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Beste lezer, 
we zijn wat later dan gewoonlijk, maar het team kan weer een interessante editie van de nieuwsbrief 
voorleggen. Op 16 juni vindt in Brussel de jaarlijkse EU-Israel Association Council plaats. Reden 
genoeg om stil te staan bij de rol van de EU in het Israëlisch/Palestijns conflict. Dat doen we ook in 
een uitgebreid interview met Norman Finkelstein, die een aantal waardevolle inzichten meegeeft. 
Verontwaardiging gekoppeld aan wetenschappelijke analyse is zijn handelsmerk. De EU neemt de 
mensenrechten en het internationaal recht als uitgangspunt, maar presteert ver onder haar potentieel 
om die principes ook in de praktijk te laten spelen. Ontwikkelingen op het terrein zijn niet altijd in 
overeenstemming met de beloftes die de leiders maken. Het blijft blijkbaar zeer moeilijk  voor de 
internationale gemeenschap om Israël te dwingen het internationaal recht na te leven en de 
mensenrechten te respecteren. Dat doet het conflict al decennialang aanslepen en de positie van de 
EU wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar. Amnesty blijft verontwaardigd, maar hoopvol: mensen die 
zich organiseren, kunnen grootse dingen realiseren en verandering afdwingen, dixit Finkelstein.  
Het LCT Israël/Palestina 
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FOCUS: DE EUROPESE UNIE 
 
De Europese Unie en mensenrechten in het Israëlisch/Palestijns conflict 
Zie bij ‘TIPS’ voor meer info (video’s en de beste websites) !!!! 
 

“It is the EU's view that maintaining relations with Israel is an important contribution to the 
Middle East peace process and that suspending the Association Agreement, which is the 
basis for EU-Israeli trade relations but also the basis for the EU-Israel political dialogue, 
would not make the Israeli authorities more responsive to EU concerns at this time. Keeping 
the lines of communication open and trying to convince our interlocutors is hopefully the 
better way forward.”  (officiële positie Europese Commissie) 

 
Op 16 juni vindt in Brussel de jaarlijkse EU-Israel Association Council plaats. Deze vergadering kadert 
in het Associatieakkoord, een handelsakkoord dat de EU in 1995 heeft afgesloten met Israël en dat 
ook de basis vormt voor de politieke relaties tussen de EU en Israël. In april vond nog een informele 
werkgroep met Israël plaats, waar vertegenwoordigers van de Europese Commissie traditioneel ‘uiting 
geven aan hun ernstige bezorgdheden over de mensenrechten en uitvoerige debatten en diepgaande 
besprekingen van mensenrechtenvraagstukken houden’. In de praktijk blijft Israël echter de illegale 
nederzettingen in bezet gebied uitbreiden, het internationaal humanitair recht schenden, honderden 
Palestijnen maanden- en soms jarenlang administratief opsluiten, enz. Is de druk wel hoog genoeg om 
effectieve impact te realiseren?  
 
Debatteren, discussiëren en dialogeren 
De Europese Unie (EU) beschikt over een heel instrumentarium om mensenrechten en het 
internationaal recht een prominente plaats te geven in haar werk ten aanzien van het 
Israëlisch/Palestijns conflict: Associatieakkoorden, informele ‘werkgroepen’ en actieplannen binnen 
het Europese Nabuurschapsbeleid (ENB). De ENB-Actieplannen vormen een agenda voor politieke 
en economische hervormingen, waaronder mensenrechten, maar worden onderhandeld met het 
partnerland. Sinds 1995 bevatten externe akkoorden van de EU, zoals Associatieakkoorden, een 
mensenrechtenclausule: mensenrechten worden systematisch opgenomen als een ‘essentieel 
element’ in die akkoorden. Ook het Associatieakkoord tussen de EU en Israël bevat een dergelijke 
clausule in artikel 2: “Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement 
itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal 
and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”  
 
Dit is een instrument voor de EU om een politieke dialoog aan te gaan met Israël omtrent de 
mensenrechtensituatie in de Bezette Palestijnse Gebieden, maar geeft de EU ook juridisch het recht 
het gehele akkoord of delen ervan op te zeggen indien Israël niet voldoet aan de 
mensenrechtenverplichtingen. De EU blijft opteren voor de piste van de dialoog binnen de informele 
werkgroepen. Dat zou nog niet zo slecht zijn, moest de druk op Israël werkelijk hoog liggen. De 
dialoog staat momenteel echter op een bijzonder laag pitje en vindt plaats op een laag niveau. 
Nochtans heeft de nadruk van de EU op de mensenrechtenclausule in bepaalde gevallen het sluiten 
van akkoorden verhinderd. Ook heeft de EU al sancties getroffen op basis van deze clausule. Meest 
recentelijk tegen Zimbabwe. In geval mensenrechtenschendingen worden geconstateerd, beschikt de 
EU over een gamma aan mogelijke maatregelen die door de Raad van Ministers werden 
aangenomen, waaronder wijziging van inhoud van de samenwerkingsprogramma’s, beperking van 
samenwerkingsprogramma’s, uitstellen van bilaterale contacten op hoog niveau, handelsembargo’s,… 
 
De rol van de EU in het Kwartet 
Via het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid probeert de EU haar stem te laten 
horen op het internationale toneel. Sinds 2003 gaat de officiële positie van de EU in het ‘Midden-
Oosten vredesproces’ nochtans niet verder dan het steunen van de stapsgewijze implementatie van 
de zogenaamde Road Map, een stappenplan naar vrede. De EU doet dit vanuit haar lidmaatschap 
van het Kwartet (waar ook nog de Verenigde Staten, Rusland en de Verenigde Naties deel van 
uitmaken). Het stappenplan moest in 2005 leiden tot een allesomvattend vredesakkoord. Daar is nog 
niet veel van in huis gekomen. Ondanks de ernstige ontwikkelingen op het terrein blijft het Kwartet 
ondertussen de Road Map als vertrekpunt nemen, terwijl het uitblinkt in stilte wat betreft de 
mensenrechtenschendingen die zich dagelijks voltrekken in de Bezette Gebieden. Nadat Hamas de 
correct verlopen verkiezingen won in januari 2006, braken de Verenigde Staten en de EU alle banden 
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met de door Hamas gevormde regering. Toen daarop een machtsstrijd uitbrak tussen Fatah en 
Hamas, Hamas de macht greep in Gaza en Israël de Gazastrook hermetisch afsloot, keek het Kwartet 
gewoon toe hoe er zich langzaam maar zeker een humanitaire ramp voltrok in Gaza. Respect voor 
mensenrechten en internationaal recht zijn de sleutels voor het oplossen van het conflict en moeten 
dan ook een prominente rol krijgen in het beleid van de EU. De EU verliest kansen om een werkelijke 
hefboom te zijn voor respect voor mensenrechten en duurzame vrede.  
 
Payer, geen player 
De EU is niet alleen de grootste handelspartner van Israël, maar bovendien de grootste donor van de 
Palestijnse Autoriteit. Naast haar rol in het Kwartet wil de EU een bijdrage leveren tot state building in 
de bezette Palestijnse gebieden. Tussen 1994 en 2005 heeft de Europese Commissie ongeveer 2,3 
miljard euro aan steun overgemaakt aan de Palestijnen. Critici menen echter dat de EU de uitgebreide 
budgettaire hulp, de humanitaire hulpverlening en de belangrijke economische banden die ze met 
Israël onderhoudt, politiek niet weet te verzilveren.  
 

