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Open brief van Amnesty International aan het personeel van TripAdvisor  
 
Beste werknemers van TripAdvisor, 
 
We schrijven jullie met de vraag om samen met ons op te komen tegen de rol die TripAdvisor speelt bij 
het aanstuwen van mensenrechtenschendingen in de Bezette Palestijnse Gebieden.  
 
Amnesty International is de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld en heeft wereldwijd meer dan 
zeven miljoen leden en supporters. Met onderzoek en campagnes helpen we ervoor te zorgen dat 
mensenrechten gerespecteerd worden en dat degenen die mensenrechten schenden hiervoor ter 
verantwoording geroepen worden.  
 
We voeren eveneens campagne voor een wereld waarin bedrijven, ongeacht waar in de wereld ze hun 
activiteiten voeren, mensenrechten respecteren en niet bijdragen tot, of profiteren van, 
mensenrechtenschendingen.  
 
In januari van dit jaar onthulde het Amnesty-rapport “Destination Occupation” dat TripAdvisor en 
andere online boekingsgiganten van oorlogsmisdrijven profiteren door toeristische activiteiten en 
verblijven in de illegale Israëlische nederzettingen aan te prijzen.  
 
Uit ons onderzoek bleek dat TripAdvisor meer dan 70 verschillende attracties, toeren, restaurants, 
cafés, hotels en huurappartementen in nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden aanprijst.  
 
Israël heeft deze nederzettingen sinds haar bezetting van de Westbank, met inbegrip van Oost-
Jeruzalem, in 1967 gebouwd en daarmee overduidelijk het internationaal recht overtreden. 
 
De nederzettingen hebben in de laatste vijf decennia een desastreuze impact op de Palestijnse 
gemeenschappen gehad. Om plaats te ruimen voor haar bouwwerken, heeft Israël tienduizenden 
Palestijnse huizen vernield, grote delen van de bevolking gedwongen verdreven en water en andere 
natuurlijke grondstoffen van de Palestijnen omgeleid zodat ze in de nederzettingen gebruikt konden 
worden.  
 
Om illegale nederzettingen te behouden en uit te breiden legt Israël een systeem op van institutionele 
discriminatie en mensenrechtenschendingen, waarvan honderdduizenden Palestijnen dagelijks het 
slachtoffer zijn.  
 
Door toerisme in deze illegale nederzettingen te promoten, geeft TripAdvisor hun economie een zetje, 
helpt het hen uit te breiden en vergroot het ook het gigantische lijden dat door de nederzettingen 
veroorzaakt wordt. 
 
Vorig jaar hebben onderzoekers van Amnesty International het dorp Khirbet Susiya op de Westelijke 
Jordaanoever bezocht. De dorpsbewoners wonen er al 40 jaar in geïmproviseerde woningen en tenten, 
nadat ze gedwongen verdreven werden om plaats te maken voor de uitbreiding van de Israëlische 
nederzetting Susya. Die nederzetting wordt omringd door wijngaarden en boomgaarden en heeft een 
groot zwembad. Israël heeft daarentegen geweigerd om Palestijnse huizen aan het water- en 
rioolsysteem en aan het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten zodat het leven voor de Palestijnen een 



dagdagelijkse strijd is. Dorpsbewoners zijn ook regelmatig het slachtoffer van intimidatie door de 
bewoners van de nederzetting en leven in de voortdurende angst dat hun woningen vernietigd worden. 
 
De nederzetting – die op gestolen Palestijns land gebouwd is – bloeit. Dit dankt ze ten dele aan de 
toerismesector. TripAdvisor biedt op dit moment toeristische informatie aan over twee attracties die 
door nederzettingen worden uitgebaat: een wijngaard en een archeologische site. Beide bevinden zich 
op land dat aan de Palestijnen van Khirbet Susiya toebehoort. Maar die zullen geen cent ontvangen van 
de winsten die door het toerisme op de site behaald worden.  
 
Dit is slechts één van de vele voorbeelden van de manier waarop TripAdvisor de economieën van de 
nederzettingen een steuntje in de rug geeft en mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen aanstuwt.  
 
Door Israëlische nederzettingen als toeristische bestemmingen aan te prijzen, sluit TripAdvisor ook de 
ogen voor hun afschuwelijke palmares inzake mensenrechten. TripAdvisor normaliseert een situatie die 
onder het internationaal recht als illegaal beschouwd wordt voor het grote publiek.  
 
Als één van de online boekingsites die het meest bezocht worden door buitenlandse reizigers naar Israël 
heeft TripAdvisor een enorme invloed. Het heeft de macht en invloed om dit onrecht te stoppen.  
 
Wij geloven dat jullie, als werknemers van TripAdvisor, ook echte invloed kunnen hebben en dat jullie 
het verschil kunnen maken door een standpunt in te nemen en te vragen dat het bedrijf niet langer 
accommodaties en toeristische attracties in de Israëlische nederzettingen aanprijst. 
 
Vorig jaar hebben werknemers van Google zich aangesloten bij de oproep van Amnesty International om 
een gecensureerde zoekmachine in China, Dragonfly, stop te zetten. Doordat Google werknemers zich 
tegen het project uitspraken, werd de uitrolling ervan gestopt. 
 
Door de commerciële banden met de illegale nederzetting door te knippen, kan TripAdvisor een 
voorbeeld stellen binnen de reissector en kan het blijk geven van een oprechte inzet om 
mensenrechtenschendingen een halt toe te roepen.  
 
Wij vragen jullie om het juiste te doen: kom op voor mensenrechten en help ons en jullie bedrijf om een 
einde te stellen aan decennia van oorlogsmisdrijven en andere zware inbreuken.  

Met vriendelijke groeten 

Amnesty International 


