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Palestijnse militanten van de Al-Aqsa Martyrs' Brigades, de gewapende vleugel van Fatah, in Nablus op 18 June 2007 © Nasser Ishtayeh /AP/PA 

Beste lezer, 
alles kan erger. Dat zagen we in de maand november. De blokkade van de Gazastrook werd nog 
maar eens aangescherpt tot een ongezien niveau. 1,5 miljoen mensen zijn aangewezen op overleven. 
Door de basisrechten in te perken, wil Israël druk zetten op Hamas: niet alleen een falende strategie, 
maar ook een illegale collectieve bestraffing van een volledige burgerbevolking. Je zou het haast niet 
voor mogelijk houden, maar onder deze omstandigheden arresteren Hamas-veiligheidsdiensten ook 
steeds meer Fatah-aanhangers. In de Westelijke Jordaanoever doen veiligheidsdiensten van de 
Palestijnse Autoriteit dan weer hetzelfde met Hamas-aanhangers. De mensenrechten krijgen het 
steeds harder te verduren binnen de Palestijnse samenleving: de gewelddadige onderdrukking 
van de persvrijheid is daarvan een goede waardemeter. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. In 
Israël en de bezette Palestijnse gebieden is er na 60 jaar Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens absoluut geen reden tot feesten. Bart Peeters en Amnesty International Vlaanderen 
gaven daarom een stem aan de boeren van Jayyus, die vrezen hun land voorgoed kwijt te raken.  
Het LCT Israël/Palestina 
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FOCUS: AFDWINGBAARHEID MENSENRECHTEN  
 
Straffeloosheid binnen de Palestijnse samenleving duurt voort 
Zie bij ‘TIPS’ voor meer info (achtergrondartikels) 
 
“Zonder de context van de Israëlische militaire bezetting uit het oog te verliezen, is Amnesty van 
mening dat zowel de de facto administratie van Hamas in de Gazastrook als de Palestijnse Autoriteit 
dringend werk moeten maken van een herstel van de rechtsstaat in Palestina. Het zijn voornamelijk de 
jarenlange straffeloosheid en ongecontroleerde verspreiding van wapens die mede verantwoordelijk 
zijn voor de escalatie van de wetteloosheid die de laatste jaren heerst in zowel de Gazastrook als de 
Westelijke Jordaanoever.” Een jaar geleden publiceerde Amnesty International het rapport ‘Torn Apart 
by Factional Strife’, waarin bovenstaande dringende aanbeveling werd gedaan. De roekeloze 
gevechten tussen Palestijnse veiligheidstroepen en gewapende groeperingen van Fatah en Hamas 
zijn misschien verleden tijd, maar de andere mensenrechtenschendingen gerapporteerd in dat rapport 
zijn nog steeds schering en inslag, en zijn de laatste maanden zelfs toegenomen.  
 
Een verscheurde samenleving in 2007 
In 2007 escaleerde de interne strijd tussen Hamas en Fatah. Militanten van beide partijen gebruikten 
willekeurig en zonder onderscheid vuurwapens in woongebieden. Vele onschuldige omstaanders 
werden daarbij gedood. De situatie verergerde in juni 2007 na de gewelddadige machtsovername 
door Hamas in de Gazastrook. Op het moment van de publicatie van het Torn Apart-rapport in oktober 
2007 stond de teller op 350 doden en minstens 2000 gewonden. Beide partijen maakten zich ook 
schuldig aan gruwelijkheden zoals foltering en verminking. De Palestijnse president Mahmoud Abbas 
van de Fatah-partij besliste om de werkzaamheden van de veiligheidstroepen en de juridische 
instellingen van de Palestijnse Autoriteit in de Gazastrook op te schorten, waardoor een juridisch en 
institutioneel vacuüm ontstond dat werd opgevuld door Hamas-instellingen.  
 

 
Gewonde Palestijn in het ziekenhuis van Gaza stad, na gevechten 
tussen Hamas en Fatah militanten, 13 juni 2007 © Maan Images 

 

Hamas hield meer dan 1000 Fatah-
aanhangers in Gaza vast als politieke 
gevangenen in minstens 23 niet-erkende 
detentiecentra. De gevolgen op de 
Westelijke Jordaanoever bleven niet uit: in 
vergeldings-aanvallen van Fatah tegen 
Hamas-aanhangers werden wettelijke regels 
en procedures voor arrestaties en detentie 
met voeten getreden. Ongeveer 1000 
Hamas-aanhangers werden willekeurig 
aangehouden. Fatah-militanten maakten 
zich schuldig aan ontvoeringen en 
intimidatie. 

Een verscheurde samenleving in 2008 
Een jaar later is er weinig veranderd. Eind juli en begin augustus hield de Hamas de facto-
administratie nog steeds 200 Fatah-activisten en leden van gewapende groeperingen vast in Gaza. Ze 
worden ‘incommunicado’ vastgehouden, zonder toegang tot rechten. Arrestaties worden uitgevoerd 
door de Izz-al-Din al-Qassam Brigades, die geen bevoegdheid hebben om mensen op te pakken en 
vast te houden. Volgens het Palestijnse recht hebben gevangenen het recht hun detentie binnen de 
72 uur te laten herzien door een rechter. Daarnaast hebben gevangenen recht op juridische bijstand 
en een medisch onderzoek voor en na ondervragingen. Deze rechtsregels werden compleet 
genegeerd. De Palestinian Independent Commission for Human Rights krijgt geen toelating meer om 
gevangenen in Gaza te bezoeken. Vrijgelaten gevangenen spreken over foltermethodes, anderen zijn 
in de benen geschoten en dan op straat achtergelaten. De meesten willen, uit angst, echter niks kwijt 
over hun detentie. In diezelfde periode speelt zich een vergelijkbaar scenario af op de Westelijke 
Jordaanoever. Daar arresteerde Palestijnse Autoriteit 95 Hamas-aanhangers en werd foltering 
vastgesteld. Amnesty heeft weet van de dood van de 43-jarige Majd al-Barghouthi die stierf op 22 
februari 2008 in een detentiecentrum in Ramallah, na te zijn geslagen terwijl hij geketend aan het 
raam van zijn cel lag.  
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In een oproep gericht aan beide partijen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever eist 
Amnesty arbitraire detenties en arrestaties te stoppen en foltering en mishandeling van gevangenen 
tegen te gaan. Beide partijen hebben ook journalisten opgepakt en televisiestations en kranten van de 
andere partij gesloten. Zowel de Palestijnse president Abbas als Haniya, de Hamas-leider van de de 
facto regering in de Gazastrook falen in het toezien op het respecteren van mensenrechten. Daardoor 
zijn foltering, mishandeling, arbitraire detenties en maatregelen tegen vrijheid van meningsuiting 
schering en inslag geworden.  
 
Klimaat van straffeloosheid 
Tot vandaag hebben noch de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever, noch Hamas in de 
Gazastrook voldoende maatregelen genomen om de straffeloosheid van hun eigen veiligheidstroepen 
en milities tegen te gaan. Daardoor blijft een klimaat van straffeloosheid heersen, met wraakacties, 
aanvallen en arrestaties van tegenstanders door zowel Fatah als Hamas. De laatste maanden zag de 
Palestijnse samenleving nieuwe pieken van mensenrechtenschendingen in Gaza en de Westelijke 
Jordaanoever. Volgens de Palestinian Independent Commission for Human Rights steeg in de maand 
september 2008 het aantal moorden en arbitraire detenties aanzienlijk in de Palestijnse gebieden. 
Vooral in de Gazastrook vielen er veel doden bij familiedisputen en bij gebruik van buitensporig 
geweld. Ook waren er verschillende gewelddadige aanvallen op publieke figuren. Het rapport wijst ook 
op een toenemende inperking van de vrijheid van meningsuiting.  
 
Het Palestinian Center for Human Rights meldt dan weer een heel recente nieuwe golf van politiek 
gemotiveerde arrestaties. In Hebron, een stad in de Westelijke Jordaanoever, werden afgelopen 
oktober veel studenten en leden van islamitische organisaties, zogenaamde Hamas-aanhangers, 
opgepakt. Eerder dit jaar sprak de International Crisis Group over foltering, misbruik en willekeurige 
detentie. De gevolgen op lange termijn zijn niet te overzien: een cultuur van straffeloosheid en een 
cyclus van wraak en radicalisering bij de jonge generatie militanten. Een recent rapport van de 
Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq “Torturing Each Other: The Widespread Practices of 
Arbitrary Detention and Torture in the Palestinian Territory” spreekt van een enorme fysieke en 
psychologische impact op honderden Palestijnse burgers en de hele gemeenschap. In de gespleten 
Palestijnse politieke context zou foltering bovendien een vorm van wraak zijn geworden tegen 
politieke vijanden. Zeker drie mensen zouden volgens Al Haq overleden zijn aan de gevolgen van 
foltering. Al Haq benadrukt dat deze praktijken niet enkel in strijd zijn met fundamentele basisrechten 
zoals vastgelegd in het internationaal recht, maar dat deze politieke context ervoor zorgt dat 
straffeloosheid de hele Palestijnse samenleving doordringt. Ook het Palestijnse recht wordt immers 
straffeloos met de voeten getreden. 
 