 
© AP Photos Yves Logghe  

Het zijn in de eerste plaats de door de 
Israëlische overheid ingestelde beperkingen 
op de bewegingsvrijheid op de Westelijke 
Jordaanoever en de blokkade van de Gaza, 
die tot armoede en de slechte humanitaire 
toestand hebben geleid waarin heel wat 
Palestijnen zich vandaag bevinden.  
De blokkade van de Gazastrook is volgens de 
Wereldbank de onmiddellijke oorzaak voor het 
feit dat 95% van de industriële activiteiten er 
opgeschort zijn. Maar liefst 80% van de 
Gazanen is vandaag afhankelijk van 
humanitaire hulp. Op de Westelijke 
Jordaanoever is de situatie niet veel beter: 
vooral ten gevolge van de beperking van de 
bewegingsvrijheid door Israël leeft 67% er in 
armoede. De Wereldbank stelt dan ook dat 
financiële hulp van donoren en Palestijnse 
financiële en andere hervormingen weinig 
resultaat zullen boeken als ze niet gepaard 
gaan met veranderingen in het Israëlische 
beleid. 

 
Onder andere Sari Nusseibeh, rector van de Al-Quds universiteit in Jeruzalem, gaat zelfs verder, door 
te stellen dat de westerse hulp aan de Palestijnen de Israëlische bezetting subsidieert en deze helpt 
mee in stand te houden. Zo betaalt de EU een Israëlisch bedrijf om zelf brandstof te leveren om de 
elektriciteitscentrale in de Gazastrook te laten draaien. Zo is de EU een grote financier van UNRWA, 
de VN-organisatie die zorgt voor voedselbedelingen, gezondheidszorg en onderwijs in de Palestijnse 
vluchtelingenkampen. 'Op die manier blijft Israël 'het beste' van twee werelden krijgen', aldus 
Nusseibeh in een recent interview met De Standaard. 'Het exploiteert het grondgebied en zijn bronnen 
voluit, terwijl buitenlandse organisaties de bezetting en de hegemonie over de bevolking financieren.' 
 
Wat verwacht Amnesty International van de Europese Unie?  
De EU zou van plan zijn de relaties met Israël op een hoger niveau te tillen. Dit zou gebeuren in de 
vorm van een politieke verklaring die de ‘speciale relatie’ tussen Israël en de EU in de verf moet 
zetten. Van enige verwijzing naar mensenrechtenschendingen of kritiek zou bovendien geen sprake 
zijn. Voor Amnesty International moet een opkrikken van de relaties ook gepaard gaan met een 
opkrikken van de dialoog rond mensenrechten. Het volgende EU-voorzitterschap Frankrijk draagt een 
zware verantwoordelijkheid om een mensenrechtenbenadering in alle diplomatische en economische 
initiatieven te incorporeren. Het Frans voorzitterschap zal dit moeten binnenloodsen in het Kwartet, in 
de bilaterale relaties met Israël en de Palestijnse Autoriteit en binnen het Euro-Mediterranean 
Partnership. Amnesty International verwacht allereerst van de EU dat ze tijdens de Association 
Council  op 16 juni effectief gebruik maakt van de mensenrechtenclausule om de druk op Israël 
aanzienlijk op te voeren wat betreft de mensenrechtensituatie in de Bezette Gebieden en een 
mechanisme te ontwikkelen om de implementatie van die clausule in de praktijk te verzekeren.  
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Achtergrondinformatie (zie ook bij ‘TIPS’)  
 
• De rol van de EU in het ‘Midden Oosten vredesproces’ 

 
Officiële positie van de EU: http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm 
EU-jaarverslag de mensenrechten 2007 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st13288-
re01.nl07.pdf (p. 156-157, over actieplannen: p.31) 
Promotion of Human Rights and Democratization in the European Union's External Relations 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm  
Marc Otte, EU special representative for the Middle East peace process 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=452&lang=EN  
 
• EU-Israel relaties  
 
Webpagina relatie Europese Commissie – Israël: http://ec.europa.eu/world/where/israel/index_en.htm 
European Commission’s delegation to Israel: http://www.delisr.ec.europa.eu/English/default.asp  
EU-Israel Association Agreement: 
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf  
4

th
 Meeting of the Association Council EU- Israel, Brussels, 17-18 November 2003, Declaration of the EU 

http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/d80185e9f0c69a7b85256cbf005afeac/882be19b29c5b4a785256de20057f
e73!OpenDocument 
 
• EU-Palestina relaties 

 
Webpagina relatie Europese Commissie – Palestijnse Autoriteit: 
http://ec.europa.eu/world/where/occupied_palestinian_territory/index_en.htm 
European Commission’s delegation to Palestine: http://www.delwbg.ec.europa.eu/en/index.htm  
EU-Palestine Association Agreement: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117751.pdf  

 
 

ACTIE! 
 
UPDATE SPOEDACTIE: SCHOOL FASAYIL DREIGT GESLOOPT TE WORDEN 

 
Bouw school in Fasayil                                   © Brighton-Tubas Solidarity Group 

 
Amnesty voert al sinds december 2007 actie voor dit dorp. Op vraag van de advocaat van de 
dorpelingen heeft de Israëlisch plancomité voor de Westelijke Jordaanoever haar beslissing opnieuw 
uitgesteld. Er is geen nieuwe datum vastgelegd. OCHA publiceerde in mei ook een nieuw rapport over 
de vernietigingen door het Israëlische leger in ‘area C’ (60% van de Westelijke Jordaanoever), waar 
Palestijnen haast nooit bouwvergunningen krijgen. Het schooltje in Fasayil toont de schrijnende 
effecten van dit beleid. Lees in de rubriek ‘verboden op de werf te komen’ waarom actie nu meer dan 
ooit noodzakelijk is! 
 

ð ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST)! SURF NAAR HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3641  
ð OCHA SPECIAL FOCUS: “LACK OF PERMIT” DEMOLITIONS & RESULTANT DISPLACEMENT IN AREA C: 

HTTP://WWW.OCHAOPT.ORG/DOCUMENTS/DEMOLITIONS_IN_AREA_C_MAY_2008_ENGLISH.PDF 
ð ZIE OOK: HTTP://NEWS.INDEPENDENT.CO.UK/EDUCATION/SCHOOLS/ARTICLE3180160.ECE 

http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st13288-re01.nl07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st13288-re01.nl07.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=452&lang=EN
http://ec.europa.eu/world/where/israel/index_en.htm
http://www.delisr.ec.europa.eu/English/default.asp
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf
http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/d80185e9f0c69a7b85256cbf005afeac/882be19b29c5b4a785256de20057fe73!OpenDocument
http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/d80185e9f0c69a7b85256cbf005afeac/882be19b29c5b4a785256de20057fe73!OpenDocument
http://ec.europa.eu/world/where/occupied_palestinian_territory/index_en.htm
http://www.delwbg.ec.europa.eu/en/index.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117751.pdf
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3641
http://www.ochaopt.org/documents/Demolitions_in_Area_C_May_2008_English.pdf
http://news.independent.co.uk/education/schools/article3180160.ece
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SAED YASSIN: MENSENRECHTENACTIVIST ADMINISTRATIEF GEVANGEN 
Saed Bassam Fathallah Yassin is een Palestijns mensenrechtenactivist afkomstig uit de Westelijke 
Jordaanoever. Hij zit al sinds 15 oktober 2006 vast in administratieve detentie in Israël, zonder 
aanklacht of proces. Zijn vrouw heeft hem tot nog toe slechts één keer mogen bezoeken, zijn kinderen 
twee keer. Saed Yassin werkte voor Ansar al-Sajeen, een ngo die bijstand verleent aan Palestijnse 
gevangenen. Zijn detentie werd telkens met 6 maand verlengd, voor het laatst op 15 mei 2008. 
Amnesty dringt aan op Saed’s vrijlating, als hij niet beschuldigd wordt van een crimineel feit.  
 

ð ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4081 

 
ADMINISTRATIEVE DETENTIE NURA AL-HASHLAMON VERLENGD!  
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.  

