Palestina – Israël
Werkgroep Rijnmond e.o.

‘Hebron is hét kruitvat!’ zegt de burgemeester van deze
Palestijnse stad op de Westbank eind december in een Nederlandse krant.
Aangemoedigd door de brutale verklaring van president Trump dat de joodse
nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever niet illegaal zijn, heeft
de Israëlische regering kolonisten toestemming gegeven om midden in
Hebron extra woningen te bouwen. Een nieuwe provocatie, om te midden van
200.000 Palestijnse bewoners de illegale outpost1 van zeer fanatieke settlers
in het centrum van de stad met extra bewoners uit te breiden.
Dit past in het Israëlische beleid gericht op het voortgaand annexeren van
Palestijnse gronden en de bouw en uitbreiding van joods nederzetting in bezet
Palestijns gebied. Beleid dat in strijd is met het internationaal recht en dat tot
woede en frustratie van de Palestijnse bevolking in en rond dorpen en steden
plaatsvindt; maar ook in de buitengebieden, zoals in de
Negev woestijn.
En zolang de wereld, en ook Nederland, wegkijken voor dit onrecht, gaat de
Israëlische regering door met het schenden van mensenrechten.
En als de getergde, overwegend jonge Palestijnse bevolking dan in opstand
komt en pestende en treiterende kolonisten aanvalt, dan worden zij als
terroristen weggezet!

Gelooft U het nog?
Aartsbisschop Desmond Tutu:

‘Als je ervoor gekozen hebt neutraal te blijven in geval
van onrecht heb je de kant van de onderdrukker
gekozen’.
Alléén druk van buitenaf kan het onrecht stoppen en bijdragen aan vrede!
Daarvoor is ook uw aandacht en inzet nodig!
1

Een ‘outpost’ is een tijdelijke opstal van kolonisten als start van te confisqueren gebied t.b.v. de bouw van een nederzetting.
De ‘outpost’ in Hebron herbergt vele honderden radicale settlers en wordt beschermd door een grote militaire macht.
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Daarom vraagt de PAIS-werkgroep ook in deze Nieuwsbrief uw aandacht voor:
- de schending van de rechten van kinderen in de bezette gebieden,
- de sluipende annexatie van Palestijnse gronden door het verdrijven van
Bedoeïenen en Palestijnse boeren en dorpelingen. Een eigen verslag,
- het Internationaal Strafhof dat oorlogsmisdaden gaat onderzoeken,
- de aanstaande publicatie van de VN-lijst met profiteurs van de Israëlische
kolonisering van de bezette gebieden.
Daarbij herhalen we niet alleen de uitnodiging van de Palestijnse christenen
maar zeggen wij: neem vooral kennis van wat er in Israël en de bezette Palestijnse
gebieden gaande is en oordeel zelf. Reden waarom wij u ook in deze Nieuwsbrief
weer attenderen op de vele op vrede gerichte websites; zowel van Israëlische,
Palestijnse, Amerikaanse, Nederlandse e.a. origine.

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

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

https://rightsforum.org

Doorbraak

21 december 2019

Internationaal Strafhof kondigt onderzoek aan naar de
‘situatie in Palestina’, met één voorbehoud
Volgens hoofdaanklaagster Fatou Bensouda is aan alle criteria voor een onderzoek naar
oorlogsmisdaden in bezet Palestijns gebied voldaan. Maar ze vraagt het Hof eerst om
bevestiging van de eigen rechtsbevoegdheid in het gebied. Israël vecht die bevoegdheid
aan.
Er is voldoende basis om een officieel onderzoek in te stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden in
door Israël bezet gebied. Dat maakte hoofdaanklaagster Fatou Bensouda vrijdag in een korte
verklaring bekend. Ze is van mening ‘dat er oorlogsmisdaden zijn of worden begaan op de
Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de Gazastrook’, en dat het Internationaal
Strafhof daaruit voortvloeiende zaken in behandeling kan nemen.
Bensouda’s verklaring is het sluitstuk van een sinds 16 januari 2015 lopend verkennend
onderzoek naar ‘de situatie in Palestina’. Daarin werd beoordeeld of is voldaan aan de criteria
voor het instellen van een officieel onderzoek. Vanwege de lange duur van het vooronderzoek
kwam Bensouda in toenemende mate onder vuur te liggen. Elf dagen geleden bood The Rights
Forum haar namens 185 organisaties een dringende oproep aan om ‘zonder verder uitstel’ over
te gaan tot een officieel onderzoek.
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De Kerstwens van:

Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center
Over de hele wereld gebruiken Vrienden
van Sabeel de gebeden in persoonlijke
gebedsmomenten of in publieke vieringen.
Zo gaan de gebeden de hele wereld rond
als een ‘golf van gebed’.
Informatie:
www.vriendenvansabeelnederland.nl
of
www.sabeel.org

Abonneer u op wekelijkse gebeden
Sabeel Wave of Prayer

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

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

Scar of Bethlehem
Dankzij de even beroemde als geheimzinnige Britse
kunstenaar Banksy kwam er dit jaar nog een attractie
bij. In het door hem gefinancierde en ingerichte Walled
Off Hotel – deels omgeven door de beruchte
‘Afscheidingsmuur’, vandaar de naam – is een nieuw
kunstwerk van zijn hand te zien: de beroemde kribbe
met Jezus, Maria en Jozef, overschaduwd door de
Afscheidingsmuur. Een kogelgat in de muur in de vorm
van een ster verleent het kunstwerk zijn naam:
de Scar of Bethlehem.

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

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

Bonusartikel - Israëls politieke
impasse: een analyse
JAN TERVOORT Israël gaat op weg naar een

historische derde verkiezingsronde in een jaar tijd op
20 maart 2020. En dat terwijl er een constante
overgrote electorale meerderheid is voor de rechts tot
extreem rechts religieuze politiek. Waarom lukt het
dan niet om een kabinet te vormen? Lees verder >
Bron: The Rights Forum
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De sloop van woningen en verblijfsplaatsen in Israël/Palestina
Een verslag op basis van eigen waarneming.
In mei 2019 is een lid van de PAIS werkgroep meegegaan met een reis
van Christian Peacemaker Teams (CPT). Een internationale groep; een
Palestijnse, enkele Canadezen, een Amerikaan, een Tsjech en twee
Nederlanders. We hebben veel plaatsen bezocht waar Palestijnse huizen
gesloopt zijn en worden. Een aantal plaatsen laat ik passeren en geef een
indruk van het aangedane leed.
Jeruzalem
We bezochten een vallei langs de westkant van de stad
met onze joodse gids Tamar van de organisatie "Zochrot".
Die vallei werd soms ook wel het Paradijs genoemd. Tot
1948 was er een klein dorp voor de Palestijnen, genaamd
Lifta. De huizen dateren uit de Romeinse tijd.

CPT is een in de jaren 1980 door vrede
proclamerende kerken (Church of the
Brethren, Mennonite/Doopsgezinden en
Friends/Quakers) opgerichte internationale
organisatie.
Zij plaatst op uitnodiging van lokale
vredesgemeenschappen die worden
geconfronteerd met situaties van dodelijke
conflicten, waarnemingsteams.
CPT’s werk omvat:
• geweldloos werken om de rechten van
en de gemeenschappen te verdedigen,
• mensenrechtenobservatie en
rapportage,
• samenwerken met individuen en
organisaties om te werken aan
verandering.

We wandelen langs natuurlijke waterstromen die uit
ondergrondse bronnen komen. We lopen langs een
bassin waar orthodox-joodse jongens baden; een
reinigingsritueel ter voorbereiding op de sabbat.
En daar stopten we waar Tamar een verhaal las uit het
boek "One Community"
van Ali Albuminah. We
zijn onder de indruk van
het verhaal over de vlucht
die het gezin voor de
bezetter moest maken, na
het bloedbad van zes
Palestijnse bewoners. Ze
dachten dat ze konden
terugkeren door een paar
dingen mee te nemen.