Doodstraf 
De statuten van de Palestijnse Autoriteit staan de doodstraf toe. Palestijnse rechters hebben 
terdoodveroordelingen uitgesproken en de straf werd meermaals uitgevoerd, door middel van 
ophanging of vuurpeloton. Het Palestijnse Strafwetboek van toepassing in de Westelijke Jordaanoever 
laat het opleggen van de doodstraf toe voor zeventien overtredingen. In de Gazastrook zijn dat er 
vijftien. Het strafrecht wordt uitgevoerd door gewone rechtbanken. De Palestijnse Autoriteit legt de 
doodstraf echter ook op op grond van het Revolutionaire Strafwetboek van de PLO van 1979. Dit 
wetboek laat de doodstraf toe als straf voor tweeënveertig overtredingen en wordt uitgesproken door 
militaire rechtbanken en ‘state security courts’. Het zijn deze rechtbanken die de meeste doodstraffen 
opleggen.  
 
Tha’er Mahmoud Rmailat is op 6 april 2008 ter dood veroordeeld wegens moord op een officier van de 
Nationale Veiligheidstroepen. Op 28 april 2008 heeft een Palestijnse rechtbank het doodvonnis 
uitgesproken over een 25-jarige man wegens collaboratie met de Israëlische veiligheidsdiensten. Als 
de executie door een vuurpeloton zou worden uitgevoerd, zou dat de eerste keer in 7 jaar zijn dat een 
collaborateur wordt geëxecuteerd. Dit jaar werden ook 4 mannen veroordeeld tot de doodstraf door 
ophanging. Sinds de oprichting van de Palestijnse Autoriteiten, in 1994, zijn al 63 Palestijnen ter dood 
veroordeeld, waarvan 13 effectief uitgevoerd. De laatste effectieve executie dateert van 2005. De 
doodstraf in het Palestijnse rechtssysteem schendt het internationaal recht op verschillende manieren: 
het aantal misdrijven waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd is zeer breed en onverenigbaar met 
de eis dat de lijst wordt beperkt tot de meest zware misdaden; de processen voor de militaire 
rechtbanken beantwoorden niet aan de minimumregels van een eerlijk proces. Verdachten hebben 
geen enkele zinvolle kans om zichzelf te verdedigen en er is geen beroep mogelijk tegen een 
uitspraak van een militaire rechtbank, enkel de Palestijnse president kan de straf veranderen. 
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Amnesty International strijdt voor de onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf wereldwijd. 
Amnesty neemt in de jaarlijkse rapporten over het respect voor de mensenrechten wereldwijd telkens 
ook het Palestijnse beleid over de doodstraf onder de loep. 
 
Palestijnse aanvallen op Israëlische burgers 
In het Amnesty jaarrapport over de bezette Palestijnse Gebieden staat dat Palestijnse gewapende 
groeperingen 13 Israëli’s doodden, waarvan 7 burgers. De voornaamste oorzaak ligt in het afvuren 
van de door de Palestijnse groeperingen zelfgemaakte raketten vanuit de Gazastrook naar Sderot en 
omgeving Hoewel het dodental het laagste is sinds 2000 blijft het natuurlijk gaan om zelfgemaakte 
raketten die uiterst gevaarlijk zijn voor burgers omdat de projectielen niet gericht kunnen worden op 
specifieke doelwitten. Het gebruik van raketten die geen onderscheid maken tussen burgers en 
militaire doelwitten is een schending van het oorlogsrecht. 
 
Toen op 27 februari 2008 opnieuw een Israëlische burgerdode viel door een Palestijnse raket, stelde 
Amnesty International: “Het is hoog tijd dat de leiders van Hamas en de Palestijnse Autoriteit 
effectieve stappen ondernemen om aanvallen op Israëlische burgers te voorkomen en te bestraffen.” 
Eerder al, in 2006 veroordeelde Amnesty de acties van Hamas tegen burgers krachtig als ‘misdaden 
tegen de menselijkheid – één van de meest ernstige misdaden onder international recht’. Hamas moet 
erkennen dat zij net zoals iedereen gebonden zijn aan het internationaal recht. Al van bij de aanvang 
van 2008, in januari, waren ongeveer alle bekende gewapende groeperingen duchtig in de weer met 
het afschieten van zelfgemaakte projectielen, Qassam-raketten en mortieren.  
 
Op 6 februari raakten 2 kinderen gewond bij een aanval van Qassam-raketten in een kibboets, een 
paar dagen later raakten 2 broers gewond. Op 1 april vielen 2 Israëlische gewonden bij een 
mortieraanval. Op 9 april vielen 2 Israëlische burgerslachtoffers bij een Palestijnse aanval op een 
gasstation. Een 70-jarige vrouw stierf bij een raketinslag op haar huis op 12 mei. Kort daarvoor, op 9 
mei, vielen ook al 1 dode en 3 gewonden bij een mortieraanval op een kibboets. Op 10 mei raakten 5 
Israëlische burgers gewond bij een raketaanval uit Gaza. Op 14 mei kwam een raket op een 
winkelcentrum in Ashkelon terecht, hier vielen 14 gewonden, waarvan een vrouw en 2 kinderen 
ernstig. Wat 2008 betreft, zijn tot nu toe 4 Israëlische burgers gedood door Palestijnse raket- en 
mortieraanvallen. Sinds 2000 zijn bij dergelijke aanvallen al 16 Israëlische doden gevallen. Naast de 
raketaanvallen was er natuurlijk ook nog de aanslag op een religieuze joodse school in Jeruzalem 
waarbij een Palestijnse schutter 8 Israëli’s (waaronder 4 kinderen) doodde. 
 
Amnesty-bronnen 

- Oktober 2007, Torn apart by factional strife, AI Index MDE 21/020/2007, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/020/2007 

- Februari 2007, New unity government must put civilian protection above politics, AI Index MDE 21/001/2007, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/001/2007/en 

- Juni 2007, Fatah and Hamas violations leave Gaza’s civilians trapped in their homes – growing concerns about 
violence spreading to the West Bank, AI Index MDE 21/010/2007, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/010/2007/en 

- Juni 2007, Hamas and Fatah must end revenge killings, attacks and abductions, AI Index MDE 21/011/2007, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/011/2007/en 

- Juli 2008, Rival Palestinian factions must end crackdown on opponents, AI Index MDE 21/003/2008, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2008/en 

- Augustus 2008, Fear of torture or other ill-treatment, AI Index MDE 21/004/2008, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/004/2008/en 

- Amnesty jaarrapport 2007 over de Palestijnse Autoriteit http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4013 
- Juni 2007, Civilians in the line of fire in Gaza and Sderot, AI Index MDE 15/040/2007, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2007/en 
- Children and civilian bystanders in Gaza death toll, zie http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-

and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303 
- Januari 2006, Hamas must stop targeting of civilians, AI Index MDE 21/006/2006, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/006/2006/en) 
- December 2006, Road to Nowhere, Without distinction: Palestinian attacks against Israeli civilians, AI Index MDE 

15/093/2006, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en 
- Juli 2002, Without distinction - attacks on civilians by Palestinian armed groups, AI Index MDE 02/003/2002, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/003/2002/en 
- Maart 2008, AI condemns killings of Israeli civilians, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-

releases/israeloccupied-palestinian-territories-opt-amnesty-international-condemn 
- Nieuwsbrief november 2007: http://www.aivl.be/Media/NieuwsbrieLCTisraelnov.pdf 
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http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/011/2007/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/004/2008/en
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4013
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2007/en
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/MDE21/006/2006/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/093/2006/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/003/2002/en
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.aivl.be/Media/NieuwsbrieLCTisraelnov.pdf
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ACTIE! 
 
GOED NIEUWS: OBEIDA ‘ASSIDA VRIJ NA 18 MAAND 
Obeida ‘Assida werd in mei 2007 gearresteerd door het Israëlische leger zonder duidelijke aanklacht, 
behalve de vage formulering dat hij een ‘bedreiging voor de veiligheid’ vormde. Na 18 maand 
administratieve detentie, zonder aanklacht of proces, werd Obeida op 27 november 2008 vrijgelaten. 
Tijdens die periode kregen zijn ouders vrijwel nooit toestemming om hem te bezoeken. Op de dag van 
zijn arrestatie was Obeida 17 jaar en moest hij noodgedwongen zijn middelbare school onderbreken. 
Zo heeft hij twee jaar achterstand in zijn studies opgelopen.  
 

