Palestina – Israël
Werkgroep Rijnmond e.o.

De oorlog wordt onzichtbaar.
Dat is wat Palestijnen in de bezette gebieden en mensen van Israëlische vredesgroepen
constateren. En dat was ook de ervaring van twee leden van onze werkgroep die eind 2018
in Israël en Palestina waren en daar met Palestijnen (moslims en christenen) en Israëliërs
over de situatie spraken. De oorlog, zoals de Palestijnen de aanhoudende bezetting van hun
land noemen, wordt voor met name bezoekende buitenlanders op slimme wijze door de
bezettende macht aan het oog en de beleving onttrokken. Daarvoor worden door Israël
fysieke, administratieve en geavanceerde elektronische middelen ingezet. Dit alles met het
doel buitenlandse kritiek te verminderen, de bezetting te ‘normaliseren’ en de Palestijnen
verdergaand te isoleren.
In deze Nieuwsbrief berichten we u nader over deze ontwikkeling en vragen we u om alert
te zijn op de afnemende berichtgeving rond incidenten (het gevolg van ‘doodzwijgen’ en de
groeiende informatiemoeheid in het Westen) enerzijds en de door het vaak turbulente
wereldnieuws ondergesneeuwde berichtgeving over Israëlische wetgeving die de rechten
van Palestijnen, maar ook andere bevolkingsgroepen in Israël, verder beperken.
In dit nummer aandacht voor:
- groeiende steun voor BDS; 3 successen!
- de Israël-lobby probeert mensenrechtenverdedigers monddood te maken
- nieuwe basiswet over joodse natiestaat
stap dichter naar apartheid
- Khan al-Ahmar biedt weerstand
- de beperkte bewegingsvrijheid van de
Palestijnen in de bezette gebieden
- het programma voor de vriendenmiddag
van de Tent of Nations
De PAIS werkgroep1 probeert gevolg te geven aan
de oproep van Palestijnse christenen in het Kairos
document: Kom, Zie en Vertel! ‘ Verdiep u als
Westerse christen in wat er onder de bezetting
door de staat Israël in de bezette gebieden gaande
is en vertel de wereld over het onrecht dat ons volk
wordt aangedaan’.

Uitnodiging
voor de
vriendenmiddag van de

Tent of Nations
op
zaterdag 9 februari
in Driebergen
Daoud Nassar hoopt zelf
aanwezig te kunnen zijn!
Zie ook elders in deze Nieuwsbrief

1

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van
kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen.
Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.
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www.eajg.nl

41 Joodse organisaties zeggen: BDS is geen antisemitisme!
EAJG is een van de Joodse organisaties die in juli 2018 een open brief ondertekenden,
waarin zij afstand nemen van het idee dat kritiek op Israël en antisemitisme direct met elkaar
in verband te brengen zijn. Integendeel, het zijn 2 verschillende zaken en het is belangrijker
dan ooit het verschil te benoemen.
Op dinsdag 17 juli werd deze gezamenlijke verklaring gepubliceerd. In de VS en in het VK
was er veel mediabelangstelling voor. Lees hier de tekst, met alle ondertekenaars en de link
naar een artikel hierover in The Observer.
Pluspunt is dat organisaties van over de hele wereld die elkaar tot dusver niet kenden, of
elkaar nooit goed konden bereiken door taalbarrières, nu dankzij het werk van o.a. Jewish
Voice for Peace deel uitmaken van een gezamenlijk mondiaal netwerk.
www.jewishvoiceforpeace.org

