan 100 

Palestijnen gedood werden en honderden anderen zwaargewond raakten. De ziekenhuizen in Gaza, 

die het al moeilijk hebben door een tekort aan medisch materiaal, elektriciteit, brandstofvoorraad 

en zuiver water, kunnen de toevloed van zwaargewonden niet aan. De intensieve zorgafdelingen 

zijn overvol en veel patiënten moeten worden overgebracht naar ziekenhuizen in Israël en Egypte. 

Egypte stelde zijn grenzen tijdelijk open voor patiënten, maar Israël houdt zijn grens hardnekkig 

dicht. Sinds juni 2007 overleden daardoor al meer dan 100 patiënten aan hun verwondingen. 

 
Bronnen: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77076, http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=352, 

http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080303.asp, http://imeu.net/news/article008117.shtml, 

http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=960338, 

http://www.alternativenews.org/news/english/aic-statement-denouncing-israeli-israeli-mass-killings-of-palestinians-

in-gaza-20080302.html 

Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-cuts-electricity-and-food-supplies-

gaza-20080121, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-must-not-be-cut-world-20080125 

 
Noodkreet voor Palestijnse kinderen 
In Gaza werden de afgelopen maand tientallen kinderen gedood. Tussen 27 februari en 3 maart 

alleen al werden 33 kinderen gedood. Zeven van hen werden gedood in hun huis. Vijf kinderen 

waren jonger dan 12, waaronder een 6 maand oude baby. Ook in Hebron, op de Westelijke 

Jordaanoever, werd deze maand een tiener gedood tijdens een manifestatie tegen het geweld in 

Gaza. De internationale organisatie Defence for Children International-Palestine Section houdt 

nauwgezet bij welke kinderen in welke omstandigheden werden gedood (zie link). Verschillende 

NGO’s zijn gestart met crisisinterventieprogramma’s voor kinderen in de Gazastrook om de 

schadelijke psychologische effecten van de Israëlische aanvallen op te vangen. Ook UNICEF heeft al 

aan de alarmbel getrokken. Meer dan de helft van de Gazanen zijn kinderen.  

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/015-22183-058-02-09-902-20080225IPR22170-27-02-2008-2008-false/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/015-22183-058-02-09-902-20080225IPR22170-27-02-2008-2008-false/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/shotlist_page/20080226SHL22362/default_en.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100597.htm
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=349
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77076
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=352
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080303.asp
http://imeu.net/news/article008117.shtml
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=960338
http://www.alternativenews.org/news/english/aic-statement-denouncing-israeli-israeli-mass-killings-of-palestinians-in-gaza-20080302.html
http://www.alternativenews.org/news/english/aic-statement-denouncing-israeli-israeli-mass-killings-of-palestinians-in-gaza-20080302.html
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-cuts-electricity-and-food-supplies-gaza-20080121
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-cuts-electricity-and-food-supplies-gaza-20080121
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-must-not-be-cut-world-20080125
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Bronnen: http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=696&CategoryId=16, 

http://www.unicef.org/media/media_43064.html, http://english.aljazeera.net/NR/exeres/60FCAE05-5DD2-4E29-8388-

995759C0233E.htm, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/killed-while-they-played-football-the-

child-victims-of-israels-revenge-on-gaza-789359.html, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3513691,00.html, 

http://afp.google.com/article/ALeqM5iDZTlx3WyDvmUSzNyxgrhsSrEzmw, 

http://www.alternativenews.org/news/english/west-bank-palestinians-protest-israeli-actions-in-gaza-20080303.html  

Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-

toll-20080303, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/005/2002  

 
 

Palestijns geweld 
 

Palestijnse raketten blijven vliegen en maken onschuldige slachtoffers  
Woensdag 27 februari vuurde Hamas naar eigen zeggen 55 zelfgemaakte raketten af, waarbij de 47-

jarige Roni Yichia in de buurt van het Israëlische grensstadje Sderot gedood werd. Deze man was de 

eerste Israëli die werd gedood door Palestijns raketvuur sinds mei 2007 en het veertiende 

slachtoffer sinds de heropflakkering van het geweld tussen Palestijnen en Israël in september 2000 

(in dezelfde periode waren 1259 van de 2679 Palestijnen die door Israëlische veiligheidsdiensten 

gedood werden, niet actief in vijandelijkheden op het moment dat ze gedood werden en 567 onder 

hen waren minderjarig). Het gebruik van raketten die geen onderscheid maken tussen burgers en 

militaire doelwitten is een schending van het oorlogsrecht.  