SLECHT NIEUWS: KARIMA ABU DALAL OVERLIJDT 
Amnesty meldt bijzonder triest nieuws: Karima Abu Dalal, één van de patiënten wiens case Amnesty 
gedurende verschillende maanden heeft verdedigd, is op 25 november overleden. Ze leed aan een 
geneesbare vorm van kanker. In november 2007 stelde een kankerspecialist van de Israëlische 
organisatie Physicians for Human Rights Israel: “Dit is een jonge vrouw die zal sterven als ze geen 
behandeling krijgt. Als ze die behandeling wel krijgt, dan zijn haar kansen op herstel excellent.” Die 
levensnoodzakelijke behandeling was niet beschikbaar in Gaza en meermaals kreeg Karima geen 
vergunning om Gaza te verlaten. Amnesty stuurde daarover in maart 2008 een persbericht de wereld 
in: “Karima Abu Dalal's leven hangt aan een zijden draadje omdat het Israëlische leger weigert haar 
een vergunning te geven om Gaza te verlaten om gespecialiseerde medische behandelingen tegen 
kanker te genieten, die niet beschikbaar is in Gaza." Amnesty-groepen wereldwijd schreven brieven 
voor Karima naar de Israëlische regering. Dit is een zoveelste vermijdbaar verlies van een 
mensenleven.  
 

� BEKIJK EEN VIDEO INTERVIEW MET KARIMA ‘WHO WILL LOOK AFTER MY LITTLE ONES WHEN I’M 
GONE?’ HTTP://UK.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HCDWTSNX95G  (OP MINUUT  3:28 VAN DE VIDEO) 

� AMNESTY PRESS RELEASE: ‘ISRAELI ARMY DENYING CANCER PATIENT VITAL TREATMENT’ 26 MARCH 
2008 HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/FOR-MEDIA/PRESS-RELEASES/ISRAELOCCUPIED-PALESTINIAN-
TERRITORIES-ISRAELI-ARMY-DENYING-CANCER-PATIE  

� HEALTH PROFESSIONAL ACTION: CRUSHING THE RIGHT TO HEALTH – GAZA 
HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/MDE15/044/2008/EN (SEE BOX ON PAGE 4)   

� ARTIKEL ‘DE HEL DIE ZWAAR ZIEKE PATIËNTEN IN GAZA MOETEN DOORSTAAN’ 
HTTP://WWW.MO.BE/INDEX.PHP?ID=71&TX_TTNEWS[CAT]=42&TX_TTNEWS[TT_NEWS]=389&TX_TTNEW
S[BACKPID]=49&CHASH=B048EB79A2 

 

60 JAAR MENSENRECHTEN: GROOT FEEST, MAAR NIET IN JAYYUS 
Amnesty International Vlaanderen heeft Jayyus opgenomen in zijn nationale campagne naar 
aanleiding van de 60

ste
 verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Bart 

Peeters geeft een stem aan Sharif Omar en nodigt iedereen uit te blijven schrijven voor de boeren in 
Jayyus. Jayyus is brandend actueel. Op 21 november betoogden inwoners van het dorp Jayyus, 
samen met internationale activisten, tegen het hek dat honderden families scheidt van hun 
landbouwgrond. Het Israëlische leger bestookte hen met traangas en kogels in rubberhulsel. Er werd 
een uitgaansverbod ingesteld en verschillende demonstranten werden gearresteerd en nadien weer 
vrijgelaten. In 2003 bouwde Israël een hek dat de inwoners van Jayyus scheidt van hun akkers. 
Steeds minder inwoners van Jayyus krijgen van Israël nog een vergunning die hen toegang tot hun 
land verleent. Op die manier verliezen ze niet alleen hun bron van inkomsten, maar dreigen ze ook 
hun land te verliezen. Eind augustus stemde het Israëlische Ministerie van Defensie in met een 
aanpassing van de route van het hek, waardoor Jayyus een zesde van zijn land zou terugwinnen. Het 
dorp diende daarop een petitie in bij het Israëlisch Hooggerechtshof, omdat nog steeds 311 families 
van hun grond gescheiden zouden blijven en ook 4 van de 6 waterbronnen aan de andere kant van 
het hek blijven liggen.    
 

� ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4145 

� BEKIJK DE VIDEO VAN DE AMNESTY CAMPAGNE ’60 JAAR MENSENRECHTEN GROOT FEEST!’ SCROLL 
NAAR BENEDEN EN KIJK NAAR BART PEETERS DIE EEN STEM GEEFT AAN SHARIF OMAR UIT JAYYUS 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4203     

 

http://uk.youtube.com/watch?v=HCdwTsnx95g
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israeli-army-denying-cancer-patie
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israeli-army-denying-cancer-patie
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/044/2008/en
http://www.mo.be/index.php?id=71&tx_ttnews[cat]=42&tx_ttnews[tt_news]=389&tx_ttnews[backPid]=49&cHash=b048eb79a2
http://www.mo.be/index.php?id=71&tx_ttnews[cat]=42&tx_ttnews[tt_news]=389&tx_ttnews[backPid]=49&cHash=b048eb79a2
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4145
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4203
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PALESTIJNSE TIENERMEISJES GEVANGEN ZONDER AANKLACHT/PROCES 
Salwa Salah en haar nichtje Sara Sjureh, twee meisjes van 17, werden in de nacht van 4 op 5 juni 
2008 in hun huis in Bethlehem gearresteerd. Sindsdien zitten ze in een Israëlische cel, zonder 
aanklacht of proces. Op 5 oktober werd het eerste beslissing tot detentie verlengd met drie maand tot 
3 januari 2009. Het Israëlische leger beweert dat Salwa en Sara betrokken zijn bij activiteiten die 'een 
bedreiging voor de veiligheid' vormen. Het leger heeft echter geen enkel bewijs voor verdenkingen 
aangebracht. De advocaten van de meisjes kunnen de verdenkingen dan ook niet aanvechten voor 
het gerecht. Palestijnse kinderen worden niet beschermd door wettelijke en proceduremaatregelen die 
gelden voor Israëlische kinderen (onder 18 jaar). Ze zijn onderworpen aan de Israëlische militaire 
bevelen en procedures die niet in overeenstemming zijn met de VN Conventie inzake de rechten van 
het kind, die Israël onderschreven heeft.  
 

� ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4201  

� AMNESTY WORLDWIDE APPEAL: HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/NWS22/003/2008/EN 
� HTTP://WWW.BTSELEM.ORG/ENGLISH/ADMINISTRATIVE_DETENTION/20081109_ADMINISTRATIVE_DETE

NTION_OF_MINORS_EXTENDED.ASP 
 

SALAH AL-‘AROURI: ADMINISTRATIEVE DETENTIE VERLENGD MET 3 MAAND 
Salah Mohammed Suleiman al-'Arouri, een 41-jarige Palestijn uit de bezette Westelijke Jordaanoever, 
werd op 22 juni 2007 gearresteerd door het Israëlische leger, zonder aanklacht. Zijn administratieve 
detentie werd al meermaals verlengd, voor het laatst op 13 november. Momenteel is zijn vrijlating 
voorzien op 19 februari 2009, maar de kans is groot dat de beslissing tot detentie opnieuw verlengd 
wordt. Zijn vrouw en familie kregen tot nog toe geen toelating om hem te bezoeken. Israël brengt 
vrijwel alle Palestijnse gevangenen onder in gevangenissen in Israël, wat indruist tegen internationaal 
recht dat bepaalt dat Palestijnen in gevangenissen in de bezette gebieden moeten geplaatst worden. 
Aangezien Palestijnen ouder dan 16 jaar een vergunning nodig hebben om gevangenen in Israël te 
bezoeken, maar die zeer moeilijk krijgen, schendt Israël het recht op familiebezoek.  
 

� ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4152  

 

SOLIDARITEITSACTIE VOOR ISRAËLISCHE DIENSTWEIGERAARS  
In maart 2008 ondertekenden een 250-tal Israëlische jongeren de “Shministim Letter”, een open brief 
waarin ze hun beslissing om dienstplicht te weigeren uitgebreid motiveren: “Onze weigering is in de 
eerste plaats een protest tegen de afscheiding, de controle, de onderdrukking en het moordend beleid 
van de staat Israël in de bezette gebieden. We begrijpen dat zo’n beleid nooit naar vrede zal leiden, 
maar enkel de haat doet toenemen. Het is bovendien in strijd met de basiswaarden van een 
samenleving die claimt democratisch te zijn.” Avichai Vaknin (18), Udi Nir (19), Sahar Vardi (18), Omer 
Goldmann (19), Tamar Katz (19) en Mia Tamarin (19) verklaarden elk in een gemotiveerde brief aan 
het Israëlische Ministerie van Defensie dat ze omwille van gewetensbezwaren dienstplicht weigeren. 
Op 18 december plant Shministim een grootschalige manifestatie voor het Ministerie van Defensie 
waar ze duizenden solidariteitsboodschappen van overal uit de wereld hopen te overhandigen. Ook jij 
kan hen steunen! 