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

HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3785   

 
SAMAR BARGHOUTI: BEZOEK AAN ECHTGENOOT AL 4 JAAR GEWEIGERD  

 
Samar Barghouti     © AI 

 
Samar Barghouti, een Palestijnse vrouw uit Ramallah, heeft haar man Omar Barghouti nog niet 
mogen bezoeken sinds hij in december 2003 gearresteerd werd en in een gevangenis in Israël 
geplaatst werd. Dat is een schending van het internationale humanitair recht (zie nieuwsbrief maart). 
Hun zoontje, geboren 3 maand na de arrestatie van zijn vader, kon hem enkele keren zien onder 
begeleiding van zijn grootouders.  
 

ð ACTIE: STUUR SNEL BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR:  
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4080  

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

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

HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3803 
ð ZIE OOK HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-UPDATES/FEATURE-STORIES/REFUGEE-CAMP-

TRAUMA-CONTINUES-PALESTINIANS-20080429 (ONDERAAN GETUIGENISSEN VLUCHTELINGEN) 

 
 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4081
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3785
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4033
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4033
http://www.aivl.be/INDEX.CFM?PAGEID=3803
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/refugee-camp-trauma-continues-palestinians-20080429
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/refugee-camp-trauma-continues-palestinians-20080429
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ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE 
 

 
 
Norman Finkelstein 
Norman Finkelstein is een gerenommeerde 
Amerikaanse politieke wetenschapper en heeft 
verschillende boeken over het Israëlisch/ 
Palestijns conflict op zijn naam staan. 
Finkelstein werd geboren in New York in 1953. 
Zijn ouders zijn overlevenden van het Getto 
van Warschau en van de concentratiekampen 
in Maidanek en Auschwitz. Tot voor kort 
doceerde hij politieke wetenschappen aan 
DePaul University, Chicago. Het bekendst is 
zijn boek The Holocaust Industry. Wij hadden 
het met hem over de rol van de EU en van 
mensenrechtenorganisaties in het Israëlisch/ 
Palestijns conflict. 
 
Norman Finkelstein is weliswaar geen Israëli, 
maar door zijn persoonlijke achtergrond is hij 
wel nauw betrokken. Bovendien zet hij zich 
onvermoeid in voor een rechtvaardige 
oplossing van het Israëlisch/Palestijns conflict, 
waarbij hij verontwaardiging koppelt aan 
nauwgezet wetenschappelijk onderzoek. 
Finkelstein is geen vreemde voor Amnesty. Als 
politiek wetenschapper volgt hij het werk van 
mensenrechtenorganisaties in het conflict op 
de voet. Niet zelden citeert hij rapporten van 
Amnesty International in zijn werk, ook in zijn 
laatste boek Beyond Chutzpah. Tegelijkertijd 
voert hij aan dat mensenrechtenorganisaties 
soms ook stil moeten staan bij hun 
communicatie over mensenrechten in 
conflicten, in het bijzonder in het Israëlisch/ 
Palestijns conflict. Finkelstein neemt geen blad 
voor de mond. Hij schrikt er niet voor terug de 
EU hypocriet te noemen, wanneer deze 
massale financiële hulp blijft geven aan de 
Palestijnen en Israël blijft behandelen als 
belangrijkste handelspartner, zonder politiek 
gewicht in de weegschaal te werpen om het 
conflict duurzaam op te lossen.  
 

Finkelstein: Veel handelsakkoorden tussen 
de EU en derde landen bevatten een 
mensenrechtenclausule, die op geen enkele 
manier wordt geïmplementeerd ten aanzien 
van Israël. Dit is een grote schande. Elke 
lidstaat heeft wel zijn eigen redenen om dat 
niet te doen. Het leven van Palestijnen is nu 
eenmaal niet zo belangrijk in de EU. Angst 
voor de VS speelt ook mee. Maar politici en 
het grote publiek blijven ook blind voor Israëls 
mensenrechtenschendingen onder invloed van 
joodse drukkingsgroepen. Wat vast staat, is 
dat de EU haar eigen juridische instrumenten 
negeert. 
 
Het officiële EU-beleid ten aanzien van 
Israëlische mensenrechtenschendingen 
gaat uit van de dialoog. De positie van de 
Europese Commissie luidt: “Een 
opschorting van het Associatieakkoord, de 
basis voor de handelsrelaties en de 
politieke dialoog tussen de EU en Israël, 
zou de Israëlische autoriteiten niet meer 
gevoelig maken voor de bezorgdheden van 
de EU. Door de communicatiekanalen open 
te houden om op die manier onze 
gesprekspartner te overtuigen, is hopelijk 
een betere stap in de goede richting.”   
Finkelstein: Dit is onzin. Dit was de exact het 
argument dat lang en zonder succes werd 
gebruikt ten aanzien van het apartheidsregime 
in Zuid-Afrika. Het heet ‘constructive 
engagement’. Praten doe je bij misverstanden, 
maar alles is klaar en duidelijk. Kijk naar de 
praktijk: is er enig bewijs in het verleden dat 
Israël haar beleid aanpaste omdat het daartoe 
‘opgeroepen’ was?  De EU moet niet eens 
echt sancties opleggen, maar enkel dreigen 
met een opschorting van het Associatie-
akkoord. Israël is economisch zeer 
afhankelijk van de EU. Israëlische leiders zijn 
niet dom: van zodra de EU ook maar zou 
dreigen met het opleggen van sancties, zullen 
zij beginnen rekenen. Bovendien gaat het niet 
eens om controversiële sancties zoals een 
culturele boycot. We hebben het hier over 
bepalingen die zwart op wit staan in hun eigen 
handelsakkoorden. De mensenrechtenclausule 
wordt zwaar met de voeten getreden. De hele 
filosofie achter een mensenrechtenclausule is 
niet om erover te praten als de mensenrechten 
worden geschonden, maar om er iets aan te 
doen.    

Het is niet enkel onzin, maar ook pure 
hypocrisie. Waarom krijgt Israël de zachte 
aanpak en Hamas de volle lading van een 
boycot, terwijl Israëls mensenrechtenrecord 
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veel erger is? Sinds het begin van de tweede 
Intifada in september 2000, werden 4700 
Palestijnen gedood en 1045 Israëli’s. Aan 
beide zijden, zoals Amnesty schreef, was het 
overgrote deel van de slachtoffers burger. 
Israël heeft dus 45 keer meer burgers gedood. 
Wanneer je zoveel burgers doodt, wordt het 
moeilijk te argumenteren dat het enkel uit 
zelfverdediging is. Dan wordt het staats-
terrorisme. We hebben het niet eens over de 
talloze huisvernietigingen, curfews, collectieve 
bestraffing, folteringen enzovoort. We kijken 
enkel naar de slachtoffers in de gewapende 
conflicten. Waarom erken je dan Israël? 
Waarom leg je Israël dan geen sancties op?  
  
Het standaardantwoord is dat Hamas eerst 
het geweld moet afzweren en Israël moet 
erkennen.  
Finkelstein: De internationale gemeenschap 
legt aan de Palestijnen, en vooral aan Hamas, 
verschillende eisen op waaraan ze niet kunnen 
voldoen, zoals de eis Israël te erkennen als 
een Joodse staat. Hamas weigert Israël te 
erkennen als een staat voor Joden. Maar denk 
eens twee seconden na: is het niet absurd om 
te proberen de legitimiteit van een staat voor 
de Joden in Palestina op te leggen aan de 
omringende Arabische wereld? Zou er één 
Amerikaan naar een Indiaan stappen en 
hem dwingen de legitimiteit van de 
aanwezigheid van de Engelse kolonisten en 
de Amerikaanse staat op Indiaans land te 
erkennen? Je eist van de mensen die je zelf 
uit hun huizen en van hun land verdreef, de 
legitimiteit daarvan expliciet te erkennen.  

