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Palestijnse schoolmeisjes in een tent die diende als school tussen januari en april 2010, nadat de school in Khirbet Tana vernield werd door het 
Israëlische leger © Pieter Stockmans 

 
Beste lezer, 
op 19 juli 2010 vernielde het Israëlische leger 74 huizen en structuren voor landbouw en veeteelt in de 
Jordaanvallei. 107 mensen, waaronder 52 kinderen, werden dakloos en verloren hun broodwinning. 
Israël lijkt die huisvernietigingen in een hogere versnelling te hebben geschakeld. Amnesty merkt 
een zorgwekkende evolutie in de bezette Palestijnse gebieden: de toenemende acties van het 
Israëlische leger om Palestijnen uit grote stukken van de Westelijke Jordaanoever te verdrijven, 
meer bepaald uit die regio‟s waar de  Israëlische nederzettingen gelegen zijn. 150.000 Palestijnen zijn 
er  overgeleverd aan een discriminerend beleid en zijn om de haverklap slachtoffer van verdrijvingen, 
huis-vernietigingen. Er zijn nog 4800 afbraakbevelen hangende. Duizenden mannen, vrouwen en 
kinderen leven dagelijks met de angst voor het geluid van bulldozers: het geluid dat het einde inluidt 
van hun huis en hun hoop op een stabiele toekomst. Daarnaast zet Israël de Palestijnen aan tot het 
verlaten van de regio via een discriminatie in de waterverdeling en gedwongen uitwijzingen. In 
deze nieuwsbrief lees je daar alles over. Je kan ook zelf je stem laten horen dat dit onaanvaardbaar is!  
Het Landenteam Israël/Palestina  

INHOUD  

2 FOCUS: HOE ISRAËL PALESTIJNEN UIT DE WESTELIJKE JORDAANOEVER VERDRIJFT 
Lees hoe huisvernietigingen, discriminatie in ruimtelijke ordening  en waterverdeling en gedwongen 
uitwijzingen worden ingezet om grote groepen Palestijnen uit (Zone C van) de bezette Westelijke 
Jordaanoever te verdrijven.   
8 ACTIE Verschillende spoedacties om nakende huisvernietigingen tegen te gaan en een verslag van 
de zomeractie van Amnesty-groepen tegen discriminatie in waterverdeling in de Palestijnse gebieden 
10 AMNESTY NIEUWS Nucleaire klokkenluider Mordechai Vanunu vrijgelaten na 3 maanden 
eenzame opsluiting / Israëlische commissie die aanval op Gaza-flotilla onderzoekt, is noch 
onafhankelijk, noch transparant / Blokkade Gazastrook moet volledig worden opgeheven  
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FOCUS: VERDRIJVINGEN UIT DE WESTELIJKE 
JORDAANOEVER 
 

Hoe Israël Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever verdrijft 
“De legerjeeps kwamen aan om zes uur ‟s ochtends. Van zodra we de jeeps in de vallei zagen, 
begonnen we onze bezittingen uit onze huizen te halen. Ze hebben alles vernield: om 9.30u waren ze 
klaar.” Reeda Nasasreh, een 24-jarige moeder van twee, beschrijft de vernielingen in Khirbet Tana 
aan Amnesty International. Khirbet Tana is één van de vele dorpjes in “zone C” van de Westelijke 
Jordaanoever wiens voortbestaan is bedreigd door het Israëlische beleid in de bezette gebieden. 
Recente maatregelen van het Israëlische leger doen immers de bezorgdheid rijzen dat Israël er bezig 
is aan een campagne om de Palestijnse bevolking te verdrijven. Niet toevallig zijn daar alle Israëlische 
nederzettingen gelegen. De maatregelen omvatten discriminatie in ruimtelijke ordening en 
waterverdeling, en gedongen uitwijzingen door duizenden inwoners als “indringers” te bestempelen.  
 