 
� ACTIE: BETUIG JE SOLIDARITEIT! SURF NAAR: HTTP://DECEMBER18TH.ORG 

 

 

AMNESTY NIEUWS 
 
Nieuw geweld maakt einde aan staakt-het-vuren 
Op 4 november zijn bij aanvallen van het Israëlische leger op huizen en een ondergrondse tunnel in 
de Gazastrook 6 Palestijnse militanten omgekomen. Als reactie zijn van Palestijnse kant tientallen 
raketten afgevuurd op dorpen en steden in het zuiden van Israël. Dit betekende het einde van het 
bestand dat sinds 19 juni 2008 van kracht was tussen Israël en Hamas. Daarop barstte een nieuwe 
golf van geweld los. Nog eens minstens 17 Palestijnen zijn de voorbije weken omgekomen bij 
Israëlische acties, en volgens het Israëlische leger zijn er al minstens 140 raketten en mortiergranaten 
op Israël afgevuurd. 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4201
http://www.amnesty.org/en/library/info/NWS22/003/2008/en
http://www.btselem.org/English/Administrative_Detention/20081109_Administrative_detention_of_minors_extended.asp
http://www.btselem.org/English/Administrative_Detention/20081109_Administrative_detention_of_minors_extended.asp
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4152
http://december18th.org/
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Door het staakt-het-vuren had het aantal burgerslachtoffers en aanvallen tegen burgers het laagste 
peil bereikt sinds het uitbreken van de Intifada, meer dan 8 jaar geleden. De levenskwaliteit in de 
Israëlische dorpen in het zuiden van Israël was er merkbaar op vooruit gegaan, nu de bevolking daar 
niet meer in constante angst voor raketaanvallen leefde. De blokkade van de Gazastrook sinds juni 
2007 bleef echter gehandhaafd ondanks het staakt-het-vuren, een schending van de voorwaarden 
voor het staakt-het-vuren. Voor de inwoners van de Gazastrook bleef het leven dus bijzonder moeilijk, 
aangezien zij moesten leven met de humanitaire gevolgen van de blokkade. Vóór het staakt-het-vuren 
waren de Palestijnse raketaanvallen de reden voor de blokkade. Tijdens het staakt-het-vuren stelde 
Israël plots dat de blokkade niet zou worden opgeheven zolang de Israëlische soldaat Gilad Shalit, 
door Hamas sinds 2006 vastgehouden in Gaza, niet zou worden vrijgelaten. Nu verscherpt Israël de 
blokkade nog eens tot een nooit gezien niveau (zie ‘quote van de maand’).  
 
Het staakt-het-vuren was een periode van welgekomen rust voor de burgerbevolking, die de voorbije 8 
jaar met dagelijkse aanvallen kreeg af te rekenen. In de eerste helft van 2008, vóór het staakt-het-
vuren, zijn zo’n 420 Palestijnen gedood door het Israëlische leger. De helft van hen waren 
ongewapende burgers, waaronder ongeveer 80 kinderen. In dezelfde periode hebben Palestijnse 
gewapende groepen 24 Israëli’s omgebracht, waarvan 15 burgers. 4 van hen waren kinderen. 
Amnesty International heeft het Israëlische leger en de Palestijnse gewapende groepen herhaaldelijk 
opgeroepen om onmiddellijk een einde te maken aan het geweld, dat de levens van de 
burgerbevolking in de Gazastrook en Zuid-Israël in gevaar brengt.  
 

Amnesty-bronnen 
- AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT 5 november 2008: Israel/Occupied Palestinian Territories (OPT): 

Gaza ceasefire - Israel and Hamas must step back from the brink  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/045/2008/en/fe7b86d6-ab4e-11dd-a4cd-
bfa0fdea9647/mde150452008en.html, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-ceasefire-at+risk-
20081105 

- AMNESTY NEWS 14 november 2008: Israeli army blocks deliveries to Gaza http://www.amnesty.org/en/news-and-
updates/news/israeli-army-blocks-deliveries-gaza-20081114 

- AMNESTY NEWS 17 november 2008: Israeli army relaxes restrictions on humanitarian aid to Gaza 
http://www.amnesty.org/en/news/news-and-updates/israeli-army-relaxes-restrictions-humanitarian-aid-gaza-20081117 

 
 

QUOTE VAN DE MAAND 
 
 “I can confirm one thing, if there is only one kilowatt in all of Gaza it will be in one place only, a 
workshop that manufactures rockets. They are using us. They know us. They know our sensitivity to 
humanitarian issues and they are playing with it” Matan Vilnai, Israëlisch Onderminister van Defensie. 
 

Verscherping Israëlische blokkade Gazastrook verergert humanitaire crisis 
Amnesty International vraagt de Israëlische autoriteiten met aandrang om humanitaire hulp, medische 
voorraden en brandstof onmiddellijk binnen te laten in de Gazastrook. De Israëlische autoriteiten 
hebben de Palestijnse raketaanvallen aangegrepen om de blokkade van Gaza nog te verscherpen. 
Daardoor is de al zeer precaire humanitaire situatie nog erger geworden. Humanitaire hulp van de 
internationale gemeenschap, die voor de verscherping van de blokkade druppelsgewijs werd 
binnengelaten in Gaza, werd door de Israëlische autoriteiten een tijdlang volledig geblokkeerd. 
Momenteel wordt er weer wat meer noodhulp binnengelaten maar onvoldoende om aan de noden te 
voldoen. 80 procent van de Gazaanse bevolking is afhankelijk van deze hulp, aangezien de blokkade 
de economie in Gaza volledig lam gelegd heeft: maar liefst 90 procent van de industriële activiteit is uit 
noodzaak stopgezet, vermits import en export nauwelijks nog mogelijk zijn. Israël houdt de 
commerciële grensovergangen tussen Israël en Gaza immers gesloten, nu al bijna 30 dagen non-stop. 
Ook de levering van medicijnen en industriële brandstof, die door de Europese Unie wordt 
geschonken en die nodig is om de elektriciteitscentrale van Gaza draaiende te houden, wordt 
verhinderd door Israël.  
 
Hierdoor zitten grote delen van Gaza elke dag opnieuw zonder elektriciteit. Het feit dat 
graanleveringen aan de grens worden tegengehouden en dat er een tekort aan gas is om te 
koken, maakt dat heel wat bakkers de productie hebben moeten stopzetten en dat er een rationering 
is ingevoerd voor brood. UNRWA, de VN organisatie die instaat voor de humanitaire hulp aan 
vluchtelingen in Gaza, vreest voortdurend dat de voorraden uitgeput zullen raken. Het 
elektriciteitstekort heeft eveneens tot gevolg dat de watervoorziening in het gedrang komt, aangezien 
de bevolking elektriciteit nodig heeft om water op te pompen . Zo heeft 40 procent van de bevolking in 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/045/2008/en/fe7b86d6-ab4e-11dd-a4cd-bfa0fdea9647/mde150452008en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/045/2008/en/fe7b86d6-ab4e-11dd-a4cd-bfa0fdea9647/mde150452008en.html
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-ceasefire-at+risk-20081105
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-ceasefire-at+risk-20081105
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-army-blocks-deliveries-gaza-20081114
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-army-blocks-deliveries-gaza-20081114
http://www.amnesty.org/en/news/news-and-updates/israeli-army-relaxes-restrictions-humanitarian-aid-gaza-20081117
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Gaza slechts één op drie dagen toegang tot stromend water. De World Health Organization is ook  
bezorgd over de groeiende afhankelijkheid van backup generatoren in ziekenhuizen. Deze 
generatoren zijn ontworpen om tijdens noodgevallen voor korte termijn de dienstverlening te 
verzekeren en niet om de normale medische dienstverlening goed te laten verlopen. Indien deze 
generatoren het zouden begeven zou dit een regelrechte ramp betekenen voor de ziekenhuizen in 
Gaza, die nu al gebukt gaan onder een chronisch tekort aan medicijnen. 
 

 
Protestmars tegen de Israëlische brandstofbeperking in Gaza 
10 November 2008 © AP/PA Photo/Adel Hana 

 

Het gaat om een humanitaire catastrofe die 
volledig vermeden kan worden indien de 
Israëlische autoriteiten dit wensen. 
Ondertussen weigerde Israël buitenlandse 
diplomaten, parlementairen en journalisten toe 
te laten in de Gazastrook. Gelet op de 
humanitaire crisis die Israël veroorzaakt door 
de blokkade, kan men zich vragen stellen bij 
de “sensitivity to humanitarian issues” die de 
Israëlische regering er volgens Matan Vilnai, 
Israëlisch Onderminister van Defensie, op na 
houdt. Christopher Gunness, woordvoerder 
van UNRWA zegt het volgende over de 
verscherping van de blokkade: "Het is een 
zoveelste illustratie van de barbaarsheid van 
deze onmenselijke blokkade. Het is ook 
schandelijk en onaanvaardbaar dat de grootste 
humanitaire actor in Gaza tot een zoveelste 
rondje crisismanagement gedwongen wordt.”  