 
Bronnen: http://hrw.org/english/docs/2008/02/29/isrlpa18177.htm, 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/204626/2008/03/13/Raketaanvallen-op-Israel-

hervat.dhtml 

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) 

 

Amnesty veroordeelt doden van Israëlische burgers in religieuze school in Jeruzalem 
Amnesty International veroordeelde streng het doden van 8 Israëlische burgers, waaronder 4 

kinderen, door een Palestijn in een religieuze school in Jeruzalem. Geen enkele Palestijnse 

gewapende groep heeft deze aanval opgeëist. Amnesty riep onmiddellijk ook de Israëlische 

autoriteiten op om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren die de levens van onschuldige 

Palestijnse burgers in gevaar brengen. Collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking voor 

deze aanval moet te allen tijde vermeden worden.  
 

Bron: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-opt-amnesty-

international-condemn 

 

 

Europa en de Verenigde Naties 
 

VN en Europese Unie veroordelen Israël  
VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon en Louise Arbor van het VN-Hoogcommissariaat voor 

mensenrechten veroordelen het disproportionele en excessieve geweld van het Israëlische leger op 

Gaza dat al tientallen burgerslachtoffers heeft gemaakt. Ze veroordelen tevens de Palestijnse 

raketaanvallen op Israël. De VN roept zowel de Israëlische als Palestijnse autoriteiten op om de 

aanvallen waarbij burgers gedood werden te onderzoeken en de schuldigen voor het gerecht te 

brengen. De Europese Unie riep Israël op om de militaire acties die burgers in gevaar brengen te 

staken. De onwettige Palestijnse raketaanvallen op Israël vormen voor de EU geen rechtvaardiging 

voor een collectieve bestraffing van de bevolking in de Gazastrook. 

 
Bronnen: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L13891809.htm , 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7281711.stm, 

http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11443.doc.htm,http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/CFSP_

Statements/March/0302MZZ_Gaza.html, http://www.iht.com/articles/ap/2008/03/02/europe/EU-GEN-EU-Gaza.php 

http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=696&CategoryId=16
http://www.unicef.org/media/media_43064.html
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/60FCAE05-5DD2-4E29-8388-995759C0233E.htm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/60FCAE05-5DD2-4E29-8388-995759C0233E.htm
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/killed-while-they-played-football-the-child-victims-of-israels-revenge-on-gaza-789359.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/killed-while-they-played-football-the-child-victims-of-israels-revenge-on-gaza-789359.html
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3513691%2C00.html
http://afp.google.com/article/ALeqM5iDZTlx3WyDvmUSzNyxgrhsSrEzmw
http://www.alternativenews.org/news/english/west-bank-palestinians-protest-israeli-actions-in-gaza-20080303.html
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/005/2002
http://hrw.org/english/docs/2008/02/29/isrlpa18177.htm
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/204626/2008/03/13/Raketaanvallen-op-Israel-hervat.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/204626/2008/03/13/Raketaanvallen-op-Israel-hervat.dhtml
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-opt-amnesty-international-condemn
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-opt-amnesty-international-condemn
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L13891809.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7281711.stm
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11443.doc.htm
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/CFSP_Statements/March/0302MZZ_Gaza.html
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/CFSP_Statements/March/0302MZZ_Gaza.html
http://www.iht.com/articles/ap/2008/03/02/europe/EU-GEN-EU-Gaza.php
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Nederzettingen 
 

De Israëlische eerste minister Ehud Olmert staat sterk onder druk van kleine, radicale partijen in 

zijn regeringscoalitie. De ultra-orthodoxe Shas-partij liet weten uit de regering te zullen stappen 

indien Olmert teveel toegevingen doet aan de Palestijnen in het kader van het vredesoverleg. Om 

dat te vermijden en de meerderheid niet te verliezen, kondigt Olmert opnieuw de bouw van nieuwe 

nederzettingen aan. Daarnaast heeft de Yesha Council haar positie nog eens duidelijk gemaakt, door 

koppig vast te houden aan de outposts.  