------------------------------

-------------------------------

Zonder obstakels naar de heilige plaatsen.
Wanneer u als buitenlandse toerist de heilige plaatsen in Jeruzalem of Bethlehem bezoekt,
ondervindt u geen belemmeringen in de vorm van checkpoints of andere vormen van controle.
Uw vervoermiddel is dan voorzien van een geel Israëlisch kenteken en heeft vrije doorgang.
Hoe anders is dat voor de Palestijn die zich binnen Palestina (de bezette gebieden) wil
verplaatsen?
Hij of zij kan van Jeruzalem naar bijv. Bethlehem
slechts via daartoe ingerichte checkpoints; plekken met
veel tralies, looprekken, prikkeldraad en wachtruimten.
Een verplaatsing die voor hen – enkele reis – als gevolg
van de lange wachttijden (vaak 1,5 tot 2 uur) al gauw
vele uren vraagt. De reiziger met het gele kenteken
daarentegen doet daar – van deur tot deur – afhankelijk
van de bestemming zo’n 15 tot 60 minuten over. Dit
omdat de Palestijn alleen te voet door het checkpoint
mag en daarna zijn weg met het openbaar vervoer of
met vervoer door bekenden moet vervolgen.
Een bezoek vanuit Bethlehem aan de stad Hebron of een andere grotere plaats op de
Westbank is voor Palestijnen uitsluitend mogelijk met het openbaar vervoer (oranje busjes),
omdat het hoofdwegennet tussen de grote steden op de bezette Westbank uitsluitend bereden
mag worden door auto’s met Israëlische (gele) kentekens, door de genoemde oranje busjes,
toegelaten vrachtwagens en Palestijnse toeristenbussen (groene kentekens). Palestijnse auto’s
(witte kentekens) zijn uitsluitend binnen de Palestijnse steden en delen van het aangrenzende
platteland toegelaten.
Bovendien is door middel van een zeer verfijnd stelsel van zgn. ‘permits’ (pasjes) geregeld
welke Palestijnen waar wel en (vooral) niet mogen komen. Binnen Israël (waar ook Palestijnen
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wonen) en Palestina (de bezette gebieden) gaat het inmiddels samen om honderd een (101!)
verschillende permits. En heb je de pech dat iemand in je familie een keer een strafbaar feit heeft
begaan of ben je ’s avonds na het werk een keer te laat (d.i. bij checkpoint 300 van Jeruzalem
naar Bethlehem na 19.00 uur), dan krijg je geen permit of verlies je het. Dit vaak met grote
gevolgen voor werk en inkomen en de mogelijkheden om familie te bezoeken of naar een goed
ziekenhuis in een andere stad te gaan.
Kortom: de Palestijnen worden inmiddels met behulp van een welhaast pervers uitgekiend
administratief- en elektronisch controlesysteem in hun bewegingsmogelijkheden beknot.
Dit bracht het hoofd van een goede, christelijke school in een Palestijnse stad tot de verzuchting
dat haar leerlingen hun land slechts vanuit de schoolboeken kunnen leren kennen. Want reizen
in eigen land is vrijwel onmogelijk.
(PAIS werkgroep)

Maar als u als toerist naar de heilige plaatsen gaat, merkt u er niets van! De
bezetting (de oorlog) wordt geïnstitutionaliseerd en met uitgekiende middelen voor
u onzichtbaar gemaakt.
-------------------------------

------------------------------

Een Israëlische organisatie die het contact en de dialoog tussen verschillende
bevolkingsgroepen wil bevorderen. Opgericht door Dalia Landau, de vrouwelijke
hoofdpersoon uit het aangrijpende boek ‘De citroenboom’ van Sandy Tolan, waarin de
bijna onmogelijke vriendschap tussen een joodse vrouw en een uit zijn huis verdreven
Palestijnse man wordt beschreven. ISBN 978 90 290 7399 8
Informatie over dit Vredescentrum: www.friendsofopenhouse.co.il

"To develop the drop of compassion in our heart is the only
effective spiritual response to hatred and violence."
- Thich Nhat Hanh -

-----------------------------

------------------------------

Groeiende steun voor BDS!
Drie BDS successen op één dag!

- Airbnb: Het succes van de dag was de beslissing
van Airbnb om al zijn adressen in de illegale
Israëlische nederzettingen van de website te halen.
Helaas liet Airbnb de adressen in Oost Jeruzalem
en op de Golan Hoogvlakte buiten beschouwing,
dus de BDS campagne tegen Airbnb is nog niet
voorbij. Israël is woedend en dreigt nu met
maatregelen tegen de website.
- Quakers: het tweede goede nieuws was het besluit van de Quakers in het Verenigd Koninkrijk om
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niet te investeren in enig bedrijf dat profiteert van de bezetting. Daarmee zijn zij de eerste kerk in het
VK die zo’n besluit nam. De Quakers hopen hiermee anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. In
hun Minuut van Stilte bevestigden zij opnieuw hun beslissing om goederen uit de illegale nederzettingen te boycotten “totdat de Israëlische bezetting eindigt”. Na de Nakba speelden de Quakers een
belangrijke rol in de opvang van vluchtelingen in de Gazastrook.
- The Canadian Federation of Students bracht het derde goede nieuws met hun beslissing zich aan te
sluiten bij de wereldwijde BDS beweging.

--------------------------------

----------------------------------

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het
vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar
in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden

en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet
de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer
creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren
vijanden te zijn”.