De minister rechtvaardigt de blokkade en de verscherping ervan door het feit dat elektriciteit die in 
Gaza wordt opgewekt, gebruikt wordt om raketten te fabriceren. Deze mentaliteit duidt ook volgens 
Amnesty International op een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking in Gaza. De 
blokkade is namelijk niet gericht tegen de Palestijnse militanten die de raketaanvallen uitvoeren, maar 
straft de hele burgerbevolking. De blokkade moet onmiddellijk en volledig worden stopgezet. Ook de 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft in sterke bewoordingen opgeroepen tot 
een onmiddellijk einde aan de aanslepende Israëlische blokkade van de Gazastrook.  
 
� ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX OF E-MAIL)! SURF NAAR: 

HTTP://WWW.AIVL.BE/INDEX.CFM?PAGEID=4167     
 

Amnesty persberichten: 
- Israeli blockade causes worsening humanitarian crisis in Gaza, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-

releases/israeloccupied-palestinian-territories-israeli-blockade-causes-worsening 
- Gaza reduced to bare survival: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-reduced-bare-survival-

20081205  
 
Andere bronnen:  

- United Nations High Commissioner for human rights calls for an immediate end to the Israeli blockade of Gaza, 
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/CFA09878541B04C1C1257505003C48F1?
OpenDocument  

- UN warns over Gaza food blockade, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7722948.stm 
- Blockaded Gaza 'faces disaster' http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7729886.stm 
- UN head fears over Gaza blockade, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7737243.stm 
- Gaza Humanitarian Situation Report 17 Nov 2008, http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EDIS-

7LGNWE?OpenDocument 
- The Gaza Strip: Drifting into Deeper Darkness under the Silent Gaze of the International Community, 

http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=398 
- Gaza Border Crossings Have Been Closed for the 6th Consecutive Day; 30% of Gaza's Neighborhoods Plunges into 

Deep Darkness While Shortage of Flour Presages Closure of Gaza's Bakeries 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/105-2008.html 

- PCHR Warns of Further Deterioration to Humanitarian Conditions in the Gaza Strip 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/107-2008.html 

- UN OCHA Protection of Civilians Weekly Report, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2008_11_18_english.pdf 

- Israël wil geen verslaggeving over humanitaire ramp in Gaza.  
http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4[art_id]=23113 

http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=4167
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israeli-blockade-causes-worsening
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israeloccupied-palestinian-territories-israeli-blockade-causes-worsening
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-reduced-bare-survival-20081205
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-reduced-bare-survival-20081205
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/CFA09878541B04C1C1257505003C48F1?OpenDocument
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/CFA09878541B04C1C1257505003C48F1?OpenDocument
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7722948.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7729886.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7737243.stm
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EDIS-7LGNWE?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EDIS-7LGNWE?OpenDocument
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=398
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/105-2008.html
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/107-2008.html
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2008_11_18_english.pdf
http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4[art_id]=23113
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MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 

 
PALESTIJNS GEWELD 
 
Politieke arrestaties in Gaza en Westelijke Jordaanoever 
In de Gazastrook (Rafah) hebben interne Hamas-veiligheidsdiensten dertig Fatah-leden gearresteerd. 
Dat gebeurde op 7 november bij een raid op het huis van Ashraf Juma’a, een Palestijns parlementslid. 
De groep werd overgebracht naar een politiebureau en werd ‘s avonds terug vrijgelaten, met 
uitzondering van twee Fatah districtleiders. Het Palestinian Centre for Human Rights gaat ervan uit dat 
het om politieke arrestaties gaat. Dat is een mensenrechtenschending volgens internationaal recht, 
maar is bovendien ook illegaal onder Palestijns recht. In de Westelijke Jordaanoever heeft de 
Palestijnse Autoriteit dan weer 12 Hamas-aanhangers opgepakt. Palestijnse veiligheidstroepen 
hebben de laatste weken al verschillende arrestatiecampagnes tegen Hamas-aanhangers gevoerd. 
Volgens Maan News zouden er in november al 141 Hamasgetrouwen zijn opgepakt door 
veiligheidstroepen in de Westelijke Jordaanoever.  
 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/103-2008.html, 
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=33381 
Amnesty standpunt:, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2008/en, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/004/2008/en 

 
Doodstraf voor collaborateur 
Een Palestijnse militaire rechtbank heeft een veiligheidsofficier de doodstraf opgelegd (door 
vuurpeleton). De man werd schuldig bevonden aan verraad door collaboratie met Israël. De uitvoering 
van de straf moet nog goedgekeurd worden door president Abbas alvorens uitgevoerd te kunnen 
worden. Sinds de oprichting van de Palestijnse Autoriteit in 1994 zijn al meer dan 60 Palestijnen ter 
dood veroordeeld, waarvan 10 effectief uitgevoerd. Dit is de tweede terdoodveroordeling op korte tijd. 
Vorige maand bevestigde het Palestijnse Hof van Cassatie nog een uitspraak van het Hof van Beroep 
waarbij vier mannen ter dood veroordeeld werden. 
 
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=33176, 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/106-2008.html, 
http://www.btselem.org/English/Inter_Palestinian_Violations/20081127_Death_Penalty_in_Bethlehem.asp   

 
Geweld op Palestijnse universiteiten in Gaza  
De Al-Azhar Universiteit in Gazastad en de Al-Aqsa Universiteit in Khan Younis in de Gazastrook 
waren het toneel van geweld tussen studenten gelieerd aan Fatah en Hamas. Het Palestinian Center 
for Human Rights heeft de procureur-generaal opgeroepen de rol van de veiligheidsdiensten in de 
twee incidenten te onderzoeken. Uit ooggetuigenverslagen blijkt dat veiligheidsofficieren een aantal 
studenten hebben aangevallen. Het PCHR herhaalt zijn oproep tot alle partijen om de neutraliteit van 
de universiteiten en academische instellingen en de academische vrijheden te waarborgen.  
 
Bron: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/110-2008.html 
 
 

PERSVRIJHEID 
 
Israël en de bezette Palestijnse gebieden scoren laag op Press Freedom Index 
De Franse organisatie Reporters Zonder Grenzen (RSF) publiceert jaarlijks een Press Freedom Index. 
De organisatie treedt op als waakhond inzake persvrijheid wereldwijd. Volgens de laatste editie van de 
Press Freedom Index scoort Israël slecht als het gaat om persvrijheid in de bezette gebieden die 
Israël controleert. Terwijl Israël nog op de 103

e
 plaats stond in 2007, staat het nu op de 149

ste
 plaats. 

De zeer slechte score is waarschijnlijk voor een deel te wijten aan de dood van Reuters cameraman 
Fadel Shana in april. Hij werd gedood door een Israëlische tank in Gaza. Voor persvrijheid in de eigen 
Israëlische maatschappij schuift Israël op naar een betere ranking. De Palestijnse samenleving staat 
ook bijzonder laag op de lijst, op de 163

e
 plaats (terwijl in 2007 nog op 158, in 2006 op 134, in 2005 op 

132 en in 2004 op 127). Volgens Reporters Zonder Grenzen is de politieke rivaliteit in de Palestijnse 
gebieden de voornaamste oorzaak van de lage ranking.  
 
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32710, 
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32969, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/103-2008.html
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=33381
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/004/2008/en
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=33176
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/106-2008.html
http://www.btselem.org/English/Inter_Palestinian_Violations/20081127_Death_Penalty_in_Bethlehem.asp
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/110-2008.html
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32710
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32969
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031
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Persvrijheid in de Palestijnse gebieden onderdrukt 
In de maand november werden twee journalisten aangevallen door  veiligheidstroepen van de 
Palestijnse Autoriteit en Hamas. Journalist Na’el Nakhla werd geblinddoekt en gearresteerd in al-Bireh 
op 26 november 2008 en bleef gedurende de hele nacht vastgebonden in pijnlijke posities. Hij 
onderging drie ondervragingen over zijn werk als journalist en over informatie die hij had gepubliceerd 
op het internet. Journalist Ala’a Salama werd aangevallen in Rafah (Gazastrook) op 29 november. 
Politieagenten dwongen hem in een jeep, blinddoekten hem en namen hem mee naar een onbekende 
bestemming. Hij werd geslagen, bedreigd en ondervraagd over zijn werk als journalist. Het 
onafhankelijk nieuwsagentschap Ramattan, met een kantoor in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, 
wordt continu bedreigd door zowel Hamas als de Palestijnse Autoriteit. Het Palestinian Center for 
Human Rights beschouwt deze aanvallen als zware inbreuken op de persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting, mensenrechten die ook door de Palestinian Basic Law zijn gegarandeerd.  
 