 
Um Fuad in Khirbet Tana © AI 

In juli 2005 vernielden de Israëlische 
autoriteiten al eens de school, een aantal 
huizen, stallen en watertanks in Khirbet Tana. 
De dorpsbewoners bouwden hun 
gemeenschap opnieuw op. Op 10 januari 2010 
vielen Israëlische troepen Khirbet Tana 
opnieuw binnen. Ze vernielden de huizen van 
100 Palestijnen, waaronder 34 kinderen. Ook 
de dorpsschool en twaalf stallen moesten er 
opnieuw aan geloven. Ondanks de herhaalde 
vernielingen zijn de inwoners vastberaden om 
in hun dorp te blijven wonen. Ze zijn alweer 
begonnen met de heropbouw. Um Fuad (76) 
vertelde aan Amnesty International: “Toen de 
bulldozers kwamen, was ik kaas aan het 
maken. De soldaten kwamen allemaal rond me 
staan. Ik zei tegen hen: „Wat willen jullie? 
Willen jullie misschien ook wat kaas?‟ Daarna 
heb ik snoep uitgedeeld aan de 
dorpsbewoners en ik zei „Laten we vieren, 
want we gaan weer bouwen!‟. En inderdaad, 
nog voor de bulldozers weg waren hadden we 
al een tent opgezet.” 

 
Waarom het Israëlische leger bevoegd is voor Palestijnse ruimtelijke ordening 
Um Fuad is één van de 150.000 Palestijnen die in Zone C van de Westelijke Jordaanoever – 60% van 
het hele gebied – zijn overgeleverd aan het Israëlische leger. Dat legt hen zo‟n strenge beperkingen 
op dat hun recht op huisvesting geschonden wordt. Het leger beslist over de toekenning van 
bouwvergunningen. De meeste aanvragen worden afgewezen. Tussen 2000 en 2007 werd meer dan 
94 procent van de Palestijnse bouwaanvragen afgewezen. 
 
De Israëlische autoriteiten dwingen de Palestijnen zo in een onmogelijke positie. Welke keuze ze ook 
maken, ze lopen het risico dakloos te worden. Als hun bouwaanvraag afgewezen wordt, hebben velen 
geen andere optie dan hun huis te bouwen zonder officiële vergunning, goed wetend dat hun huis al 
gauw weer afgebroken kan worden door Israëlische bulldozers. En dat gebeurt steeds meer in Zone 
C. Dit jaar werden al ten minste 198 Palestijnse structuren in de Westelijke Jordaanoever gesloopt. 
300 Palestijnen, de helft van hen kinderen, werden gedwongen verplaatst. Volgens de VN zijn alleen 
al in 2009, 270 gebouwen in de Westelijke Jordaanoever afgebroken op bevel van de Israëlische 
autoriteiten. Meer dan 600 Palestijnen zijn dakloos geworden, meer dan de helft van hen kinderen.  
 
Het Israëlische leger is de enige verantwoordelijke voor wat Palestijnen wel of niet kunnen bouwen in 
het grootste deel van de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat geeft het Israëlisch leger de vrije hand 
om Palestijnen uit die zone te verdrijven. Palestijnen zijn niet vertegenwoordigd in de diensten voor 
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ruimtelijke ordening in Zone C. Palestijnse bewoners hebben zo goed als geen mogelijkheden om 
bezwaar in te dienen tegen ontruimingen en huisvernietigingen. Ondertussen zijn de Israëlische 
nederzettingen in diezelfde zone blijven uitbreiden. Palestijnse ontwikkeling wordt zo het slachtoffer 
van Israëlische ontwikkeling in bezet gebied. Dat is een flagrante schending van het internationaal 
recht. Amnesty eist dat de bevoegdheid voor ruimtelijke ordening zo snel mogelijk wordt overgedragen 
van het leger naar de lokale Palestijnse gemeenschappen.  
 

 Vrouw verzamelt herbruikbaar bouwmateriaal © AI  

De VN schatten dat 4800 afbraakbevelen 
hangende zijn. Duizenden mannen, vrouwen 
en kinderen leven dagelijks met de angst voor 
het geluid van bulldozers: het geluid dat het 
einde inluidt van hun huis en hun hoop op een 
stabiele toekomst. Families krijgen weinig tijd 
om hun spullen te pakken en hun huis te 
verlaten. Volgens Israëlische militaire regels 
worden uitgezette families niet opnieuw 
gehuisvest en ontvangen ze evenmin 
schadevergoeding. De bewoners verliezen niet 
enkel het dak boven hun hoofd, maar ook hun 
broodwinning. Zij die niet op familie of 
liefdadigheidsorganisaties kunnen rekenen, 
worden dakloos en belanden in de armoede. 