 

Opnieuw aankondigingen voor de bouw van nieuwe nederzettingen 
Olmert liet in een interview op de Japanse televisie weten dat Israël niet van plan is de bouw van 

nieuwe nederzettingen te stoppen. Olmert gaf zijn goedkeuring voor de bouw van 750 nieuwe 

huizen in Givat Ze’ev, een grote Israëlische nederzetting in Oost-Jeruzalem. Huizen in Oost-

Jeruzalem zijn volgens Israël geen nederzettingen, aangezien die gebieden door Israël werden 

geannexeerd in 1964. Annexatie is echter illegaal onder internationaal recht. Geen enkel land ter 

wereld erkende deze annexatie. De reactie van de internationale gemeenschap blijft bij uitingen 

van bezorgdheid. VN-secretaris generaal Ban Ki-moon roept de Israëlische overheid op het plan te 

laten vallen. De VS en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat het plan het vredesoverleg niet vooruit 

helpt. De Franse president Sarkozy zegt dat de veiligheid van Israël afhangt van het stoppen van de 

‘kolonisatie’ van de Westelijke Jordaanoever.  

 
Bronnen: http://www.middle-east-online.com/english/?id=24505, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-

east/israel-defies-freeze-on-illegal-settlements-793685.html, 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/201737/2008/03/11/Israel-bouwt-meer-huizen-in-

Oost-Jeruzalem.dhtml, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3517478,00.html 

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) 

 
Een illegale ruil 
Het Israëlische ministerie van Defensie zegt een akkoord te hebben bereikt met de Yesha Council, 

het orgaan dat de religieuze Israëlische nederzettingen vertegenwoordigt. 18 van de 24 (volgens 

Israëlisch recht illegale) outposts zouden worden geëvacueerd in ruil voor de bouw van nieuwe 

huizen in de grote blokken (volgens internationaal recht illegale) nederzettingen die Israël van plan 

is te behouden onder elk vredesakkoord. De Yesha Council ontkent zulk akkoord en liet verstaan de 

outposts nooit te zullen opgeven.  

 
Bronnen: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3516806,00.html 

http://www.alternativenews.org/news/english/israel-strikes-deal-with-settlers-peacefully-evacuate-outposts-and-

settlement-blocs-will-expand-20080309.html 

 

 

Bewegingsvrijheid 
 
Israëlische leger ontkent kankerpatiënte levensnoodzakelijke medische behandeling  
Het Israëlische leger verleent de 34-jarige kankerpatiënte Karima Abu Adal geen toelating om Gaza 

te verlaten. Zij moet nochtans dringend een behandeling ondergaan in Israël. Door de economische 

blokkade door Israël kunnen ziekenhuizen in Gaza zelf de behandeling niet aanbieden. Karima lijdt 

aan een kanker die kan genezen worden als de behandeling regelmatig en tijdig voorzien wordt. 

Amnesty International zegt in een recent persbericht dat het Israëlische leger het toelatingsbewijs 

dringend moet afleveren. Patiënten de toegang tot levensnoodzakelijke behandeling ontzeggen, is 

een flagrante schending van het recht op leven en van de verantwoordelijkheid van Israël om de 

bevolking van Gaza toegang tot medische zorg te verlenen. Bron: http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3786 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=24505
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-defies-freeze-on-illegal-settlements-793685.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-defies-freeze-on-illegal-settlements-793685.html
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/201737/2008/03/11/Israel-bouwt-meer-huizen-in-Oost-Jeruzalem.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/201737/2008/03/11/Israel-bouwt-meer-huizen-in-Oost-Jeruzalem.dhtml
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3517478%2C00.html
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/067/2007
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/093/2006
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/033/2007
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/093/2006
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3516806%2C00.html
http://www.alternativenews.org/news/english/israel-strikes-deal-with-settlers-peacefully-evacuate-outposts-and-settlement-blocs-will-expand-20080309.html
http://www.alternativenews.org/news/english/israel-strikes-deal-with-settlers-peacefully-evacuate-outposts-and-settlement-blocs-will-expand-20080309.html
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3786
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Israëlische Hooggerechtshof verbiedt gebruik van belangrijke weg door Palestijnen 
Het Israëlische Hooggerechtshof heeft eind vorige maand voor de eerste keer beslist het gebruik van 

een weg in bezet gebied te verbieden voor Palestijnen. Het gaat om de belangrijke hoofdweg Route 