Hamas heeft de grenzen van 1967 aanvaard 
als basis voor de oplossing van het conflict. 
Maar toon me één document waarin Israël de 
Palestijnse staat erkent binnen diezelfde 
grenzen. Noem me één Israëlische minister, 
president of partij die dat gedaan heeft. Je past 
hetzelfde principe maar op één van beide 
partijen toe. Dit is het soort eisen waaraan 
niemand zou voldoen. Het gaat erom eisen te 
stellen, waarvan je weet dat de andere partij 
er niet aan kan voldoen, om op die manier 
te verzekeren dat jij verder land kan 
annexeren. Ze zouden het conflict morgen 
kunnen oplossen, maar dat wil Israël niet, 
omdat Israël af wil van die grenzen van 1967. 
Dit wordt nooit hardop gezegd, maar het is 
zoals de vroegere VS-president Jimmy Carter 
zegt: er zal pas vrede in het Midden-Oosten 
zijn als Israël de internationale principes en het 
concept van wettelijke grenzen aanvaardt, als 
Israël bereid is om zijn grenzen vast te leggen 
in overeenstemming met deze principes. Maar 
dat wil Israël niet. Daarom blijven ze 
onredelijke eisen stellen aan de Palestijnen. 

Je houdt een sterk pleidooi voor het 
internationaal recht. Maar wat moeten we 
doen als het internationaal recht weinig 
effect blijkt te hebben? Het Internationaal 
Gerechtshof riep op haar ‘advisory opinion’ 
om te zetten in een bindende resolutie van 
de VN-Veiligheidsraad. Maar dat zal 
natuurlijk nooit gebeuren zolang de VS 
vetorecht heeft.  
Finkelstein: Wel, in dat geval kan de EU zich 
nog altijd wenden tot de bepalingen in de 
eigen handelsakkoorden en beslissende 
stappen te zetten op basis van de bevindingen 
van zowat alle betrokken 
mensenrechtenorganisaties, waaronder 
Amnesty, Human Rights Watch en B’tselem. 
Dat zijn bepalingen die de EU het recht geven 
effect te geven aan het internationaal recht. 
Maar de EU doet niets.  
 
Waarom niet?  
Finkelstein: Er zijn verschillende redenen. We 
leggen deze principes enkel op aan de 
zwakken. En er heerst onverschilligheid voor 
het Palestijnse lijden. Er is ook een element 
van racisme. Het Westen isoleert Hamas en 
Hezbollah niet omdat het terroristen zijn. De 
helft van de staten in de wereld gedraagt zich 
als terroristen. Het Westen houdt van domme 
Arabieren, maar heeft problemen met 
Arabieren die enige blijk geven van intelligentie 
en zich niet laten onderdrukken. De EU is ook 
medeplichtig aan de Israëlische misdaden. 
Israël wil vrede. Niemand wil oorlog. Maar 
Israël wil wel haar eigen versie van vrede. De 
EU is medeplichtig aan Israëls pogingen 
om die versie unilateraal op te leggen aan 
de Palestijnen en promoot op die manier 
zelfs de straffeloosheid. Er zijn zonden van 
daderschap en zonden van nalatigheid. De 
EU-lidstaten doen niet wat ze zouden moeten 
doen. Zij blijven handel drijven met Israël, 
terwijl Israël wreedheden begaat.  

Andere redenen zijn: de huidige relaties 
tussen de EU en de VS, de druk van Joodse 
drukkingsgroepen die in het belang van Israël 
werken en de theorie dat sancties tegen joden 
een herhaling zijn van de Nazi-boycot van 
1934. Dit soort van geschifte argumenten is 
zeer effectief.  
 
“Het joodse lijden wordt misbruikt voor 
politieke doeleinden”, één van jouw 
hoofdargumenten.  
Finkelstein: Juist. Als je meer hebt geleden, 
dan moet je niet zoals iedereen aan dezelfde 
standaarden voldoen, zo luidt het. Het lijden 
geeft je unieke rechten. Zo gaat het ook met 
het veiligheidsargument: waar ook ter wereld 
zou het absurd zijn aan te voeren dat je 
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andermans grondgebied kan bezet houden 
omwille van de veiligheid. Het internationaal 
recht zegt dat een staat geen unilateraal 
geweld mag gebruiken en niet door oorlog 
andermans grondgebied mag annexeren. De 
VS gebruikten terroristische tactieken tegen 
Cuba sinds 1959. Geeft dat aan Cuba het 
recht om Florida te annexeren? De VS viel 
Nicaragua binnen. Geeft dat aan Nicaragua 
het recht om Louisiana te bezetten? Veiligheid 
rechtvaardigt niet zomaar eender wat. Een 
staat heeft het recht om zijn grenzen te 
beschermen, troepenmachten te ontplooien en 
controleposten te bouwen op zijn eigen 
grondgebied. Het Internationaal Gerechtshof 
heeft in juli 2004 geoordeeld dat de 
Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, 
Oost-Jeruzalem inbegrepen, ‘bezet Palestijns 
gebied’ zijn. Het is geen Israëlisch grond-
gebied. Dit zijn duidelijke principes van 
internationaal recht. Maar Joden mogen 
afwijken van elementaire principes. Waarom? 
Omwille van de Holocaust. Dat vind ik 
onaanvaardbaar. Ik heb een probleem met het 
meten van menselijk lijden. Ik denk dat het 
Plato was die zei dat je geen twee ongelukkige 
mensen kan samen zetten en dan uitmaken 
wie het ongelukkigst is. Hoe meet je dat? Ik 
doe daar niet aan mee. Niemand heeft 
vandaag nog de moed om gewoon de 
waarheid te spreken.  

Ook Amnesty en Human Rights Watch 
gedragen zich soms laf. Ze zijn uiterst 
voorzichtig in hun communicatie wanneer het 
op Israël aankomt. Het onderzoek en de 
publicaties van Human Rights Watch over de 
Libanon-orlog in 2006 was schandelijk. In hun 
laatste rapport voerden ze aan dat Israël 
burgers doodde bij vergissing. Hoe is het 
mogelijk zonder onderscheid 4,6 miljoen 
cluster ‘bomblets’ te droppen op dorpen in 
Zuid-Libanon zonder daarin een oorlogs-
misdaad te zien? 

 
Wat is volgens jou de rol en de positie van 
mensenrechtenorganisaties in gevoelige 
conflicten waar mensenrechten slachtoffer 
zijn van ‘veiligheids-overwegingen’?  
Finkelstein: Helder communiceren. Wat me 
het meest opvalt, is hoe ver verwijderd het 
taalgebruik van mensenrechten-
organisaties is van wat er werkelijk op het 
terrein gebeurt. Er gaapt een brede kloof 
tussen de taal en de realiteit waar die taal naar 
moet verwijzen. Neem het voorbeeld van 
Gaza. Amnesty gebruikt de term 
‘buitenproportioneel geweld’. Is het enige 
probleem dat het geweld ‘buitenproportioneel’ 
is? Is het echte probleem niet eerder dat Israël 
wreedheden begaat?   

Nu bekritiseert je eerder het oorlogsrecht.  
Finkelstein: Het internationaal recht is slechts 
een absoluut minimum. Laten we niet vergeten 
dat het internationaal oorlogsrecht niet heilig 
is. Het laat nog zoveel menselijk lijden toe. Het 
idee van regels in een oorlog is zoals etiquette 
voor kannibalen. Mensenrechtenorganisaties 
zouden moedig genoeg moeten zijn om af te 
wijken van technisch en ontmenselijkend 
taalgebruik. Taalgebruik is van vitaal belang 
om de wereld uit te leggen wat er gebeurt. 
Door steeds technische taal te gebruiken, 
bereiken mensenrechtenorganisaties niet 
het grote publiek, hetgeen nodig is om echt 
impact te boeken.   

Waarom kan een vroegere VS-president de 
verschrikkelijke situatie in Gaza wel als een 
‘wreedheid’ omschrijven, terwijl Amnesty en 
Human Rights Watch dat nog nooit nodig 
vonden? De blokkade van Gaza is niet enkel 
een ‘collectieve bestraffing’, maar puur 
staatsterrorisme. Als terrorisme betekent ‘het 
viseren van burgers om politieke doeleinden te 
bereiken, wat doet Israël dan in Gaza? Door 
de Gazanen economisch en humanitair te 
wurgen, tracht Israël hen op te zetten tegen 
Hamas. Is dat dan geen politiek doel? Toch 
wordt de blokkade nooit als staatsterrorisme 
omschreven. 