Wat is Zone A, B en C? 
In 1967 heeft Israël de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook bezet.  
Van 1967 tot het midden van de jaren ‟90 viel de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook onder 
het gezag van de Israëlische militaire overheid. In 1993 sloten de Israëli‟s en de Palestijnen de Oslo-
akkoorden. De Westelijke Jordaanoever werd opgedeeld in 3 zones: zone A, B en C. In Zone A kreeg 
de nieuwe Palestijnse Autoriteit autonomie over veiligheid en civiele aangelegenheden. In Zone B 
moet de Palestijnse Autoriteit de bevoegdheid over veiligheid delen met het Israëlische leger. In Zone 
C, 60% van de Westelijke Jordaanoever met naar schatting 150.000 Palestijnse inwoners, behield 
Israël de volledige controle over veiligheid en ruimtelijke ordening. Palestijnen uit Zone C moeten 
bouwvergunningen aanvragen bij de „civiele administratie‟ van het Israëlische leger, een puur 
bureaucratische aangelegenheid die in meer dan 90% van de aanvragen uitdraait op een weigering. 
Palestijnen die in Zone A en B wonen, moeten zich richten tot de Palestijnse Autoriteit en krijgen 
makkelijker bouwvergunningen. 

 
Zoom in met deze kaart (wacht tot ingeladen) volgens de bovenstaande legende 
http://www.ochaopt.org/documents/West_Bank_Closure_Map_April_08_web.pdf  

 
De Jordaanvallei: een “gesloten militaire zone” 
In Jiftlik, in de Jordaanvallei, wonen zo‟n 5000 mensen. Vóór het begin van de Israëlische bezetting in 
1967 beschikte het dorpje over veel grond. Nu zijn de meeste gronden ontoegankelijk voor de 
inwoners. In het begin van de jaren ‟70 riep het Israëlisch leger de regio uit tot “gesloten militaire 
zone”. Terwijl de lokale Palestijnse bevolking geen toelating kreeg om er te bouwen, werden de 
nabijgelegen Israëlische nederzettingen Mekhora en Itamar gebouwd. Palestijnse huizen en stallen 
voor vee worden systematisch vernield. 
 

http://www.ochaopt.org/documents/West_Bank_Closure_Map_April_08_web.pdf
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Inmiddels is het grootste deel van de Jordaanvallei uitgeroepen tot "gesloten militaire zone" of 
overgenomen door circa 36 Israëlische nederzettingen. In een "gesloten militaire zone" is het voor 
Palestijnen verboden om bouwactiviteiten te ontplooien of aan enige vorm van ontwikkeling te doen. 
Het is duidelijk dat deze zones niet enkel in het leven worden geroepen omwille van 
veiligheidsredenen, maar om het Palestijnse gemeenschappen onmogelijk te maken zich te 
handhaven en ontwikkelen in de regio, terwijl 36 Israëlische nederzettingen zich kunnen ontwikkelen. 
 
In 2005 stelden de Israëlische militaire autoriteiten, zonder de bewoners van Jiftlik hierover te 
raadplegen, een plan op voor het dorp. Het plan bakende de zones af waarin het “toegestaan” werd 
om te wonen. Zo‟n 40 procent van de huizen in het dorp viel buiten die zones. Zelfs in de “toegestane 
zones” zijn bouwvergunningen vereist voor de bouw van nieuwe huizen en voor de uitbreiding van 
bestaande gebouwen. Ook deze vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen. Gebouwen opgetrokken 
zonder vergunning kunnen afgebroken worden. Volgens de inwoners zijn in de voorbije jaren 
afbraakbevelen uitgevaardigd tegen tientallen huizen in Jiftlik. Een dertigtal gebouwen is afgebroken.  
 
Op 19 juli 2010 werden nog 74 huizen en structuren vernietigd in de dorpen Hmayyir en 'Ein Ghazal in 
al-Farisiya (Jordaanvallei). 107 mensen, waaronder 52 kinderen, werden dakloos. Onder de vernielde  
eigendommen waren woontenten, keukens, sanitair en structuren voor landbouw en veeteelt. Het 
leger beschadigde ook watertanks, tarwe voor menselijke consumptie en veevoer. De sloop kwam er 
drie weken nadat het leger militaire bevelschriften had uitgedeeld in het dorp. De bewoners kregen 24 
uur om het gebied te verlaten. In tegenstelling tot in vele andere delen van de Jordaanvallei was er 
in Hmayyir en 'Ein Ghazal in het verleden nog geen eigendom vernield. 
 