443. Na het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000 sloot het Israëlische leger de weg voor 

Palestijnen. De Association of Civil Rights in Israel maakte de zaak aanhangig bij het Hof ten 

behoeve van zes Palestijnse dorpen die door het verbod getroffen worden. Het tussentijdse vonnis 

van het Hooggerechtshof bepaalt naast het verbod voor Palestijnen om de weg te gebruiken 

eveneens dat de Israëlische overheid zes maanden de tijd heeft om te rapporteren over de 

gemaakte vooruitgang in de bouw van een alternatieve weg voor Palestijnen. Het bouwen van een 

nieuwe weg leidt uiteraard tot de vernietiging van nog meer land. Amnesty bestempelt deze 

praktijk als discriminatie.  

 
Bron: http://www.acri.org.il/eng/story.aspx?id=408, 

http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=966013 

Amnesty standpunt : http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en (Discrimination: the settlement-

related infrastructure, p.36) 

 
Discriminatie 
 
Racisme tegen Arabische inwoners van Israël neemt toe 
Uit een pas gepubliceerd rapport van Mossawa, een centrum dat opkomt voor gelijke rechten voor 

Arabische burgers in Israël, blijkt dat het racisme bij joodse Israëli’s tegenover Arabische burgers 

toegenomen is. De studie behandelt onder meer discriminatie van Arabische burgers op de 

arbeidsmarkt, discriminatie in overheidsinstellingen, discriminatie in de Israëlische wetgeving en 

het aanzetten tot anti-Arabische gevoelens door publieke figuren. Bescherming tegen discriminatie 

is een van de basisprincipes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Elke regering 

moet discriminerende wetgeving uitbannen en discriminatie in de samenleving tegengaan.   

 
Bronnen: http://www.haaretz.com/hasen/spages/966014.html, 

http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=3&dp=2&fl=26&pg=1 

Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/discrimination 

 

 

TIPS 

 

Agenda 

§ Open Doek Filmfestival (Turnhout): van 18 tot 27 april vindt een nieuwe editie van dit 10-
daags wereldcinemafestival plaats in Utopolis en De Warande te Turnhout. Amnesty 

Vlaanderen zal er elke dag aanwezig zijn met een actie. Op 27 april wordt de nieuwste film 

van Eran Riklis ‘Lemon Tree’ vertoond. De film kreeg de publieksprijs op het filmfestival van 
Berlijn. Bekijk de trailer hier: http://www.youtube.com/watch?v=YIoowHIpUT0 Over de 

film: http://www.cineart.be/scripts/Nl/Films.Fiche.cfm?Id=1095,  

http://www.haaretz.com/hasen/spages/952528.html  

 

Gevangeneninfo 

§ Punitive Restrictions: Families of Palestinian detainees denied visits: Amnesty Focus Sheet 
(February 2008) http://www.aivl.be/Media/Punitive_Restrictions_FOCUS_SHEET.pdf 

§ ICRC calls for immediate resumption of family visits for Gaza residents to Israeli prisons : 
Het Internationale Rode Kruis eist een hervatting van de bezoeken aan gevangenen uit de 

Gazastrook  http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/israel-news-101207  

http://www.acri.org.il/eng/story.aspx?id=408
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=966013
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en
http://www.haaretz.com/hasen/spages/966014.html
http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=3&dp=2&fl=26&pg=1
http://www.amnesty.org/en/discrimination
http://www.youtube.com/watch?v=YIoowHIpUT0
http://www.cineart.be/scripts/Nl/Films.Fiche.cfm?Id=1095
http://www.haaretz.com/hasen/spages/952528.html
http://www.aivl.be/Media/Punitive_Restrictions_FOCUS_SHEET.pdf
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/israel-news-101207
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§ The Prisoners Children: video van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem die de 
Amnesty Focus Sheet perfect illustreert. Kijk hoe een jongen van 4 moederziel alleen tot aan 

de gevangenis reist. http://www.btselem.org/English/Video/200610_Prisoners_Children.asp 