Er resten nu alleen
maar ruïnes.

CPT’s
- Missie
Partnerschappen opbouwen om
geweld en onderdrukking te
transformeren.
- Visie
Een wereld van gemeenschappen
die samen de diversiteit van de
menselijke familie omarmen en
rechtvaardig en vredig leven met de
hele schepping.
- Werken aan relaties met waarden die:
▪ de aanwezigheid van geloof en
spiritualiteit eert en reflecteert,
▪ basisinitiatieven versterkt,
▪ structuren van overheersing en
onderdrukking transformeert,
▪ geweldloosheid en bevrijdende
liefde creatief belichaamt.

Er zijn niet alleen de resten van voormalige dorpen en stadjes uit de Nakbah tijd (= de periode van de
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verdrijving van de Palestijnse bewoners in 1947 en 1948), maar ook heden ten dage worden Palestijnse
bewoners uit hun woonplaatsen verdreven. Zoals regelmatig gebeurd met de Bedoeïenen in de Negev; ten
zuiden van Hebron.
Negev-woestijn
Van de woestijn had ik een voorstelling van een uitgedroogde kale vlakte in mijn hoofd. Geheel ten onrechte.
Het blijkt al een heel veel bebouwd gebied te zijn, weliswaar met een magere begroeiing. Be’er Sheeba ligt er in
als een grote joodse stad.
Bij een Legermuseum wachten we op de komst van onze gids Amos. Het museum is nog gesloten, toch mogen
we enkele foto’s nemen. We zien er allerlei tanks. Ondertussen komen er wel zo’n 6 bussen aan met jongeren
van rond de 18; keurig in uniform. Zij zullen daar vast zijn in verband met hun opleiding.
Amos neemt ons mee naar Bedoeïenen-vestigingen. Amos is een joods schrijver, die veel vertelt over het
apartheidssysteem. Eerst woonden er in de gebieden Hebron, Tiberias, Jeruzalem en Bethlehem slechts 1%
joden, nu 30%. In geheel Israël is dat 75%, met 20% Palestijnen en nog wat andere etniciteiten. Er wonen
400.000 ‘settlers’ op de Westbank en 2,7 miljoen Palestijnen. De laatsten worden niet rechtvaardig behandeld.
Hij is heel stellig in zijn beweringen: De wet is zo gemaakt dat die boven de mens gaat. Hij sprak over de
geleidelijke bezetting van de woonplaatsen van de Bedoeïenen en de tactische precisie van de operaties om
hun land te veroveren.
Bedoeïenen leefden vroeger in een begrensd gebied met hun dieren, waaronder kamelen en verbouwden naar
de mogelijkheden van de natuur gewassen (graan en tomaat). Zij hebben in de tijd van het Ottomaanse regiem
zelfs belasting moeten betalen, waar nog papieren van zijn. Deze papieren worden als ongeldig verklaard omdat
het sinds 1948/1967 Israëlisch gebied is.
Susiya
In de heuvels van South Hebron bezoeken we het dorp Susiya. Zodra we in Susiya aankwamen, kregen we te
horen dat Israëlische soldaten net klaar zijn met het slopen van een van de bedoeïenen huizen en de tenten.
Vijf leden van de familie achterlatend zonder onderdak en een waarschuwing dat als ze hun huis herbouwen in
hetzelfde gebied, ze zullen worden belet een vergunning te krijgen om voor de rest van hun leven te werken of
"Israël" binnen te gaan.
Wetende dat hun baan en misschien
de opvoeding van hun kinderen in
gevaar kan komen, besloten ze hun
spullen mee te nemen en op zoek te
gaan naar een andere plek om te
wonen en hun schapen te laten
grazen. Het zien van deze
bedoeïenen die hun bezittingen naar
onbekende plaatsen vervoeren lijkt
op een nieuwe Nakba. Dit alles
gebeurt met het doel meer land van
de Palestijnen te confisqueren en ze aan Israëlische kolonisten te geven die
geen enkele band met dit land hebben. Er is geen enkele aanleiding om hier te
het slopen. Er zijn geen bouwactiviteiten waar te nemen. Een trieste situatie, de
familie staat aangeslagen hun spullen bij elkaar te rapen. We helpen hen een
handje met laden van hun huisraad op de tractor met aanhanger. Onze Palestijnse groepsgenoot barst in tranen
uit. Al die verhalen die zij hoort over haar landgenoten worden haar te veel. Zij woont zelf in Canada waar ze
haar man heeft ontmoet. Ze mag niet meer in het ‘Palestina van de Israëliërs’ wonen, maar bezoekt in deze
periode ook haar familie.
(in Nieuwsbrief 23 leest u het vervolg op dit verslag)