De Jahalin: nergens welkom 
De Bedoeïenenstam Jahalin is in de jaren ‟50 door de Israëlische autoriteiten gedwongen 
overgebracht van de Negev-woestijn in Israël naar de Westelijke Jordaanoever. Na de Israëlische 
bezetting van de Westelijke Jordaanoever legde het Israëlisch leger de seizoensgebonden migratie 
van de stam aan banden. De Jahalin moesten permanente huizen bouwen in kleine kampen. Nu 
beweren de Israëlische autoriteiten dat die tenten en hutjes “illegaal” zijn. 

 

School in Jahalin bedreigd met afbraak © AI 

De 30 families van de clan wonen Arab al-
Jahalin, naast de weg tussen Jeruzalem en 
Jericho. De kinderen gingen naar school in 
Anata of in het vluchtelingenkamp Iqbet Jaber, 
zo‟n 15km verderop, en moesten een 
gevaarlijk weg afleggen langs de Israëlische 
nederzetting Kfar Adumin. In 2009 is de Abu 
Dahouk clan, met de hulp van de Italiaanse 
NGO Ventod i Terra, begonnen aan de bouw 
van een lokale school. Om de gebouwen af te 
werken voor het begin van het nieuwe 
schooljaar werkten de bewoners tot 12 uren 
per dag en werden 15 plaatselijke arbeiders in 
dienst genomen. 

Op 24 juni 2009 gaven de Israëlische autoriteiten het bevel om de werkzaamheden te stoppen. De 
gemeenschap negeerde het bevel. In augustus 2009 begonnen 75 kinderen lessen te volgen. In 
februari 2010 diende de Jahalin-stam een aanvraag in bij het Israëlische Hooggerechtshof. Op 3 
maart oordeelde het Hof dat de school open mocht blijven tot 1 juni 2010, maar verwierp het de vraag 
van de bewoners om de school te “regulariseren” door middel van een bouwvergunning. De school 
kan elk moment worden afgebroken. 
 
Indringer in je eigen land, illegaal in je eigen huis 
In april 2010 vaardigde het Israëlische leger een nieuw bevelschrift uit dat de uitwijzing van 
Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever kan vergemakkelijken. Militair bevelschrift Nr. 1650 
werd op 13 april van kracht. Het geeft een ruimere invulling aan het begrip “indringer”, namelijk 
iedereen “die de Zone illegaal is binnengekomen of aanwezig is in de Zone zonder te beschikken over 
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een rechtmatige vergunning". Enkel vergunningen afgeleverd door de commandant van het 
Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever gelden als “rechtmatige vergunning”. 
 
De definitie van “indringer” is zo vaag dat ze van toepassing kan zijn op bijna elke Palestijn in de 
Westelijke Jordaanoever. Militaire officieren zullen een verregaande controle hebben over hun 
uitzetting. Indien een Palestijn wordt aangetroffen zonder vergunning kan hij bijna onmiddellijk worden 
uitgezet en kan hij zelfs worden onderworpen aan een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar. Het 
leger kan het recht op toetsing van het uitzettingsbevel door een militaire rechter met 8 dagen 
uitstellen, maar kan de persoon wel al vanaf 72 uur na de aflevering van het bevel uitwijzen. 
 
De definitie is zo ruim dat ook Israëlische kolonisten onder het bevelschrift vallen. De woordvoerder 
van het Israëlische leger was echter snel om te bevestigen dat de maatregel niet van toepassing is op 
Israëli‟s. Nochtans zijn het deze kolonisten die illegaal in de Westelijke Jordaanoever aanwezig zijn 
volgens internationaal recht. Vanuit het perspectief van Israël zijn zij rechtmatig aanwezig in de 
Westelijke Jordaanoever. Maar ook de Israëli‟s die zelfs volgens Israëlisch recht onwettig aanwezig 
zijn in de Westelijke Jordaanoever, heeft het Israëlisch leger nog nooit gedeporteerd.  
 