 
Nochtans citeer je veelvuldig uit Amnesty-
rapporten in jouw werk.  
Finkelstein: Toch heeft Amnesty International 
een twijfelachtig verleden als het op het 
Israëlisch/Palestijns conflict aankomt. Vanaf 
1967 folterde Israël systematisch Palestijnse 
gevangenen. De Israëlische mensenrechten-
organisatie B’tselem onthulde dat Israël van 
1987 tot 1993 ‘tienduizenden Palestijnen 
folterde’. Amnesty ging niet verder dan Israël 
aan te bevelen de ‘vraag van de folteringen te 
bekijken’. Pas in 1991 kwam het probleem 
uitgebreider aan bod in een Amnesty-
publicatie over de Israëlische militaire 
rechtbanken. Amnesty erkent nu wel in haar 
meest recente publicatie over foltering dat 
Israël Palestijnse gevangenen had gefolterd 
sinds 1967.  
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Je schrijft regelmatig over het misbruik van 
het antisemitismeargument. Je schrijft in 
één van je artikels: “Hoewel het voorwerp 
van ontelbare rapporten van mensen-
rechtenorganisaties, zijn Israëls  mensen-
rechtenschendingen in de bezette gebieden 
niet goed gekend in het buitenland. Dit 
heeft te maken met de ongelooflijk sterke 
public relations-industrie van verdedigers 
van Israël en met de effectiviteit van hun 
tactiek van intimidatie, zoals het labelen 
van critici van het Israëlische beleid als 
antisemieten.” Vormt deze strategie een 
bedreiging voor werk rond 
mensenrechten? 
Finkelstein: De bedreiging is zo groot als 
mensen en organisaties laf zijn om eraan toe 
te geven. Jimmy Carter wordt steeds meer 
verweten antisemiet te zijn, maar toch worden 
zijn argumenten steeds sterker. Het is een 
wapen zo krachtig als je het zelf toelaat. De 
echte bedreiging is dat Amnesty en andere 
mensenrechtenorganisaties ‘apologists’ voor 
Israël gaan worden, ook al zullen er altijd 
mensen zijn die beweren dat Amnesty niet 
genoeg ‘apologist’ voor Israël is.  
 
Wat moeten organisaties die zich inzetten 
voor vrede en mensenrechten dan doen 
tegen deze valse beschuldigingen, die 
enkel bedoeld zijn om hun roep om 
gerechtigheid te verzwakken?  
Finkelstein: Het antwoord is eenvoudig. Laten 
we aannemen,‘for argument’s sake’, dat we 
echt antisemieten zijn. Hoe zou dat afbreuk 
doen aan de feiten? Worden de feiten 
anders, simpelweg omdat de organisatie 
die ze aan het licht brengt antisemitisch is? 

En als wij antisemitisch zijn, hoe verklaart 
dat dan de bevindingen van alle andere 
mensenrechtenorganisaties? B’tselem en 
Human Rights Watch maken allen dezelfde 
bevindingen. Zijn zij allemaal antisemitisch, 
ook Israëlische mensenrechtenorganisaties? 
Dus, ofwel is iedereen anti-semiet, ofwel 
vertellen we de waarheid.  
 
Je spreekt over ‘uniting the many against 
the few’. Hoe moet dat concreet in zijn werk 
gaan?  
Finkelstein: Kijk naar de Algemene 
Vergadering van de VN, kijk naar de beslissing 
van het Internationaal Gerechtshof van juli 
2004, kijk naar wat mensenrechten-
organisaties zeggen. Dit geeft ons een beeld 
van wat de consensus vandaag is. Door de 
krachten te verzamelen en te organiseren 
rond die consensus, kunnen we iets 
veranderen. Er zal niets veranderen als we de 
macht niet voor ons opeisen, als we onze visie 
niet afdwingen op basis van redelijke principes 
die iedereen kan begrijpen. Als je me 30 jaar 
geleden had verteld dat Nelson Mandela 
president van Zuid-Afrika zou worden, als je 
me 30 jaar geleden had verteld dat de VS een 
zwarte president zou hebben, als je me had 
verteld dat een guerrillaleger van 1500 sterk 
één van de 4 sterkste legers ter wereld tot een 
nederlaag zou dwingen, dan zou ik je gek 
hebben verklaard. Mensen die zich 
organiseren, kunnen grootse dingen realiseren 
en verandering afdwingen. 
 
http://www.normanfinkelstein.com  
 
 
 

 
 
 
 

VERBODEN OP DE WERF TE KOMEN 
 

“… practically speaking, it doesn’t exist as an issue. There are no more construction permits for 
Palestinians”. Kolonel en juridisch adviseur van het Israëlisch leger Shlomo Politus, over het 
Israëlische beleid in ‘area C’ in de bezette Westelijke Jordaanoever, voor het Israëlische parlement in 
juli 2003.  
 

School onder de sloophamer 
In onze nieuwsbrief van december 2007 berichtten we over een schooltje in Fasayil in de 
Jordaanvallei, gelegen in ‘area C’ in de bezette Westelijke Jordaanoever. Fasayil heeft een school 
nodig om de levens van de kinderen van Fasayil te verbeteren, die anders een lange afstand te voet 
moeten afleggen om naar de dichtstbijzijnde school te gaan. De Israëlische overheid wil de school 
slopen. Het lot van de school wordt nu bevochten in de rechtbank. Op vraag van de advocaat van de 
dorpelingen heeft de Israëlisch plancomité voor de Westelijke Jordaanoever haar beslissing opnieuw 
uitgesteld. Er is geen nieuwe datum vastgelegd.  
 

http://www.normanfinkelstein.com/
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Op 17 oktober 2007 beval het Israëlische leger de bouwwerken stil te leggen omdat er geen 
bouwvergunning is. Zoals Kolonel Shlomo Politus aangeeft, krijgen Palestijnen in de Jordaanvallei 
nooit bouwvergunningen, omdat het militair gebied is. Sinds de Oslo akkoorden van 1993 is 60% van 
de Westelijke Jordaanoever militair gebied, waar Palestijnen tot op vandaag niet mogen bouwen. Vele 
families leven noodgedwongen in tenten en voorlopige bouwsels, omdat de huidige infrastructuur niet 
meer voldoet aan de noden van de bevolking. Tegelijkertijd krijgen zo’n 150 illegale nederzettingen op 
Palestijns grondgebied wel gemakkelijk bouwvergunningen om uit te breiden.  
 
Amnesty voert al sinds december 2007 actie voor Fasayil. Op 13 mei kondigde Tony Blair, de gezant 
van het Kwartet voor het vredesproces in het Midden-Oosten aan dat de Israëlische autoriteiten 
akkoord gingen met ‘masterplans’ voor verschillende Palestijnse dorpen in de Westelijke 
Jordaanoever, waaronder Fasayil, waar bouw zou toegelaten worden. Er is echter nog niets bekend 
over de toegestane bouwoppervlakte. Het gevaar bestaat dat vele gebouwen in Fasayil buiten dit 
gebied zullen vallen en dus zullen gesloopt worden. Volgens het Israëlische leger ligt het schooltje 
alvast buiten het grondgebied van het ‘masterplan’. Actie is dus meer dan ooit nodig.  
 