Uitnodiging aan vrienden van Tent of Nations,
Op zaterdagmiddag 9 februari zijn jullie weer van harte welkom bij de Vriendenmiddag Tent of Nations in
Driebergen.  Daoud Nassar hoopt aanwezig te zijn: hij zal ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen,
maar ook over volhouden en geweldloos verzet. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met
veel workshops, ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes. Je bent van harte welkom. En: nodig vooral ook
anderen uit!
Programma
13.15 - 14.00
14.00 - 15.00

15.00 - 15.30
15.30 - 16.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In gesprek met Daoud Nassar van Tent of Nations (Engelstalig)
De Nederlandse politiek en de diverse standpunten t.a.v. Israël / Palestina. Een overzicht.
The Holy Road – interactieve webdocumentaire
Dromen van een ander Israël – een analyse
Moderne Palestijnse literatuur
Vrouwen in Palestina
Samen Palestijnse hapjes maken

16.30 – 17.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inloop met koffie en thee. Je kunt een keuze maken voor twee themagroepen.
Daoud Nassar is aanwezig en praat ons bij over de ontwikkelingen bij Tent of
Nations. Hij deelt met ons hoe hij, ondanks de steeds moeilijker wordende
situatie, hoop blijft houden en zich blijft inzetten vanuit het motto ‘Wij weigeren
vijanden te zijn.” We laten ons inspireren door de ervaringen van Nederlandse
vrijwilligers en we genieten van het optreden van de Dabkah Groep ‘My Identity’.
Ontmoeting met koffie, thee en Palestijnse zoetigheid
Eerste ronde themagroepen (uitgebreide beschrijving hieronder):

Tweede ronde themagroepen (uitgebreide beschrijving hieronder):

In gesprek met Daoud Nassar van Tent of Nations (Engelstalig)
Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël?
Vrijwilligers bij Tent of Nations – ervaringen uit de praktijk
Spiritualiteit en verzet bij Martin Luther King
Geweldloze communicatie – hoe doe je dat?
Israël zegt geen sorry meer
Samen in beweging – met Dabkah Dance Group ‘My Identity’
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17.15 - 18.30

Afsluitende borrel met Palestijnse hapjes.

Wanneer?
Zaterdagmiddag 9 februari 2019, 13.30 - 17.15 uur, met aansluitend een borrel tot 18.30 uur.
Waar?
Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang: De Lei 86), 3971 KA Driebergen. Vanaf station Driebergen-Zeist
brengt bus 50 je hier in vier minuten. Gratis parkeren als je met de auto komt.
Wat kost het?
€ 10 per persoon, te betalen bij aankomst (gratis toegang voor deelnemers tot en met 25 jaar)
Neem een vriend mee!
We zijn blij met de groeiende kring van Vrienden van Tent of Nations. Ben jij enthousiast over Tent of
Nations en wil je dit met iemand delen? Neem dan een vriend of vriendin (of buurvrouw of broer of oma of
achterneefje) mee, of stuur deze uitnodiging door, plaats onderstaand stukje op een website of in een
nieuwsbrief.
Hoe meld ik me aan?
Je kunt je tot en met dinsdag 5 februari 2019 aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com

Meer informatie? Zie op www.tentofnations.nl

-------------------------------

---------------------------------

https://rightsforum.org
The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël en zet zich in voor een rechtvaardig
en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is
op respect voor het internationaal recht en mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israëli’s en
Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een
rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.

Israël-lobby probeert mensenrechtenverdedigers monddood te maken
Er zijn grofwerk drie methodes waar de Israëlische regering en de door haar aangestuurde en
gefinancierde lobbyorganisaties gebruik van maken om het werk van mensenrechtenactivisten te
dwarsbomen. Zo worden kritische organisaties in een kwaad daglicht gesteld door middel van
lastercampagnes. Instellingen die onderdak bieden aan mensenrechtenorganisaties, bijvoorbeeld
voor spreekbeurten of debat, worden aangevallen en er wordt gelobbyd voor het beëindigen van de
subsidiering van organisaties die kritisch zijn op het Israëlische bezettingsbeleid.
Het was ironisch maar ook bedroevend dat de Nederlandse Israël-lobby de afgelopen weken zich van
dezelfde tactieken bediende. Zo probeerde het CIDI de twee Palestijnse leden van een IsraëlischPalestijnse delegatie in Nederland in diskrediet te brengen door hen te belasteren als activisten "met
banden met de terroristische PFLP en iemand van een organisatie die terreur tegen Israëlische
burgers goedpraat”.
Dat was propagandistisch nepnieuws en gelukkig trapten de Kamerleden van CDA, VVD, D66,
GroenLinks en SP, die de delegatieleden ontmoetten, er niet in. Ook aan een oproep van SGPKamerleden om de Israëlisch/Palestijnse delegatie te boycotten werd geen gehoor gegeven.
Aan de Universiteit van Leiden, waar vorige week een ontmoeting tussen studenten en deze
mensenrechtenverdedigers was gepland, leek het de Israël-lobby wel te lukken een debat
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onmogelijk te maken. De bijeenkomst werd namelijk, na “externe klachten”, geannuleerd.
Na ingrijpen van de rector-magnificus, voor wie de vrijheid van meningsuiting en het open debat
aan de universiteit zwaar wegen, ging de bijeenkomst gelukkig alsnog door.
(The Rights Forum - november 2018)

Waardeert u ons journalistieke werk? Help ons dat voort te zetten!