Deportaties naar de Gazastrook 
Het bevelschrift is zorgwekkend in het licht van de reeds lang bestaande praktijk van de Israëlische 
autoriteiten om individuen van de Westelijke Jordaanoever naar Gaza te deporteren. Ook Israëlische 
mensenrechtenorganisaties als B‟tselem en Hamoked vrezen dat de maatregel in een eerste fase zal 
worden ingezet tegen die Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever wiens identiteitskaarten een 
thuisadres in de Gazastrook vermelden: mensen die geboren zijn in Gaza en hun kinderen.  
 
De opdeling van de Westelijke Jordaanoever en Gaza was in het verleden al ingezet: het Israëlische 
leger heeft inwoners van de Gazastrook al herhaaldelijk het recht ontzegd om te wonen, studeren en 
werken in de Westelijke Jordaanoever. Sinds 2000 worden Palestijnen geregistreerd in Gaza 
beschouwd als mensen zonder wettig verblijf in de Westelijke Jordaanoever, alsof ze onderdaan zijn 
van een andere staat. Sinds 2007 moeten zij een vergunning van het Israëlische leger aanvragen om 
te kunnen verblijven in de Westelijke Jordaanoever.  
 
Dat is in strijd met de Oslo-akkoorden die de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever beschouwen 
als deel van één grondgebied, namelijk dat van een toekomstige Palestijnse staat. Velen van hen zijn 
gedeporteerd naar de Gazastrook, ook mensen die geboren zijn in de Westelijke Jordaanoever. Het 
nieuwe bevelschrift zal deze schandelijke praktijk alleen maar versnellen en vergemakkelijken.  
 

 

Op 28 oktober 2009 werd bijvoorbeeld de 21-
jarige Palestijnse studente Berlanty Azzam 
(foto) gearresteerd door het Israëlische leger in 
de Westelijke Jordaanoever. Berlanty vertelde 
aan Amnesty International: “Het gebeurde 
afgelopen woensdag, 28 oktober. Ik was op 
weg van Ramallah naar Bethlehem na een 
sollicitatiegesprek. Op de weg tussen 
Bethlehem en Abu Dis werd ik tegengehouden 
bij een controlepost. De Israëlische soldaten 
vroegen me of ik uit Gaza afkomstig was. Ze 
hadden mijn identiteitskaart gezien. Het enige 
dat ze me vertelden was dat ik moest wachten 
op de geheime politie.” 

“Ik heb 6 uur gewacht, tot 19u. Ik werd geboeid en kon mijn handen niet bewegen. Ik heb een 
document in het Hebreeuws ondertekend omdat ze me zo hard onder druk zetten. Ik wist niet wat er in 
stond. Ik was bang. Ze hadden me geblinddoekt met mijn eigen sjaal. Ik werd in een jeep gestopt. De 
reis duurde anderhalf uur. Ik wist niet waar ze me naartoe brachten. Toen de jeep stopte, merkte ik dat 
ik aan Erez was, een controlepost aan de grens tussen Gaza en Israël. De Oslo-akkoorden van 1993 
bepalen dat de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook een territoriale eenheid zijn. Normaal 
mogen ze mij geen vergunning vragen om van Gaza naar Ramallah of Bethlehem te reizen.” 
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Berlanty had vier jaar in Bethlehem gewoond en had nog twee maanden te gaan vooraleer ze haar 
studies zou afwerken. In Gaza had ze geen boeken om te studeren, aangezien ze alleen haar handtas 
bij zich had op het moment van de arrestatie. Op 9 december 2009 besliste het Israëlische 
Hooggerechtshof Berlanty geen toelating te geven voor haar terugkeer naar Bethlehem om haar 
studies te voltooien. De argumentatie bij de beslissing focuste op het feit dat het adres op haar 
identiteitskaart in Gaza geregistreerd staat. Ook zou de vergunning, die ze ontving in 2005 om van 
Gaza naar de Westelijke Jordaanoever te reizen, onvoldoende zijn. 
 
“Beschermd” onder internationaal recht, overgeleverd aan het Israëlische leger 
De gedwongen verwijdering van Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever naar Gaza of andere 
landen is een schending van Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève ter bescherming van 
burgers in tijden van oorlog. Dat artikel verbiedt "individuele of massale verplichte transfers, net als 
deportaties van beschermde personen van bezet gebied naar het territorium van de bezettende macht 
of naar dat van enig ander land, bezet of niet, ongeacht het motief."  
 