ð AMNESTY ROEPT OP TOT ACTIE VOOR FASAYIL: STUUR BRIEVEN (PER POST)! SURF NAAR 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=3641  

ð ZIE OOK: HTTP://NEWS.INDEPENDENT.CO.UK/EDUCATION/SCHOOLS/ARTICLE3180160.ECE 

 
 

MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 
 
GAZA BLOKKADE 
 
Aanslepende blokkade treft ongeboren en pasgeboren baby’s 
De blokkade van Gaza door Israël heeft de toegang tot voedsel, drinkbaar water en medicijnen tot een 
minimum herleid. De United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) becijferde dat inmiddels 
77,5% van de Gazanen aan bloedarmoede lijdt, tegenover 19% in 2002. De gebrekkige en 
onevenwichtige voeding tijdens de zwangerschap brengt de gezondheid van veel kinderen in gevaar 
nog voor ze geboren zijn. In Gaza worden maandelijks 9.000 tot 10.000 kinderen geboren waarvan 28 
op 1.000 sterven door ondervoeding, bloedarmoede en andere ziekten tengevolge van armoede. Ook 
het aantal miskramen is toegenomen. Het Palestijnse ministerie van gezondheidszorg stelt vast dat 
sinds het begin van de blokkade al 147 mensen overleden als direct gevolg van de afgrendeling. 
 
Amnesty International wijst Israël op zijn plicht als bezettende macht om het recht op gezondheid te 
verzekeren van de bevolking in Gaza, zonder discriminatie en met bijzondere aandacht voor zieken, 
gehandicapten en zwangere vrouwen. Onder artikel 55 van de Vierde Conventie van Genève heeft 
Israël ook de plicht hiertoe alle medische middelen te verzekeren. 
  

Bron: http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=42367 
Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/016/2008/en/5d251e9f-f130-11dc-b3df-
0fe44bc152bc/mde150162008eng.html  

 
Olietekort in Gaza blokkeert humanitaire hulp 
Eind april en begin mei zag UNRWA zich genoodzaakt de voedselhulp in Gaza voor enkele dagen op 
te schorten door gebrek aan brandstoffen nodig voor de distributie van basismiddelen. Als gevolg 
daarvan kwamen 650.000 mensen in vluchtelingenkampen zonder voedsel te zitten. Gaza is 
afhankelijk van Israël voor de toelevering van brandstoffen, niet alleen noodzakelijk voor transport, 
maar ook voor de werking van elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties, sanitaire en 
gezondheidsinfrastructuur. John Ging, UNRWA-directeur in Gaza, beschrijft de humanitaire situatie als 
schokkend en het politieke falen om er wat aan te doen beschamend.  
 

Bronnen:  http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-and-israeli-human-rights-organisations-
call-for-end-to-restrictions-on-gaza-fuel-supply-20080429.html, http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=361, 
http://hrw.org/english/docs/2008/05/13/isrlpa18810.htm, http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-
7E8PKE?OpenDocument&RSS20=18-P, http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=29082  
Amnesty-standpunt: http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf, 
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israel-must-allow-
basic-necessiti, http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3690  

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3641
http://news.independent.co.uk/education/schools/article3180160.ece
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=42367
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/016/2008/en/5d251e9f-f130-11dc-b3df-0fe44bc152bc/mde150162008eng.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/016/2008/en/5d251e9f-f130-11dc-b3df-0fe44bc152bc/mde150162008eng.html
http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-and-israeli-human-rights-organisations-call-for-end-to-restrictions-on-gaza-fuel-supply-20080429.html
http://www.alternativenews.org/news/_english/_palestinian-and-israeli-human-rights-organisations-call-for-end-to-restrictions-on-gaza-fuel-supply-20080429.html
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=361
http://hrw.org/english/docs/2008/05/13/isrlpa18810.htm
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-7E8PKE?OpenDocument&RSS20=18-P
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-7E8PKE?OpenDocument&RSS20=18-P
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=29082
http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18299.pdf
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israel-must-allow-basic-necessiti
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israel-must-allow-basic-necessiti
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3690
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GEBRUIK VAN GEWELD IN GAZA EN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER 
 
Onderzoek naar dood moeder en 4 kinderen bij Israëlische aanval in Beit Hanoun voldoet niet 
In onze nieuwsbrief van april berichtten we over de dood van een moeder en haar 4 kinderen in Beit 
Hanoun (Gazastrook) na een Israëlische aanval. Er is een onderzoek ingesteld door het Israëlisch 
leger. Volgens het Israëlisch onderzoek zijn de moeder en 4 kinderen in Beit Hanoun niet gedood door 
een Israëlische raket maar door explosieven van een Palestijnse militant. Volgens het rapport werd 
door een Israëlisch vliegtuig een raket afgevuurd op 4 militanten dichtbij het huis waar de familie is 
gedood. Er zouden twee explosies zijn geweest, waarvan de tweede door explosieven van één van de 
militanten werd veroorzaakt. En dat zou geleid hebben tot de dood van de moeder en haar 4 kinderen.  
 
Het rapport is in tegenspraak met de getuigenis van Ahmed Abu Me’tiq (man en vader van de  
slachtoffers). Volgens hem waren er helemaal geen gevechten rond het huis. Ook volgens de 
Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem klopt het officieel rapport niet. Volgens hun onderzoek 
was de tweede explosie afkomstig van een tweede raket. Het Palestinian Centre for Human Rights 
spreekt het rapport eveneens tegen. Ook Amnesty International heeft opgeroepen tot een 
onafhankelijk onderzoek. Ook Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 
veroordeelde de Israëlische aanval en riep Israël op de militaire operaties in de Gazastrook te 
stoppen.  
 

Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/40-2008.html  
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/16EA2FB8-35AC-4A0C-969A-CF74AF0CED41.htm 
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080430.asp  
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/020/2008/en, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/042/2002 (Violations of the right to life, p.8-12, Aanbeveling: 
p.22), http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/056/2003 

 
14-jarig meisje gedood door Israëlisch leger 
Israëlische soldaten hebben op 26 april  in de Gazastrook een Hamasleider ontvoerd. Bij het 
vuurgevecht dat ontstond rond het huis van de Hamasleider kwam zijn 14-jarige dochter om het leven. 
Negen Palestijnen raakten gewond. Drie van hen zijn in kritieke toestand. Amnesty verzet zich sterk 
tegen extrajudiciële executies. In een rapport van 2001 riep Amnesty de Israëlische regering al op het 
beleid van gerichte eliminaties stop te zetten, dat een schending is van het recht op leven en van het 
recht op een eerlijk proces. Volgens internationale standaarden mag dodelijk geweld enkel tegen 
individuen worden gebruikt als die een onmiddellijke bedreiging vormen voor het leven van anderen. 
De Israëlische regering moet bovendien roekeloze vuurgevechten vermijden in residentiële wijken. 

 
Bronnen: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/256887/2008/04/26/Israelisch-leger-doodt-
meisje-14-in-Gaza.dhtml, http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259540/2008/04/29/Ban-
Ki-moon-wil-de-terugtrekking-van-Israel.dhtml  Amnesty standpunt: State assassinations and other unlawfull 
killings (rapport 2001) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/005/2001, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/056/2003  

 

NEDERZETTINGEN 
 
Israël plant nieuwe nederzettingen ondanks belofte tot bevriezing 
Het gaat om een nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever nabij de illegale ‘outpost’ Migron 
(in de buurt van Ramallah). Israël beloofde eerder aan het hooggerechtshof deze te ontmantelen 
tegen augustus. Bovendien heeft Israël in Annapolis de verplichting op zich genomen de outposts te 
ontmantelen. Daarnaast beloofde Olmert 600 extra huizen voor bestaande Israëlische nederzettingen 
op de Westelijke Jordaanoever. Nog flagranter is een nieuw huizencomplex, waaronder een 
synagoge, dat momenteel wordt goedgekeurd. Het gaat immers om een locatie midden in de 
Arabische buurt Silwan in het zuiden van de oude stad van Jeruzalem. Het betreft hier één van de 
gevoeligste gebieden voor een definitief akkoord tussen Israël en de Palestijnen.  