Bronnen: http://www.pchrgaza.ps/files/PressR/English/2008/112-2008.html, 
http://english.ramattan.net/newsdetails.aspx?news_id=39619  

 
Internationale media protesteren tegen toegangsweigering tot Gaza 
Internationale nieuwsorganisaties, waaronder BBC, CNN en Reuters, hebben in een brief aan de 
Israëlische premier Olmert gevraagd om de internationale media weer toegang te geven tot de 
Gazastrook. "De lange en nooit eerder geziene toegangsweigering tot Gaza voor de internationale 
media, baart ons bijzonder veel zorgen" stelt de brief. Sinds het verbreken van het staakt-het-vuren 
heeft Israël de Gazastrook volledig afgesloten. Daardoor kunnen ook buitenlandse journalisten het 
gebied niet meer binnen. Olmerts woordvoerder verzekert dat het niet specifiek de bedoeling is om 
journalisten uit de Gazastrook te houden, en dat de grensovergangen weer open gaan van zodra de 
veiligheidssituatie genormaliseerd is. Israëlische journalisten hebben al langer geen toegang tot de 
Gazastrook. Buitenlandse journalisten die in Israël en de bezette gebieden werken, moeten een 
perskaart aanvragen bij de Israëlische regering, en ze moeten een formulier tekenen waarin ze 
verklaren dat ze bereid zijn om artikels, foto’s en opnames in verband met veiligheid en defensie in te 
dienen. 
 
Bronnen: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/494424/2008/11/20/Internationale-media-eisen-toegang-
tot-Gaza.dhtml, http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/20/israelandthepalestinians-pressandpublishing 

 
 
HUISVERNIETIGINGEN 
 
Huisvernietiging in Oost-Jeruzalem 
In Oost-Jeruzalem werden begin november drie huizen vernield om plaats te ruimen voor een 
archeologisch park in Silwan, vlakbij de oude stad van Jeruzalem. De Israëlische politie ging bijzonder 
gewelddadig te werk: een politieagent gaf kopstoten aan een Palestijnse vrouw en een man. De 
Israëlische mensenrechtenorganisatie kon het incident filmen en stuurde het naar de Investigation 
Department van de Militaire Politie, die een onderzoek zou openen. De 20 bewoners kregen 48 uur 
om in te pakken. Israël verklaart dat de huizen zonder bouwvergunning werden gebouwd. In Oost-
Jeruzalem is het voor Palestijnen echter vrijwel onmogelijk om die vergunningen te krijgen. De 
Israëlische NGO Ir Amim beschouwt deze huisvernietigingen als een nieuwe fase in het Israëlische 
beleid om de joodse aanwezigheid in het geannexeerde Oost-Jeruzalem te versterken. Daardoor 
zouden nog 80-90 Palestijnse huizen vernietigd worden en honderden Palestijnse bewoners 
gedwongen worden te verhuizen. Volgens het Israeli Committee Against House Demolitions werden 
dit jaar al 89 Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem gesloopt.  
 
Bronnen: http://www.ir-amim.org.il/eng/, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7729487.stm, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3618356,00.html, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-
demolishes-homes-for-city-of-david-heritage-site-1000359.html, 
http://www.btselem.org/English/Video/20081105_Policeman_butts_civilians_in_Silwan.asp  
Amnesty-bronnen: nieuwsbrieven juni http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPaljun2008.pdf en september 
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPalaug2008.pdf  

 
Huisvernietigingen in Hebron 
Ten zuiden van Hebron, in de Westelijke Jordaanoever, werden eind oktober 6 huizen vernield en 45 
Palestijnen verdreven uit hun woning. De VN en het Internationale Rode Kruis vangen de daklozen op 
in tenten, maar met de winter voor de deur lopen de slachtoffers een verhoogd risico op gezondheids-
problemen. Ook daar rechtvaardigt Israël de huisvernieling door gebrek aan bouwvergunning. In zone 

http://www.pchrgaza.ps/files/PressR/English/2008/112-2008.html
http://english.ramattan.net/newsdetails.aspx?news_id=39619
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/494424/2008/11/20/Internationale-media-eisen-toegang-tot-Gaza.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/494424/2008/11/20/Internationale-media-eisen-toegang-tot-Gaza.dhtml
http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/20/israelandthepalestinians-pressandpublishing
http://www.ir-amim.org.il/eng/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7729487.stm
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3618356%2C00.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-demolishes-homes-for-city-of-david-heritage-site-1000359.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-demolishes-homes-for-city-of-david-heritage-site-1000359.html
http://www.btselem.org/English/Video/20081105_Policeman_butts_civilians_in_Silwan.asp
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPaljun2008.pdf
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPalaug2008.pdf
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C van de Westelijke Jordaanoever, waar de woningen gelegen waren, kent Israël echter nooit 
vergunningen toe. Amnesty International eist een moratorium op de huisvernielingen en gedwongen 
uitzettingen tot Israël zijn wetgeving in lijn brengt met internationale standaarden. Amnesty roept Israël 
tevens op de verantwoordelijkheid voor het toekennen van bouwvergunningen over te hevelen naar 
de Palestijnse lokale overheden.    
 
Amnesty-bron: Forced Eviction/ health concern  
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/043/2008/en  

 
VN, EU en Zwitserland veroordelen huisvernielingen  
Robert Serry, de speciaal VN-gezant voor het Midden-Oosten veroordeelde de vernieling van 
bedoeïenenhuizen in de Westelijke Jordaanoever en zei dat deze acties van Israël de 
vredesonderhandelingen in gevaar brengen. Israël had zich verbonden huisvernielingen te bevriezen 
en de bouw van illegale nederzettingen in de bezette gebieden te stoppen. Ook de Europese Unie en 
Zwitserland veroordeelden de vernieling van huizen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem 
die ingaan tegen de Vierde Conventie van Genève. Zwitserland tekende formeel protest aan bij het 
Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken en stelde dat er geen militaire grond bestaat voor de 
vernielingen. Sinds 2000 werden al 600 woningen in Oost-Jeruzalem met de grond gelijkgemaakt, in 
de Westelijke Jordaanoever al 1200.  
 
Bronnen: http://afp.google.com/article/ALeqM5i4VQDmTMx9jnBRFpdAfHBZ-YHZ2w, 
http://ap.google.com/article/ALeqM5iJRbUwgmVJyDta4dK4zLfI8WRgeQD94E6QGO0, 
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1442149.php/EU_criticizes_Israeli_demolition_of_Arab_ho
mes_in_East_Jerusalem_, http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/472990/2008/11/01/VN-eist-dat-Israel-
stopt-met-sloop-huizen-Westoever.dhtml 

 
 
GEWELD IN GAZA 
 
Zware dodentol bij kinderen in Gaza 
Het Palestinian Centre for Human Rights publiceert een rapport over kinderen in Gaza die tussen juni 
2007 en juni 2008 gedood werden door het Israëlische leger. De meeste kinderen kwamen om bij de 
inval van het Israëlische leger in Jabaliya eind februari, begin maart 2008 als reactie op 
raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. In totaal kwamen daarbij meer dan 100 Palestijnen, waarvan 
minstens de helft burgers, om het leven. In hetzelfde jaar werden 12 andere kinderen op de Westelijke 
Jordaanoever gedood door Israëlische soldaten. De Palestijnse mensenrechtenorganisatie klaagt aan 
dat Israël geen onderzoek heeft ingesteld en dat de interne ondervraging van militairen niet 
beantwoordt aan de internationale standaarden van onafhankelijkheid en transparantie. De 
organisatie veroordeelt eveneens de Palestijnse gewapende groepen die kinderen rekruteren en 
projectielen afvuren richting woongebieden in Israël. Sinds het begin van de tweede Intifada eind 2000 
werden 4.800 Palestijnen gedood door het Israëlische leger, waaronder bijna 900 kinderen. In 
dezelfde periode werden meer dan 1.000 Israëli’s gedood, waaronder 120 kinderen.  
 
Bronnen: http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/21/israel-palestinian-children, 
http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/Blood%20on%20their%20hands.pdf  

 
 
BEWEGINGSVRIJHEID 
 
Wereldbank: Israël onderdrukt economisch potentieel van de Westelijke Jordaanoever 
Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank heeft de beperkte toegang die Palestijnen hebben tot 
hun land het Bruto Binnenlands Product met 40 procent doen dalen in acht jaar tijd. De 
nederzettingen, de fysieke obstakels die de bewegingsvrijheid beperken (zoals checkpoints en 
wegversperringen) en het regime van vergunningen zorgen voor een klimaat waarin economische 
groei onmogelijk is. Meer nog, de economie is er sterk op achteruit gegaan. De Wereldbank benadrukt 
echter het economische potentieel van de Westelijke Jordaanoever, onder andere omwille van de 
belangrijke historische en religieuze sites, maar zegt dat vooruitgang niet mogelijk is ten gevolge van 
de beperkingen, die ook publieke investeringen bemoeilijken en private investeerders afschrikken. 
 