Het recht van personen, beschermd onder internationaal recht als inwoners van bezet gebied, om te 
wonen in hun eigen huizen wordt nu onderworpen aan een vaag en militair vergunningsregime dat 
berust op de wil van de militaire commandant. Het bevelschrift roept een zogenaamd “wettelijk” kader 
in het leven voor de deportatie van deze beschermde personen en legt de grondslagen voor een 
systematische discriminatie. Duizenden mensen worden “illegaal” in hun eigen huizen en worden plots 
een misdadiger, geconfronteerd met een sanctie tot zeven jaar gevangenisstraf. Met deze maatregel 
geeft Israël te kennen dat het de status van de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever als 
beschermde personen in bezet gebied niet erkent. 
 
De maatregel effent het pad voor vele toekomstige illegale acties. Ook indien deze maatregel niet op 
de letter wordt uitgevoerd, zal hij verregaande gevolgen hebben: de Westelijke Jordaanoever is 
bezaaid met 600 militaire controleposten en duizenden mensen zullen gedwongen worden om thuis te 
blijven om een eventuele arrestatie door militairen te vermijden. Tienduizenden mensen worden de 
facto onder huisarrest geplaatst, opgesloten in hun dorpen en verder gescheiden van vitale diensten 
voor gezondheid, onderwijs, werk. 
 
Het weefsel van de samenleving bedreigd 
De verbrede categorie van “indringer” zou ook kunnen worden toegepast op individuen die jaren 
geleden naar de Westelijke Jordaanoever kwamen en die verzoeken hebben ingediend bij de 
Israëlische autoriteiten voor gezinshereniging. In duizenden van dergelijke verzoeken is er nog geen 
uitspraak omdat Israël de behandeling bevroren heeft. Bovendien kan de maatregel leiden tot 
verregaande schendingen van het recht op privéleven en gezinsleven door de opdeling van gezinnen, 
als één gezinslid wordt gedeporteerd en de anderen niet. De sociale, psychologische effecten op het 
weefsel van de Palestijnse samenleving, het gezin, zullen niet te overzien zijn.  
 
De Israëlische autoriteiten hebben in het verleden ook Palestijnen gedeporteerd van de Westelijke 
Jordaanoever naar andere landen. Maar Israëlische burgerlijke rechtbanken hebben steeds de 
deportatie van grote groepen mensen uit de bezette gebieden verhinderd. Volgens de letter van het 
nieuwe bevelschrift krijgen het Israëlische leger en militaire rechtbanken nu als enigen de extreem 
verregaande bevoegdheid om alle Palestijnse inwoners van de Westelijke Jordaanoever gedwongen 
te deporteren en dat zonder enige vorm van effectieve, onafhankelijke juridische controle. 
 
Water ontzeggen om de Palestijnse bevolking te verdrijven 
Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Honderden 
rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Het wordt hen op 
allerlei manieren onmogelijk gemaakt toegang te verzekeren tot water. Het voortbestaan van hun 
gemeenschappen in de regio wordt bedreigd. Het Israëlische leger maakt er geen geheim van dat het 
de bedoeling is om hen uit deze plattelandsgebieden te verdrijven. Terwijl de Palestijnen in 
uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun 
basisbehoeften, sproeit het water in de Israëlische nederzettingen een eindje verderop rijkelijk uit 
irrigatiesproeikoppen. In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer 
water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Lees meer 
 
door Pieter Stockmans 

http://www.aivl.be/nieuws/hoe-israel-de-palestijnse-waterkraan-dichtdraait/21858
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Klik hier voor een fotoslideshow van Khirbet Tanaa en Jahalin 
 
Achtergrondinfo 

 Israëlische sloop Palestijnse huizen in hogere versnelling (al-Farysia), 21 juli 2010,  

 Afbraak Palestijnse huizen moet onmiddellijk stoppen (rapport “As safe as houses”), 16 juni 2010,  

 Israeli army destroys Palestinian homes (Humsa and Hadidiya), 14 februari 2008,  

 Nieuw Israëlisch militair bevelschrift kan uitwijzingen Palestijnen uit Westelijke Jordaanoever doen 
toenemen, 28 april 2010 

 Expelled from the West Bank, 28 april 2010 

 Kruip in de huid van Berlanty Azzam en ervaar wat het betekent om gedeporteerd te worden. Speel dit 
interactief spel ontwikkeld door de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha: (het tweede spel) 

 
 
ACTIE! 
 