----------------------------------------
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De Boycot, Desinvestering en Sancties beweging heeft zich nationaal en
internationaal ingespannen om de Israëlische politiek van bezetting, onderdrukking en
ongelijkheid van de Palestijnen voor een nog groter publiek in beeld te brengen. En dat is
noodzakelijk want met de Amerikaanse erkenning van mogelijke annexatie van de Westbank
en het voortdurend bombarderen van Gaza, lijkt alle hoop op een vreedzame toekomst
verloren. De mensenrechten van Palestijnen op de Westbank, in Gaza maar ook in Israël
worden met voeten getreden waarbij de Nederlandse regering ervoor kiest om weg te kijken
en het belang van Israël als hoogste goed te bestempelen.
Toch laat de BDS beweging zich niet uit het veld slaan maar voelt zij zich nog meer gedreven
om de Palestijnen bij te staan in hun roep om rechtvaardigheid. Uw betrokkenheid in welke
vorm dan ook steunt ons enorm. Ook in het komende jaar wacht ons gezamenlijk de taak om
door middel van boycotacties de waarheid omtrent de Israëlische bezetting en het Israëlische
Apartheidsregime aan het licht te brengen. Hoe meer publiek we kunnen bereiken, des te
groter de kans dat onze regering zal moeten inzien dat ook de Palestijnen recht hebben op
een menswaardige samenleving waarin kinderen zorgeloos kunnen opgroeien. Iets wat nu
verre van mogelijk is.
Lees meer: www.docP.nl

➔ Publicatie VN-lijst met profiteurs van Israëlische kolonisering aanstaande
Een lijst met bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische kolonisering van Palestijns land wordt
eind januari gepubliceerd. De openbaarmaking is jaren
vertraagd.
De Israëlische kolonisering van bezet Palestijns land in beeld. De daarbij
gebruikte zware machines worden geleverd door bedrijven als Caterpillar
en Hyundai, die vermoedelijk zijn opgenomen in de binnenkort te
verschijnen VN-lijst.

Aan die vertraging komt nu een einde, aldus het
Israëlische online medium Ynet, dat eerder al de hand
wist te leggen op informatie over de database. In die
berichten maakt Ynet melding van grote Amerikaanse
en Israëlische druk om publicatie van de database te
voorkomen. Die druk heeft nu de vorm aangenomen
van dreigementen, schrijft Ynet. De regering-Trump zou dreigen met maatregelen tegen de VN
als Amerikaanse bedrijven schade ondervinden van hun opname in de database.
De database omvat bedrijven die zijn betrokken bij de illegale Israëlische kolonisering van de
bezette Palestijnse gebieden. Uit een tussentijds rapportage werd duidelijk dat 206 bedrijven in de
voorlopige database waren opgenomen, w.o.143 Israëlische, 22 Amerikaanse en 5 Nederlandse.