Bronnen: http://go.worldbank.org/GUDZT9RMG0,  
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=81085 

 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/043/2008/en
http://afp.google.com/article/ALeqM5i4VQDmTMx9jnBRFpdAfHBZ-YHZ2w
http://ap.google.com/article/ALeqM5iJRbUwgmVJyDta4dK4zLfI8WRgeQD94E6QGO0
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1442149.php/EU_criticizes_Israeli_demolition_of_Arab_homes_in_East_Jerusalem_
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1442149.php/EU_criticizes_Israeli_demolition_of_Arab_homes_in_East_Jerusalem_
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/472990/2008/11/01/VN-eist-dat-Israel-stopt-met-sloop-huizen-Westoever.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/472990/2008/11/01/VN-eist-dat-Israel-stopt-met-sloop-huizen-Westoever.dhtml
http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/21/israel-palestinian-children
http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/Blood%20on%20their%20hands.pdf
http://go.worldbank.org/GUDZT9RMG0
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=81085
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NEDERZETTINGEN 
 
Israëlisch Hooggerechtshof beveelt stop bouw in nederzetting Beit El  
De Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din heeft een kleine, maar symbolische overwinning 
behaald. Yesh Din vocht de bouw van huizen in de nederzetting Beit El aan bij het Israëlische 
Hooggerechtshof, in naam van een aantal Palestijnse landeigenaars. Het Hooggerechtshof beval de 
gemeenteraad van Beit El om de bouw in de nederzetting te stoppen en de gebouwde huizen niet te 
laten bewonen. Het beval de Israëlische regering erop toe te zien dat Beit El de uitspraak respecteert. 
Volgens Yesh Din is deze uitspraak belangrijk, omdat ze implicaties heeft voor toekomstige bouw op 
Palestijnse privé-eigendom.  
 
Bronnen: http://www.yesh-din.org/site/index.php?lang=en, 
http://afp.google.com/article/ALeqM5ixJwOlbSyY1Xt67lqV6dxvK7iMbQ, 
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/485780/2008/11/12/Israelische-regering-krijgt-bouwverbod-
opgelegd.dhtml 

 

Dexia financiert Israëlische nederzettingen  
De Belgisch-Franse bank Dexia financiert al jaren, via haar filiaal in Israël, een aantal nederzettingen 
in de bezette Palestijnse gebieden. De Belgische actiegroep Intal heeft in samenwerking met een 
aantal Israëlische onderzoekers de link blootgelegd, hoewel die al sinds een aantal jaar duidelijk was. 
David Kapah, directeur van Dexia Israel, stelde in het Israëlische parlement: “In onze beslissingen 
over het verlenen van krediet aan Israëlische gemeentes is de ligging van de gemeentes niet van 
belang. Wij bieden financiële ondersteuning aan verschillende Israëlische gemeentes ten oosten van 
de Groene Lijn (in de bezette gebieden): Alfei Menashe, Elkana, Beit-El, Ariel, Beit Aryeh, de 
regionale raad van Jordaanvallei Givat Zeev, Har Hevron, Kedumim, Beit Aryeh.”  
 
Belgische parlementairen lieten al hun bezorgdheid blijken. De Israëlische ‘gemeentes’ zijn immers 
illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens de Vierde Conventie van Genève 
mag de bezetter de eigen bevolking niet overbrengen naar bezet gebied. De nederzettingen zijn onder 
meer aanleiding voor huisvernieling, landconfiscatie en een beleid dat de bewegingsvrijheid van 
Palestijnen sterk inperkt door onder meer checkpoints, wegversperringen en wegen die alleen 
toegankelijk zijn voor Israëlische kolonisten. Intal plant acties en een langdurige campagne opdat 
Dexia haar filiaal in Israël zou stopzetten. Amnesty International Vlaanderen stuurde een brief naar de 
hoofdzetel van Dexia in Brussel.   
 
Bronnen: http://www.lesoir.be/actualite/monde/proche-orient-des-mouvements-2008-11-08-659132.shtml, 
http://www.intal.be/files/20081112%20question%20parlementaire%20C%20Brotcorne.pdf, 
http://www.intal.be/files/20081112%20JJ%20MV%20financiering%20van%20nederzettingen%20door%20Dexia.pdf 

 
Unilever trekt zich terug uit Israëlische nederzetting 
De Brits-Nederlandse multinational Unilever heeft besloten te desinvesteren in een snackfabriek 
gevestigd in een illegale Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. In 2006 kwam in een 
onderzoek van de Nederlandse organisatie United Civilians for Peace (UCP) aan het licht dat Unilever 
een meerderheidsaandeel heeft in Beigel & Beigel, een snackfabriek in Barkan, een industriële zone 
in de Israëlische nederzetting Ariel op de Westelijke Jordaanoever. Afgelopen woensdag kondigde 
Unilever Israël aan te willen desinvesteren in Beigel & Beigel. 
 
Bron: http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=news&lang=nl&archive=0&article=401&type_id= 

 
 
EU-ISRAËL RELATIES 
 
Britse regering wil striktere toepassing van EU-handelsakkoord met Israël 
De Britse regering wil dat het handelsakkoord tussen de EU en Israël, waardoor Israëlische producten 
aan voorkeurtarieven ingevoerd worden, strikter toegepast wordt. Nu krijgen ook producten uit de 
nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, die ingevoerd worden als Israëlische producten, 
dezelfde voorkeursbehandeling. Zo komen producten uit de nederzettingen Europa binnen aan 
dezelfde voorkeurtarieven als producten uit Israël zelf. Bovendien krijgt de consument niet de nodige 
informatie om een bewuste keuze te maken tussen Palestijnse producten en producten uit de 
nederzettingen. De EU en Israël zitten in een proces van opwaardering van de wederzijdse relaties. 
Amnesty volgt dit proces op de voet en tracht ervoor te zorgen dat ook het EU-beleid rond 
mensenrechten naar Israël toe wordt opgewaardeerd. 

http://www.yesh-din.org/site/index.php?lang=en
http://afp.google.com/article/ALeqM5ixJwOlbSyY1Xt67lqV6dxvK7iMbQ
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/485780/2008/11/12/Israelische-regering-krijgt-bouwverbod-opgelegd.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/485780/2008/11/12/Israelische-regering-krijgt-bouwverbod-opgelegd.dhtml
http://www.lesoir.be/actualite/monde/proche-orient-des-mouvements-2008-11-08-659132.shtml
http://www.intal.be/files/20081112%20question%20parlementaire%20C%20Brotcorne.pdf
http://www.intal.be/files/20081112%20JJ%20MV%20financiering%20van%20nederzettingen%20door%20Dexia.pdf
http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=news&lang=nl&archive=0&article=401&type_id
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Bronnen: http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23102&cHash=8b60a00dbc, 
http://www.smh.com.au/news/world/britain-rejects-israels-demands-over-exports/2008/11/18/1226770452185.html, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5168307.ece 
Amnesty standpunt over mensenrechten in handelsakkoord: http://www.amnesty-
eu.org/static/html/pressrelease.asp?cfid=7&id=364&cat=4&l=1  
 
 

GEVANGENEN / VLUCHTELINGEN IN ISRAËL 
 
Soedanese vluchtelingen in mensonwaardige omstandigheden in Israëlische gevangenissen 
Uit informatie van het Palestijnse Al Asra Centre for Prisoners Studies blijkt dat 116 Soedanese 
vluchtelingen in slechte omstandigheden worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Ze 
leven in onhygiënische omstandigheden, krijgen onvoldoende te eten en hebben geen warme kleren 
en dekens. Het gaat om Soedanezen die hun land ontvlucht zijn na de burgeroorlogen in de jaren ’90 
en de recentere crisis in Darfur. In een memorandum gericht aan het Israëlische parlement uitte 
Amnesty International in juni 2008 al haar bezorgdheid over een nieuw Israëlisch wetsvoorstel dat 
iedere persoon die de Israëlische bodem betreedt zonder de officiële grensovergang te passeren, als 
‘indringer’ beschouwt. Deze personen zouden binnen de 72 uur kunnen uitgewezen worden. Het 
wetsvoorstel houdt geen rekening met asielzoekers die vluchten voor geweld of het mogelijke risico 
dat ze lopen bij uitwijzing. Inwoners of staatsburgers van tien landen of gebieden, inclusief Irak en 
Soedan waar veel vluchtelingen vandaan komen, hebben 7 jaar gevangenis in het vooruitzicht. Dit is 
een flagrante schending van Israëls verplichtingen onder het Vluchtelingenverdrag (1951), dat 
verbiedt om mensen terug te sturen naar landen waar ze slachtoffer kunnen worden van ernstige 
mensenrechtenschendingen.  
 