PALESTIJNSE WONINGEN AFGEBROKEN 
Stel je voor: je komt terug thuis na een vakantie en je vindt je huis en alles wat er in stond compleet 
vernield terug. Afschuwelijk? Het overkwam 26 Palestijnse gezinnen in al-Farisya in de Westelijke 
Jordaanoever. In de ochtend van 19 juli vernielden Israëlische militairen hun huizen en broodwinning. 
 

 ACTIE: SCHRIJF VOOR 10 SEPTEMBER EEN BRIEF NAAR EHUD BARAK, ISRAËLISCH MINISTER VAN 
DEFENSIE, EN VRAAG HEM TOEKOMSTIGE AFBRAAK- EN UITZETTINGSBEVELEN TEGEN PALESTIJNEN 
IN DE JORDAANVALLEI METEEN TE HERROEPEN HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/PALESTIJNSE-
WONINGEN-AFGEBROKEN/28482    

 
JAHALIN: PALESTIJNSE SCHOOL MET AFBRAAK BEDREIGD 
De kinderen van Jahalin, een Palestijns bedoeïenendorpje tussen Jeruzalem en Jericho, moesten 
vroeger een gevaarlijke en lange weg naar school afleggen. Een Italiaanse NGO hielp een lokale 
school te bouwen. Die school dreigt nu elk moment gesloopt te worden door het Israëlische leger. 
 

 ACTIE: DOE MEE AAN DEZE SPOEDACTIE VAN AMNESTY IERLAND EN STUUR EEN BRIEF OF EEN FAX 
NAAR DE ISRAËLISCHE EERSTE MINISTER HTTP://WWW.AMNESTY.IE/URGENT-PALESTINIAN-PRIMARY-
SCHOOL-UNDER-THREAT-DEMOLITION   

 
HADIDYA EN HUMSA: HUISVERNIETIGINGEN 
Palestijnse families in Humsa en Hadidiya, kleine dorpjes in de Jordaanvallei in de bezette Westelijke 
Jordaanoever, worden dagelijks bedreigd met gedwongen uitzetting en vernieling van hun huizen door 
het Israëlische leger. Hun huizen werden al herhaaldelijk vernield.  
 

 ACTIE: SCHRIJF NAAR DE EERSTE MINISTER VAN ISRAËL EN DRUK JE BEZORGDHEID UIT OVER DE 
DREIGING VAN HUISVERNIETIGING EN VERDRIJVING DIE DE INWONERS VAN HADIDIYA EN HUMSA 
DAGELIJKS VOELEN. HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/INDIVIDUALS-AT-RISK/WRITE-FOR-
RIGHTS/HADIDIA-AND-HUMSA-HAMLETS  

 
GOED NIEUWS: KHALED JARADAT VRIJGELATEN 
De Palestijnse leraar Khaled Jaradat werd op maandag 19 juli vrijgelaten uit administratieve detentie 
in Israël. Amnesty sprak met Khaled na zijn vrijlating. Hij is bij zijn familie en stelt het goed. Khaled 
geeft ook een boodschap mee aan alle Amnesty-activisten die voor hem brieven schreven. 
 

 LEES MEER:  HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/PALESTIJN-KHALED-JARADAT-VRIJGELATEN/28457    

 
 