Achtergrond
De opdracht tot het samenstellen van de database komt voort uit de conclusies van een
onafhankelijke fact-finding missie naar de effecten van de Israëlische kolonisering op de rechten
van de Palestijnen. In haar op 7 februari 2013 gepubliceerde rapport beschrijft de missie de rol
van bedrijven daarbij (p.20-21), en beveelt zij de VN aan die nader te adresseren (p.23). Het
rapport bevat een bijlage waarin de Israëlische kolonisering tot 2012 stapsgewijs wordt
beschreven.
Nieuwsbrief januari 2020
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Het duurde 3 jaar voordat het rapport gevolgen kreeg. In maart 2016 kreeg de Hoge Commissaris
voor de Mensenrechten van de VN opdracht tot het samenstellen van ‘a database of all business
enterprises involved […], to be updated annually […]’. Die database moest in maart 2017 worden
overgedragen aan de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC), maar is tot op heden uitgebleven. Hoe
die vertraging zich voltrok beschreven wij in oktober.

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

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

https://rightsforum.org

The Rights Forum blijft - met uw steun – zich inzetten tegen de voortdurende
kolonisering van Palestijns gebied en de vertrapping van Palestijnse rechten.
Dank u wel voor uw steun aan ons werk!

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

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

Grootschalige schending van rechten van kinderen
Om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door
het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat, hebben een
aantal organisatie samen de

Palestijnse kinderrechten
coalitie
opgericht.

Stop de Israëlische mishandeling van Palestijnse kinderen
Nederland dient de militaire samenwerking met Israël te beëindigen en druk op dat land uit
te oefenen om internationale verdragen te respecteren en geweld tegen Palestijnse
kinderen te stoppen. Lees meer op www.palestijnsekinderencoalitie-org .
-----------------------------------------------
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--------------------------------------------

KUMI NOW is een samenwerkingsverband van Palestijnse, Israëlische en
internationale organisaties die ijveren voor het respecteren van het
Internationaal recht in de Palestijns – Israëlische zaak.
Initiatiefnemer is Sabeel Palestina.
https://www.kuminow.com
➔ Kijk op de website voor inspiratie en motivatie.

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

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

Wave of prayer; een ‘golf van gebed’2
Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:
**De kerstvakantie is voorbij en Palestijnse schoolkinderen en studenten gaan binnenkort weer aan de slag.
Gebed
Eeuwige, wij bidden voor de leerlingen die weer opnieuw aan de studie gaan. Wij bidden voor hen die dagelijks
door de checkpoints moeten en opgroeien onder bezetting. Dat zij kracht mogen ontvangen in hun te nemen
beslissingen, om het vol te houden en hun studies met goed gevolg te beëindigen, ondanks de moeilijkheden die
zij iedere dag tegenkomen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

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

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

Palestijnse politici pruimen CU-Kamerlid Voordewind niet
bronnen: Nederlands Dagblad, NRC en Trouw

Vooraanstaande Palestijnse politici hebben vorige week hun afspraken met de ChristenUnie-Kamerfractie
afgezegd, omdat zij Kamerlid Joël Voordewind niet willen ontmoeten.
Volgens de Palestijnse politica Hanan Ashrawi volgt de afzegging op ‘het
door Voordewind consequent en langdurig aanvallen, ontmenselijken en
lasteren van Palestijnen’.

Dat laat ze weten in een officiële verklaring, nadat de ChristenUnie haar
beklag deed over het annuleren van de geplande gesprekken. Behalve
met Ashrawi, zou de vijfkoppige fractie ook ontmoetingen hebben met
Saeb Erekat, Mustafa Barghouti en Ahmad Majdalani - stuk voor stuk
bekende Palestijnse politici. Ashrawi - een Anglicaans christen - is al
jarenlang een van de gezichten van de Palestijnse zaak. Ze zegt dat het haar ‘als geboren Palestijns
christen zwaar op mijn hart drukt, dat medechristenen in staat zijn om het voortdurende onrecht
tegen mijn volk met zo’n overtuiging te bevorderen’.
Voordewind laat weten het afzeggen van de ontmoeting te betreuren. ‘Vreemd en onverstandig en
voor hen een gemiste kans’, zegt het Kamerlid. ‘Veel van de inspanningen van de ChristenUnie zijn
gericht op dialoog en verzoening. We kunnen van mening verschillen, maar ik ontvang ook altijd leden
van de Palestijnse Autoriteit of Fatah-parlementsleden in het Nederlands parlement. Als de dialoog
stopt dan komen we geen stap verder.’
In haar verklaring stelt Ashrawi dat zij, hoewel zij met de ChristenUnie verschilt van opvatting over
Palestina, wel open staat voor een ontmoeting met ándere ChristenUnie-politici dan Joël Voordewind.
‘Voordewind heeft zich verbonden met de meest extremistische Israëlische kolonistengroepen en
politici. Hij promoot illegale goederen van gestolen nederzettingen, lastert ons voortdurend als
terroristen en wil dat Palestijnen een crimineel systeem van militaire onderdrukking accepteren.’
2

