HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT MET PALESTIJNSE CHRISTENEN
Volgend op de oproep van Stapelen (2015) en het Kairos document (2009)
1. Kom en Zie. Een speerpunt. Media voorzien ons van volstrekt eenzijdige en grotendeels
onjuiste informatie. ‘Kom en zie’ wil zeggen zelf ter plaatse kijken en mensen een hart onder
de riem steken. Maar ook je laten informeren door onverdachte en objectieve bronnen. In
die reeks past Een Ander Joods Geluid (www.eajg.nl), maar ook de Wereldraad van Kerken
https://pief.oikoumene.org/en/news-events en www.gate48.org/category/news/ van
kritische Israëli in Nederland of Breaking the Silence www.breakingthesilence.org.il/.
Zie ook alle websites op www.paisrijnmond.nl.
2. Eerlijke handel. Kijk kritisch naar instellingen met wie je zaken doet. ABN Amro, ING en
Rabobank onderhouden nauwe banden met Israëlische banken die deel zijn van het
bezettingssysteem. Overweeg over te stappen naar ASN of Triodos en maak de reden
kenbaar aan je huidige bank. Veel pensioenfondsen (met uitzondering van PGGM) blijven
investeren in de bezetting. Vraag ze hiermee te stoppen.
Geneesmiddelen van TEVA komen deels uit illegale nederzettingen. En voor consumenten is
het vrijwel onmogelijk vast te stellen of een product ‘made in Israël’ uit bezet gebied komt.
Veel bedrijven proberen de herkomst van producten te verhullen. Wil je zeker zijn: vermijdt
alle producten met barcode beginnend met 729.
Via docp.nl kom je meer zaken op het spoor zoals opdrachten uitbesteed aan dubieuze
bedrijven: G4S voor bewaking of openbaar vervoer van Veolia.
3. Recht en rechtvaardige vrede. Veel kerken spreken over verzoening zonder zich rekenschap
te geven dat bij verzoening ook hoort: recht doen aan de zwakste partij. Dialoog tussen
bezetter en bezette is alleen mogelijk als de eerste bereid is te breken met onrecht.
Weet dat in de bezette gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem) bewust oorlog wordt gevoerd
tegen ongewapende kinderen en hun families. Zie http://palestijnsekinderencoalitie.org/
Ook bestaat in Israël en de bezette gebieden een stelsel van zeer ongelijke rechten voor de
verschillende inwoners: Joodse Israëli, Palestijnse Israëli, Palestijnse inwoners van bezet
Oost-Jeruzalem, Druzen, Bedoeïenen, Palestijnen in de Areas A, B en C en inwoners van Gaza
en sinds kort onderscheid tussen christelijke en moslim Palestijnen in Israël. Apartheid?
4. Theologie. Theologie van protestantse en evangelische kerken zit vaak vol mystificaties over
de unieke rechten van joden op het land Israël. Zelfs ten koste van mensen die er al eeuwen
wonen misschien wel vanaf de tijd dat Jezus er leefde. Maar onderscheid tussen volk en staat
maken ze niet. ‘Onopgeefbaar verbonden’ waarmee?
Ook wordt het ‘conflict’ benaderd als van twee gelijkwaardige partijen die gewoon beter met
elkaar moeten leren omgaan. Het Kairos document noemt dat ‘normalisatie’. Wat is dat
‘normaal’ verklaren van wat volstrekt niet normaal is aan ongelijkheid?
En waarom onze schuldgevoelens over het onrecht dat in Europa aan joden werd gedaan
afschuiven op Palestijnen? Wijs je kerk op de dramatische effecten van theologie die de kant
van de sterken in plaats van de zwakken kiest.
5. Laat je stem horen. Waar het ook is, in je kerk of bij je kruidenier of bank, laat weten dat je
de volstrekt legitieme rechten van Palestijnen steunt. En dat je niet gelooft in sprookjes,
maar in het doen van recht.
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