§ Barred From Contact: Violations of the right to visit Palestinians held in Israeli prisons: 
dit rapport van B’tselem vroeg in september 2006 al aandacht voor het probleem van de 

bezoekrechten. Sindsdien veranderde er echter weinig, zoals blijkt uit de Amnesty Focus 

Sheet. http://www.btselem.org/Download/200609_Barred_from_Contact_Eng.pdf 

§ Backyard Proceedings: The Implementation of Due Process Rights in the Military Courts in 
the Occupied Territories (December 2007): onthullend rapport van de Israëlische 
organisatie Yesh Din dat achter de schermen kijkt van de Israëlische militaire rechtbanken. 

Van de 8500 gevangenen zitten ongeveer 5000 Palestijnen straffen uit die hen waren 

opgelegd door Israëlische militaire rechtbanken. Deze rechtbanken opereren buiten de 

publieke aandacht. Beklaagden mogen er geen familie of advocaat zien en worden 

vastgehouden in een verborgen systeem van militaire gevangenissen. http://www.yesh-
din.org/site/index.php?page=militarycourts3&lang=en  

§ Daily military court reports: de Israëlische organisatie Machsom Watch brengt dagelijks 
verslag uit van de procedures voor de militaire rechtbanken 

http://www.machsomwatch.org/en/reports/military_court  

§ Administrative Orphans: artikel over de kinderen van Sami en Nura al-Hashlamon 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/914603.html 

§ Statistieken van het aantal Palestijnse gevangenen in Israël 
http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp 

http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention/Statistics.asp  

§ Administratieve Detentie http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention 
§ Gezondheidstoestand van Palestijnen in Israëlische gevangenissen (Physicians for Human 

Rights) http://www.phr.org.il/phr/cat.asp?catid=46&parentid=44&pcat=46&lang=ENG  

  

Rapporten 

§ A Humanitarian Implosion: nieuw Gaza-rapport van Amnesty UK en andere organisaties  
http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf 

§ Settler Violence Report (February 2008): elke maand brengt de Israëlisch-Palestijnse 
organisatie Alternative Media Center een rapport over het geweld door Israëlische kolonisten 

http://www.alternativenews.org/news/english/settler-violence-report-for-february-2008-

20080317.html  

Interessante artikels 

§  “Life in the open prison of Gaza”: persoonlijk getuigenverslag van de BBC-correspondent 
in Gaza over de humanitaire situatie daar, aan de hand van verhalen van gewone Gazanen 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7296750.stm  

Links 

§ Belgische middenveld bezoekt de bezette Palestijnse gebieden: L’ Association Belgo-
Palestinienne (ABP) en het Actieplatform Palestina (APP) organiseren van 23 tot 28 maart 

2008 een missie naar de bezette Palestijnse gebieden en Israël. Verschillende deelnemers 

geven tijdens de reis enkele persoonlijke ervaringen, gedachten en impressies weer op een 

weblog, onder andere op de websites van De Standaard en Knack 

http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=104286  

http://www.btselem.org/English/Video/200610_Prisoners_Children.asp
http://www.btselem.org/Download/200609_Barred_from_Contact_Eng.pdf
http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=militarycourts3&lang=en
http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=militarycourts3&lang=en
http://www.machsomwatch.org/en/reports/military_court
http://www.haaretz.com/hasen/spages/914603.html
http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp
http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention/Statistics.asp
http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention
http://www.phr.org.il/phr/cat.asp?catid=46&parentid=44&pcat=46&lang=ENG
http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf
http://www.alternativenews.org/news/english/settler-violence-report-for-february-2008-20080317.html
http://www.alternativenews.org/news/english/settler-violence-report-for-february-2008-20080317.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7296750.stm
http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=104286
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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. 
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