Bronnen: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32809 
Amnesty-bronnen: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israel-knesset-should-reject-draft-law-which-would-
put-asylum-seekers-gr, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/024/2008/en, 
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPaljun2008.pdf (nieuwsbrief juni p.11) 
 

Olmert belooft vrijlating van 250 Palestijnse gevangenen 
De Israëlische premier Olmert heeft beloofd dat hij 250 Palestijnse gevangenen, allen aanhangers van 
Fatah, zal vrijlaten. Met dit gebaar wil hij de Palestijnse president Abbas steunen in diens strijd tegen 
Hamas. Zo’n 8500 Palestijnen zijn opgesloten in Israëlische gevangenissen. Honderden van hen 
worden vastgehouden in administratieve detentie, zonder aanklacht of proces. Familieleden krijgen 
zelden toelating van de Israëlische autoriteiten om naar de gevangenissen in Israël te reizen om hun 
familieleden te bezoeken. Volgens de Vierde Conventie van Genève is het verboden om gevangenen 
uit bezet gebied op te sluiten op het grondgebied van de bezettingsmacht. Amnesty International vindt 
dan ook dat Palestijnse gevangenen een eerlijk proces moeten krijgen en sowieso ondergebracht 
moeten worden in detentiecentra in de bezette gebieden.  
 
Bronnen: http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/17/israelandthepalestinians-davidmiliband1, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/3473488/Israel-promises-to-free-Palestinian-prisoners.html, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/17/AR2008111702974.html 
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2008, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2008/en (p.14), http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/029/2008/en 
(p. 6-7), http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPalmaart2008.pdf 

 
Nieuwe gevangenisstraffen voor Israëlische gewetensbezwaarden 
Na de veroordeling op 3 november van Raz Bar-David Varon en Sahar Vardi, twee Israëlische 
gewetensbezwaarden, tot 21 dagen militaire gevangenis, is ook Mia Tamarin op 10 november 
veroordeeld. Voor Sahar en Mia is dit al de derde gevangenisstraf, maar Mia is uiteindelijk niet 
opgesloten. Momenteel zit Yoval Oron-Ofir, die op 24 november veroordeeld is tot 14 dagen militaire 
gevangenis, volgens de Israëlische organisatie New Profile wel opgesloten. Amnesty International 
beschouwt deze gewetensbezwaarden, die opgesloten worden omdat ze uit overtuiging weigeren om 
deel te nemen aan de acties van het Israëlische leger, als gewetensgevangenen en voert actie voor 
hen. Zij moeten onvoorwaardelijk vrijgelaten worden. De werking van het “Conscience Committe”, dat 
al meerdere malen gewetensbezwaren verworpen heeft, moet herzien worden. 
 
Bronnen: http://www.newprofile.org/showdata.asp?topic=eb&navbar=1 
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/049/1999/en, http://www.aivl.be/Media/2008-
10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf (Nieuwsbrief oktober 2008, Amnesty 
Nieuws: Steeds meer Israëlische gewetensgevangenen)  
 

http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5bart_id%5d=23102&cHash=8b60a00dbc
http://www.smh.com.au/news/world/britain-rejects-israels-demands-over-exports/2008/11/18/1226770452185.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5168307.ece
http://www.amnesty-eu.org/static/html/pressrelease.asp?cfid=7&id=364&cat=4&l=1
http://www.amnesty-eu.org/static/html/pressrelease.asp?cfid=7&id=364&cat=4&l=1
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=32809
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israel-knesset-should-reject-draft-law-which-would-put-asylum-seekers-gr
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/israel-knesset-should-reject-draft-law-which-would-put-asylum-seekers-gr
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/024/2008/en
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPaljun2008.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/17/israelandthepalestinians-davidmiliband1
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/3473488/Israel-promises-to-free-Palestinian-prisoners.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/17/AR2008111702974.html
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2008
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/029/2008/en
http://www.aivl.be/Media/NieuwsbriefLCTIsrPalmaart2008.pdf
http://www.newprofile.org/showdata.asp?topic=eb&navbar=1
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/049/1999/en
http://www.aivl.be/Media/2008-10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf
http://www.aivl.be/Media/2008-10_Nieuwsbrief_LCT_Israel_Palestina_AFDWINGBAARHEID_MENSENRECHTEN.pdf
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TIPS 
 

Agenda  

� Zaterdag 20 december, 10u, Leuven: ‘Mensenketting tegen de apartheidsmuur’. Actie 
tegen de muur in Bethlehem (verzamelen in de Parkstraat 71)  

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

Straffeloosheid in de Palestijnse samenleving 

� Independent Commission for Human Rights: dit officiële Palestijnse overheidsorgaan 
publiceert elke maand een overzicht van de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse 
samenleving: http://www.ichr.ps/index.php, www.ichr.ps/pdfs/eMRV-9-2008.pdf  

� PCHR condemns Campaign of Arrests against Hamas Supporters in the West Bank 
www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/98-2008.html 

� Ruling Palestine II: The West Bank Model? Rapport van de International Crisis Group (ICG) 
dat stelt dat de Palestijnse samenleving steeds verder uit elkaar valt. Hamas lijkt zijn 
machtspositie te versterken in de Gazastrook en in de Westelijke Jordaanoever gaan steeds 
meer stemmen op om de opdeling in de Palestijnse gebieden te consolideren. Het rapport 
documenteert de vele mensenrechtenschending die daaruit voortvloeien: 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5574 

� Torturing each other: The Widespread Practices of Arbitrary Detention and Torture in 
the Palestinian Territory, Al-Haq, July 2008: http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=384 

� Death Penalty under the Palestinian National Authority, Palestinian Center for Human 
Rights, September 2006: http://www.pchrgaza.org/Interventions/Death%20Penalty.pdf 

� Death Penalty in the Palestinian Authority, B’tselem statistics  
http://www.btselem.org/english/Inter_Palestinian_Violations/Death_Penalty_in_the_PA.asp 

 

Gaza blokkade 

� Video’s Gaza blockade: reeks video’s over het leven onder de blokkade van de Gazastrook 
http://news.google.co.uk/news?hl=en&q=gaza%20blockade%20un%20shortage%20fuel%20hu
manitarian&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn 

� The slow death of Gaza: sterk en bewogen pleidooi tegen de collectieve bestraffing van de 
burgerbevolking in Gaza, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/24/israelandthepalestinians-humanrights 

� BBC: A guide to Gaza under blockade: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7545636.stm 

� In continued escalation, Gazans shell Israel after deadly IDF raid: nieuwsvideo Haaretz 
over breken staakt-het-vuren http://www.haaretz.com/hasen/spages/1037261.html 

� Palestinian Centre for Human Rights press release: IOF Violate Gaza Tahdi’a, Killing 6 
Palestinians and Destroying a House: persbericht PCHR over breken staakt-het-vuren 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/102-2008.html 

 
Israëlische gewetensbezwaarden 

� Tell Israel: Free the Shministim De Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace heeft 
een solidariteitscampagne opgestart voor de Shministim, een groep Israëlische jongeren die 
weigert in dienst te treden van het Israëlische leger en waarvan steeds meer jongeren worden 
opgesloten. Op 18 december plannen de Shministim een nationale actiedag in Tel Aviv. Ook u 
kunt hen steunen door een email te sturen naar de Israëlische minister van Defensie: 
http://december18th.org/  

http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/agenda_item.php?n=453
http://www.ichr.ps/index.php
http://www.ichr.ps/pdfs/eMRV-9-2008.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/98-2008.html
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5574
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=384
http://www.pchrgaza.org/Interventions/Death%20Penalty.pdf
http://www.btselem.org/english/Inter_Palestinian_Violations/Death_Penalty_in_the_PA.asp
http://news.google.co.uk/news?hl=en&q=gaza%20blockade%20un%20shortage%20fuel%20humanitarian&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn
http://news.google.co.uk/news?hl=en&q=gaza%20blockade%20un%20shortage%20fuel%20humanitarian&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/24/israelandthepalestinians-humanrights
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/7545636.stm
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1037261.html
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/102-2008.html
http://december18th.org/
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Getuigenissen 

� Jerusalem municipality demolishes house; policemen assault occupant, 28 July 2008 
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20080728_House_Demolition_in_Beit_Hanina_wit
ness_al_Alami.asp 

� Settlers threaten and drive out Palestinians and foreign activists on their way to pick 
olives, October 2008  
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20081020_Settlers_assault_olive_pickers_near_K
far_Qadum.asp 

 

Interessante artikels over buitengerechtelijke executies 

� License to kill, Uri Blau, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1041622.html 
� IDF rejects claims it killed Palestinians in defiance of court, Uri Blau, 

http://haaretz.com/hasen/spages/1041319.html 

� Court ruling sees IDF targeted assassinations as last resort, Zeev Segal, 
http://haaretz.com/hasen/spages/1041318.html 

 
 

http://www.btselem.org/English/Testimonies/20080728_House_Demolition_in_Beit_Hanina_witness_al_Alami.asp
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20080728_House_Demolition_in_Beit_Hanina_witness_al_Alami.asp
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20081020_Settlers_assault_olive_pickers_near_Kfar_Qadum.asp
http://www.btselem.org/English/Testimonies/20081020_Settlers_assault_olive_pickers_near_Kfar_Qadum.asp
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1041622.html
http://haaretz.com/hasen/spages/1041319.html
http://haaretz.com/hasen/spages/1041318.html
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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.  
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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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