 
Bronnen: http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=982388 
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=983201 
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=983304 
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) 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/40-2008.html
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/16EA2FB8-35AC-4A0C-969A-CF74AF0CED41.htm
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080430.asp
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/020/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/042/2002
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/056/2003
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/256887/2008/04/26/Israelisch-leger-doodt-meisje-14-in-Gaza.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/256887/2008/04/26/Israelisch-leger-doodt-meisje-14-in-Gaza.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259540/2008/04/29/Ban-Ki-moon-wil-de-terugtrekking-van-Israel.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259540/2008/04/29/Ban-Ki-moon-wil-de-terugtrekking-van-Israel.dhtml
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/005/2001
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/056/2003
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=982388
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=983201
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=983304
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE15/067/2007
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BEWEGINGSVRIJHEID 
 
Israëlische overheid betrapt op leugens 
Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'tselem heeft de Israëlische overheid gelogen over 
de ontmanteling van een aantal wegblokkeringen op de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische 
overheid had beloofd tegen eind maart 2008 een aantal fysieke obstakels te verwijderen ten einde de 
bewegingsvrijheid van de Palestijnen te vergroten. Een groot deel van de verwijderde obstakels 
betreft echter extra blokkeringen die onmiddellijk na de terroristische aanval in Dimona op 4 februari 
2008 werden opgeworpen en die dus niet tot het ‘gewone’ regime van beperkingen behoren. De 
herhaalde beloftes om de beperkingen op de bewegingsvrijheid te ‘verzachten’ impliceren dat de 
Israëlische overheid het Palestijnse fundamentele recht op bewegingsvrijheid ziet als een privilege dat 
ze naar eigen goeddunken kan toekennen. 
 

Bronnen: http://imeu.net/news/article008631.shtml,  
http://www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/20080428_so_called_lifting_of_restritcions.asp  

 
Uitspraak Hooggerechtshof betreffende Bi'lin nog niet uitgevoerd 
“Wanneer het leger mijn huis wil vernietigen krijg ik vierentwintig uur, maar voor de muur nemen ze 
maanden, misschien wel jaren de tijd.”  Aan het woord is Abdullah Abu Rahma, coördinator van het 
Popular Committee Against the Wall. Het Israëlische Hooggerechtshof beval de Israëlische overheid 
op 4 september 2007 de route van de muur in het Palestijnse dorp Bi'lin te verleggen. De muur, die 
voor zo ‘n tachtig procent op de Westelijke Jordaanoever gelegen is en niet op de grens tussen Israël 
en de Westelijke Jordaanoever, scheidt het dorp Bi'lin van zestig procent van haar landbouwgrond. De 
rechters waren van oordeel dat de route van de muur niet vereist is voor veiligheidsredenen, een 
kleine overwinning van de tegenstanders van de muur. Maar het Israëlische leger moet nog altijd 
gevolg geven aan de uitspraak van het Hof.  
 
Amnesty International Vlaanderen heeft tijdens het Open Doek filmfestival in Turnhout campagne 
gevoerd voor het dorp Jayyus, één van de tientallen dorpen die zich in dezelfde situatie bevinden als 
Bi'lin. De campagne loopt nog steeds. 
 

Bronnen: http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=42271, http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4038  
 
 

PALESTIJNS GEWELD 
 
Palestijnse collaborateur ter dood veroordeeld 
Een Palestijnse rechtbank heeft op 28 april het doodvonnis uitgesproken over een 25-jarige man, 
Emad Mahmoud Sa’ed Sa’ed, wegens collaboratie met de Israëlische veiligheidsdiensten. Volgens de 
rechters zou het Israëlisch leger 4 Palestijnen gedood hebben via de informatie die de man doorgaf. 
Als de executie, door een vuurpeloton, effectief wordt uitgevoerd, dan zou dat de eerste keer in zeven 
jaar zijn dat een collaborateur wordt geëxecuteerd. Het vonnis moet nog bekrachtigd worden door de 
Palestijnse president Mahmoud Abbas. Er is nog een mogelijkheid dat het doodvonnis wordt omgezet 
in een andere straf, zoals al vaker is gebeurd. Het Palestinian Centre for Human Rights riep Abbas 
alvast op het vonnis niet te bekrachtigen. 
 

Bronnen: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259259/2008/04/28/Palestijnse-
collaborateur-ter-dood-veroordeeld.dhtml, http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/41-2008.html  
(oproep PCHR aan Abbas) 

 
Dagelijkse Palestijnse raketten op Zuid-Israël maken burgerslachtoffers 
Een vrouw van 70 uit Yesha (Zuid-Israël) werd op 12 mei gedood toen haar huis werd getroffen door 
een raket, afgevuurd uit de Gazastrook. Zij is het tweede burgerslachtoffer in minder dan een week tijd 
als gevolg van Palestijnse raket- of mortieraanvallen. De vrijdag ervoor, op 9 mei, vielen 1 dode (een 
man van 48) en drie gewonden in de Kfar Aza kibboets bij een mortieraanval, eveneens vanuit de 
Gazastrook. Volgens het Israëlisch leger hebben Palestijnse militanten dit jaar al 1950 raketten en 
mortiergranaten afgevuurd, bijna evenveel als in heel 2007. Ook op zaterdag 10 mei werden 21 
Qassam-raketten afgevuurd op de Westelijke Negev. Daarbij vielen 5 gewonden (allen Israëlische 
burgers). Op woensdag 14 mei kwam een raket op een winkelcentrum in Ashkelon terecht (in het 
zuiden van Israël). Hierbij vielen 14 gewonden, een vrouw en twee kinderen zijn hierbij ernstig gewond 
geraakt. Deze aanval uit de Gazastrook werd opgeëist door het PFLP.  

http://imeu.net/news/article008631.shtml
http://www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/20080428_so_called_lifting_of_restritcions.asp
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=42271
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4038
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259259/2008/04/28/Palestijnse-collaborateur-ter-dood-veroordeeld.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/259259/2008/04/28/Palestijnse-collaborateur-ter-dood-veroordeeld.dhtml
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/41-2008.html
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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.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/276555/2008/05/15/Raket-uit-Gaza-komt-
neer-in-Ashkelon.dhtm,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7396987.stm, 
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/271512/2008/05/09/Israelier-gedood-bij-aanval-
vanuit-Gaza.dhtml, http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=982041, 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/087C37F0-FF60-4AB8-AF70-B479F2C679C1.htm  
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) 

 
 

STRAFFELOOSHEID 
 
Israëlische politieagent veroordeeld tot gevangenisstraf voor moord op Palestijn 
Op 28 april veroordeelde een rechtbank in Jeruzalem de Israëlische politieagent Yanai Lazla tot 6,5 
jaar gevangenisstraf voor de moord in 2002 op ‘Amran Abu Hamdiya, een 18-jaar oude Palestijn uit 
Hebron. Lazla en drie andere politieagenten gooiden Abu Hamdiya uit een jeep aan hoge snelheid 
nadat ze hem hadden ontvoerd, geslagen en mishandeld. Zijn hoofd sloeg op het voetpad, waardoor 
hij stierf. Volgens B’tselem is de straf van 6,5 jaar niet proportioneel met de ernst van de feiten. Toch 
kan deze zaak doorgaan als een zeldzaam geval waarin het Israëlische gerecht voldoet aan zijn 
verplichting om Israëlische veiligheidsdiensten ter verantwoording te roepen voor misdaden tegen 
Palestijnen. Doorgaans dwingen de Israëlische autoriteiten de wet niet af tegenover soldaten en 
politieagenten die misdaden tegen Palestijnen plegen. B’tselem vermoedt dat het deze keer wel kon 
dankzij de immense druk die uitging van de media, dankzij acties van B’tselem en de Palestijnse 
mensenrechtenorganisatie al-Haq. 
 
Amnesty International roept op alle meldingen van onrechtmatige behandeling van Palestijnen door de 
Israëlische politie diepgaand te onderzoeken. Vermoedelijke daders moeten voor het gerecht worden 
gebracht. De cultuur van straffeloosheid wakkert de cultuur van geweld tegen Palestijnen nog aan. 
Daarom moet aan straffeloosheid dringend een einde komen.  
 