Nieuwe basiswet over joodse natiestaat stap dichter naar apartheid
Israël heeft geen grondwet, maar basiswetten. Deze hebben groter gewicht dan gewone wetten en zijn moeilijk te
veranderen. Een basiswet dient als leidraad voor andere wetten. Medio juli 2018 nam de Knesset de basiswet ‘Israël
als natiestaat van het joodse volk’ aan. Deze wet verankert de staat Israël als het ‘nationaal huis van het joodse
volk’ en somt een aantal bekende feiten op: wat is de naam van de staat, hoe heet het volkslied, hoe ziet de vlag
eruit, het embleem is de menora en Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Tot zover bekende gegevens. Net als die
over de Hebreeuwse kalender, de Onafhankelijkheidsdag, de joodse feestdagen en de sabbat. Niet-joden hebben
volgens de wet overigens ook het recht ‘op hun rustdagen tijdens hun sabbatten en feesten’.
Maar nieuw is dat de taal van het land voortaan Hebreeuws is. Arabisch is dus geen officiële taal meer, maar een taal
met speciale status. Ook zegt de wet dat de staat de ontwikkeling van joodse nederzettingen ziet als een nationale
waarde en dat ze de aanleg ervan zal aanmoedigen.
Hoewel premier Netanyahu sprak van een beslissend moment in de geschiedenis van het zionisme en de
geschiedenis van de staat Israël en daarmee suggereert dat het om vooruitgang gaat, blijken de grondleggers van de
staat moderner te hebben gedacht. David Ben Gurion zei in 1948, toen hij de onafhankelijkheidsverklaring voorlas,
dat de staat zich zou inspannen voor gelijke sociale en politieke rechten en de ontwikkeling van het land voor ‘al zijn
bewoners’. Hij riep de Arabische bewoners op mee te doen aan de opbouw van de staat op basis van ‘volledig en
gelijk burgerschap’. Die term ‘gelijkheid’ is in de nieuwe basiswet nergens meer te vinden.
Israël is officieel een joodse èn een democratische staat. Maar het hooggerechtshof heeft volgens de rechterflank in
de Knesset de afgelopen twintig jaar te veel de nadruk gelegd op het democratische element. Daardoor zou het
joodse karakter van de staat in gevaar komen. Deze wet moet de hoogste rechters helpen meer nadruk te kunnen
leggen op dat joodse element. Ook wordt een wettelijke basis gecreëerd voor annexatie van de Westelijke
Jordaanoever of delen daarvan.
Wanneer Palestijnen gelijke burgerlijke en nationale rechten eisen in het grotere Israël hebben zij nu voortaan deze
wet tegen zich, want die zegt: ‘Het recht om nationale zelfbeschikking uit te oefenen in de staat Israël is uniek voor
het joodse volk’. Palestijnen kunnen niet anders dan zich te schikken in hun ondergeschikte positie in een binationale
staat met ongelijke rechten.
Dat is niet alleen een buitengewoon trieste gedachte voor het volk en de mensen die tot 1948 het Heilige Land
bewoonden, maar feitelijk ook een volgende stap op weg naar Israël als apartheidsstaat.
(PAIS werkgroep)

.----------------------------------

--------

Stichting Tadamun
Werken aan Palestijnse
kinderrechten
Samen met de Palestijnse en Nederlandse afdelingen en het internationale
secretariaat van Defence for Children International en andere partners
werkt Tadamun voor een veilige en gelijkwaardige toekomst voor
Palestijnse kinderen.
Tadamun is Arabisch voor solidariteit. Wij zijn solidair met de
Arabische kinderen en wij werken voor hun rechten.
www.tadamun.nl
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Aida Camp, Bethlehem
Bestaan er nog vluchtelingenkampen in Palestina?
Ja, nog vele; w.v. 3 rond Bethlehem. Een daarvan is
Aida Camp.
Twee leden van de PAIS
werkgroep bezochten dit
kamp en keerden aangedaan
terug. In Nieuwsbrief 19
doen zij verslag.
-------------------------------

--------------------------------

Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina.

- www.rightsforum.org
- www.sivmo.nl
- www.tentofnations.org
- www.nswas.nl
- www.yashebron.org
- www.dci-palestine.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.kairos-sabeel.nl
- www.cpt-nl.org
- www.unochaopt.org

- www.palestinasolidariteit.be
- www.planteenolijfboom.nl
- www.breakingthesilence.org.il
- www.docP.nl

-

www.eajg.nl

Zie ook www.paisrijnmond.nl , de website van de werkgroep. Naast de Nieuwsbrieven staan op deze site
actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de
Palestijnse kwestie. De Nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com .

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over
op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.
Colofoon
paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com
www.paisrijnmond.nl
http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052

Nieuwsbrief januari 2019

7

werkgroep PAIS Rijnmond e.o.