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo
gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl
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De Palestijnen wijzen ook op de motie die Voordewind onlangs indiende in de Tweede Kamer. Volgens
de ChristenUnie gaat die over tegengaan van ‘eenzijdige labeling van producten uit de betwiste
gebieden’. Volgens Ashrawi probeert Voordewind daarmee echter een ‘bindende uitspraak van het
Europees Hof over correcte etikettering te negeren’.
Volgens een woordvoerder van de ChristenUnie wilden, anders dan Ashrawi, twee van de vier
Palestijnse politici geen enkele ChristenUnie-vertegenwoordiger ontmoeten.

Reactie van Kairos Sabeel Nederland. Naar aanleiding van bovengenoemd voorval reageert Kees Blok, voorzitter
van Kairos Sabeel Nederland, op een artikel van de ChristenUnie-Kamerleden Segers en Voordewind, getiteld ‘Waarom wij
vrienden van Israël zijn’, in de NRC van 7 januari 2020.

De heren Segers en Voordewind maken elke kritiek op de staat Israël verdacht als selectief, omdat de critici dan ook
Marokko en China zouden moeten noemen. Maar Israël is niet te vergelijken met die twee landen, het heeft een
speciale plaats in het westers denken. Ons Europa was medeschuldig aan het wegvoeren en vermoorden van zeer
grote aantallen Joden door het naziregime. Dat geeft een speciale verantwoordelijkheid. Overlevenden van de Shoa
richtten Israël op, mede gebaseerd op denkbeelden die terug gaan tot de Verlichting, een nogal ' Europees ' project
dus, dat nu helaas aan het ontsporen is.
Daarom geldt: wie Israël een goed hart toedraagt, ziet met pijn hoe de regering daar er alles aan doet om het ene
volk het andere blijvend te laten onderdrukken en hoe de ideeën uit de Onafhankelijkheidsverklaring uit 1948
worden verkwanseld voor platte landroof. Opkomen voor de rechten van de Palestijnen in Israël en de bezette
gebieden is daarom nodig.
Met selectieve verontwaardiging heeft dat allemaal niets te maken en met antisemitisme al helemaal niet. Dat
laatste verwijt aan Israëls critici wordt gebruikt om hen te mond te snoeren. De aandacht wordt dan verlegd van de
lastig te weerleggen kritiek naar de persoon van de criticus.
De Christen Unie doet er goed aan een betere balans te vinden dan tot op heden tussen het onophoudelijk
goedkeuren van wat Israël allemaal doet enerzijds en de bescherming van de rechten van Palestijnen in Israël en in
de bezette gebieden anderzijds. Juist christenen moeten goed opletten, wanneer zij zich beroepen op de Bijbel, die
immers vol staat met oproepen tot recht en gerechtigheid.
(bron: NRC, 11 januari 2020)

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

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

Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina
- www.rightsforum.org
- www.eag.nl
- www.sivmo.nl
- www.kuminow.nl
- www.tentofnations.org
- www.palestinasolidariteit.be
- www.nswas.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.yashebron.org
- www.breakingthesilence.org.il
- www.dci-palestine.org
- www.cpt-nl.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.docP.nl
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.unochaopt.org
- www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/aida-camp - www.kairos-sabeel.nl
- www.palestijnsekindercoalitie-org
- www.mijnthuispalestina.nl
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.
Colofon
paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com
www.paisrijnmond.nl
http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052
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