Bron: http://www.btselem.org/english/Beating_and_Abuse/20080429_Abu_Hamdiyeh_verdict.asp  
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/058/2000 (Mass arrests and police brutality , 
Aanbevelingen p. 14-15)  

 
 

TIPS 
 

EU-info 

§ Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN): netwerk van ngo’s die toezicht 
houden op de implementatie van het mensenrechteninstrumentarium van de EU in haar relatie 
met de landen binnen het Euro-Mediterranean Partnership. Ook Amnesty (EU Office) is lid. 
http://www.euromedrights.net http://www.euromedrights.net/126 (Palestina-pagina) 
http://www.euromedrights.net/221 (Israël-pagina) 

§ Third Annual Review on Human Rights in EU Israel Relations: elk jaar bekijkt het EMHRN 
ook de mensenrechten in de relatie tussen de EU en Israël 
http://www.euromedrights.net/usr/00000026/00000027/00000028/00001340.pdf  

§ In bed with Israel: EU's close relationship with Israel supports abuse, Arjan El Fassed, 
The Electronic Intifada, 11 March 2005 http://electronicintifada.net/v2/article3600.shtml  

§ Israel at 60: EU-Israel relations at a high point, Yossi Lempkowicz, 07/May/2008 
http://www.ejpress.org/article/26889 

§ EU to upgrade relations with Israel, European Jewish Press 
http://www.ejpress.org/article/news/eu-israel_affairs/25969  

§ The EU, Israel and Hamas (research paper Centre for European Reform, een Europese 
denktank) http://www.cer.org.uk/pdf/wp_820.pdf  

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/276555/2008/05/15/Raket-uit-Gaza-komt-neer-in-Ashkelon.dhtm
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/276555/2008/05/15/Raket-uit-Gaza-komt-neer-in-Ashkelon.dhtm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7396987.stm
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/271512/2008/05/09/Israelier-gedood-bij-aanval-vanuit-Gaza.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/271512/2008/05/09/Israelier-gedood-bij-aanval-vanuit-Gaza.dhtml
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=982041
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/087C37F0-FF60-4AB8-AF70-B479F2C679C1.htm
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006
http://www.btselem.org/english/Beating_and_Abuse/20080429_Abu_Hamdiyeh_verdict.asp
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/058/2000
http://www.euromedrights.net/
http://www.euromedrights.net/126
http://www.euromedrights.net/221
http://www.euromedrights.net/usr/00000026/00000027/00000028/00001340.pdf
http://electronicintifada.net/v2/article3600.shtml
http://www.ejpress.org/article/26889
http://www.ejpress.org/article/news/eu-israel_affairs/25969
http://www.cer.org.uk/pdf/wp_820.pdf
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Rapporten 

§ OCHA Closure update (may 2008): OCHA documenteert dat de barrières op de Westelijke 
Jordaanoever toenemen, ondanks herhaaldelijke beloftes van Israël om er weg te nemen 
http://www.ochaopt.org/documents/UpdateMay2008.pdf 

§ OCHA Special Focus: “Lack of Permit” Demolitions and Resultant Displacement in Area 
C (may 2008): nieuw rapport over vernietigingen door het Israëlische leger in ‘area C’ (60% 
van de Westelijke Jordaanoever), waar 94% van de aanvragen tot bouwvergunningen door 
Palestijnen zijn geweigerd tussen 2000 en 2007. Om tegemoet te komen aan de 
bevolkingsgroei bouwen Palestijnen toch en worden vele huizen achteraf vernietigd. 
http://www.ochaopt.org/documents/Demolitions_in_Area_C_May_2008_English.pdf  

 
Vluchtelingeninfo 

§ Inside a Palestinian refugee camp: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7390166.stm 

§ Refugee camp trauma continues for Palestinians: Amnesty nieuws update met pakkende 
audio-getuigenissen van vluchtelingen http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-
stories/refugee-camp-trauma-continues-palestinians-20080429  

§ Lebanon Palestinians protest exclusion as government moots minimum wage: artikel, 
met fotoreportage, over de situatie in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78013 

 
Finkelstein 

§ Fmr. Israeli Foreign Minister Shlomo Ben Ami Debates Outspoken Professor Norman 
Finkelstein on Israel, the Palestinians, and the Peace Process. Bekijk het interessante 
debat hier: http://www.democracynow.org/2006/2/14/fmr_israeli_foreign_minister_shlomo_ben 
Of lees het integraal hier: http://www.normanfinkelstein.com/article.php?pg=11&ar=140 Ben 
Ami beaamt veel van de argumenten van Finkelstein. Finkelstein maakte een vergelijking 
tussen zijn en Ben Ami’s standpunten: http://www.normanfinkelstein.com/docs/ben-
ami_finkelstein.html  

 

Boekentip 

§ Norman Finkelstein, Beyond Chutzpah: Finkelstein gaat hard te keer tegen foute 
voorstellingen van de werkelijkheid in het Israëlisch/Palestijnse conflict en maakt daarbij 
veelvuldig gebruik van Amnesty-rapporten. Een aanrader! 
http://www.normanfinkelstein.com/content.php?pg=11  
 

Video’s en multimedia 
§ A week in Gaza: videoreportages die treffend de blokkade van Gaza illustreren 

http://www.guardian.co.uk/world/series/aweekingaza  

§ Shooting back: project van B’tselem, waarbij de organisatie videocamera’s aan Palestijnen 
gaf om de realiteit van hun leven onder bezetting onder de aandacht van het Israëlische 
publiek te brengen. Dit heeft een aantal treffende video’s tot resultaat: 
http://www.btselem.org/english/Video/Shooting_Back_Background.asp 

 

Getuigenissen 
§ Nufuz al-Husni: kankerpatiënt die geen toegang tot Israël krijgt voor dringende medische 

zorg. Haar case werd door Amnesty opgenomen in een spoedactie.   
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080507_Gaza_Cancer_Patient_Nufuz_al_Hasni.asp 

§ Samira a-Daghameh: Israëlische soldaten blazen deur van huis op, waarbij de moeder wordt 
gedood, en laten 13-jarige dochter bij het lijk achter. Het meisje getuigt. 
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080507_killing_of_Wafa_a_a_Daghameh.asp 

§ Yuval Salomon: landbouwer van een Kibbutz dichtbij de de Gazastrook getuigt over het leven 
in constant angst voor Qassam-aanvallen 
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080513_Life_in_Kibutz_Or_Haner_under_Qass
am_Threat.asp 

http://www.ochaopt.org/documents/UpdateMay2008.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/Demolitions_in_Area_C_May_2008_English.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7390166.stm
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/refugee-camp-trauma-continues-palestinians-20080429
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/refugee-camp-trauma-continues-palestinians-20080429
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78013
http://www.democracynow.org/2006/2/14/fmr_israeli_foreign_minister_shlomo_ben
http://www.normanfinkelstein.com/article.php?pg=11&ar=140
http://www.normanfinkelstein.com/docs/ben-ami_finkelstein.html
http://www.normanfinkelstein.com/docs/ben-ami_finkelstein.html
http://www.normanfinkelstein.com/content.php?pg=11
http://www.guardian.co.uk/world/series/aweekingaza
http://www.btselem.org/english/Video/Shooting_Back_Background.asp
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080507_Gaza_Cancer_Patient_Nufuz_al_Hasni.asp
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080507_killing_of_Wafa_a_a_Daghameh.asp
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080513_Life_in_Kibutz_Or_Haner_under_Qassam_Threat.asp
http://www.btselem.org/english/Testimonies/20080513_Life_in_Kibutz_Or_Haner_under_Qassam_Threat.asp
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1
 Het ‘Landencoördinatieteam (LCT) Israël/OT/PA’ (Israel/Occupied Territories/Palestinian Authority) verzamelt 

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

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

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

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

doet onderzoek en voert actie tegen ernstige mensenrechtenschendingen. 
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