http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157624597442003/
•%09http:/www.aivl.be/nieuws/israelische-sloop-palestijnse-huizen-in-hogere-versnelling/28458
•%09http:/www.aivl.be/nieuws/afbraak-palestijnse-huizen-moet-onmiddellijk-stoppen/27232
•%09http:/www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/israeli-army-destroys-palestinian-homes-20080214
http://www.aivl.be/nieuws/nieuw-israelisch-militair-bevelschrift-kan-uitwijzingen-palestijnen-uit-westelijke-jordaanoev
http://www.aivl.be/nieuws/nieuw-israelisch-militair-bevelschrift-kan-uitwijzingen-palestijnen-uit-westelijke-jordaanoev
•%09http:/www.amnesty.org/en/news-and-updates/expelled-west-bank-2010-04-28
http://spg.org.il/loader_eng.html
http://spg.org.il/loader_eng.html
http://www.aivl.be/actie/palestijnse-woningen-afgebroken/28482
http://www.aivl.be/actie/palestijnse-woningen-afgebroken/28482
http://www.amnesty.ie/urgent-palestinian-primary-school-under-threat-demolition
http://www.amnesty.ie/urgent-palestinian-primary-school-under-threat-demolition
http://www.amnesty.org/en/individuals-at-risk/write-for-rights/hadidia-and-humsa-hamlets
http://www.amnesty.org/en/individuals-at-risk/write-for-rights/hadidia-and-humsa-hamlets
http://www.aivl.be/nieuws/palestijn-khaled-jaradat-vrijgelaten/28457
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ZOMERACTIE VOOR WATER IN DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN 
Amnesty-groepen voeren deze zomer een symbolische actie voor een rechtvaardiger waterbeleid in 
de bezette Palestijnse gebieden. Dozen vol lege flessen met ondertekende etiketten werden naar de  
Israëlische ambassade gestuurd, met in totaal bijna 1000 handtekeningen. De lege flessen staan 
symbool voor het water dat de Palestijnen ontzegd wordt. 
In de Gazastrook maakt de Israëlische blokkade het de Palestijnen onmogelijk om waterinfrastructuur 
te herstellen die door Israëlische bombardementen vernield werd. Kinderen drinken daardoor vervuild 
water. In de Westelijke Jordaanoever verbruiken de 450.000 Israëlische kolonisten meer water dan de 
2,3 miljoen Palestijnen. In sommige Israëlische kolonies is het waterverbruik 20 keer hoger dan in de 
aangrenzende Palestijnse dorpen. Die overduidelijke ongelijkheid is het resultaat van een bewust 
discriminerend beleid: terwijl de Israëlische kolonies (gebouwd in strijd met het internationaal recht) in 
alle vrijheid over hun watervoorraden kunnen beschikken, zijn de Palestijnen sinds 1967 onderworpen 
aan drastische militaire ordonnanties die de watervoorraden volledig onder de controle van het 
Israëlisch leger plaatsen. Lees er hier meer over. 
 
Amnesty International publiceerde vorig jaar een rapport hierover, “Dorst naar gerechtigheid”. Dat 
rapport deed in de hele wereld veel stof opwaaien. Toch is er ter plaatse niet veel veranderd. Met een 
zomeractie wil Amnesty de publieke opinie daarom bewust maken van de gevolgen van deze 
schrijnende discriminatie en druk blijven uitoefenen op de Israëlische regering om Palestijnen en 
Israëli‟s een gelijke toegang tot water te waarborgen.  
 
Amnesty-groepen trachten tijdens hun zomeractiviteiten (braderijen, parkavonden, festivals,…) zoveel 
mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daarvoor gebruiken ze echter geen doorsnee petitie. Het 
actiemateriaal: etiketten die als labels op PET-flessen werden gekleefd. Dozen vol lege flessen met 
ondertekende etiketten worden naar de  Israëlische ambassade in Brussel gestuurd. De lege flessen 
staan symbool voor het discriminerende Israëlische beleid dat aan vele Palestijnen in de bezette 
gebieden de toegang tot water ontzegt. 
  

 

 
Op 10 juli 2010 voerde Amnesty-groep Brussel 
198 zo actie voor Gaza tijdens het 
Vijverfestival in Dilbeek. In Gent organiseerde 
Amnesty Gent dan weer een “actie-
kroegentocht” langs verschillende cafés tijdens 
de Gentse Feesten. De acties kregen een 
goede respons. Veel mensen tekenden de 
etiketten uit overtuiging. In Dilbeek werden 4 
grote 18 literflessen vol met ondertekende 
etiketten gekleefd. In totaal leverde dat 
ongeveer 520 handtekeningen op. In Gent 
oogstten actievoerders een veertigtal etiketten. 
Dat zijn in totaal een 300-tal handtekeningen! 

Achtergrondinfo 
Het onderstaand geval is illustratief voor de situatie van duizenden Palestijnen. Op 10 maart 2008 
drong het Israëlisch leger binnen op de landbouwgrond van Fa‟iq Ahmad Sheib, een landbouwer in de 
Jordaanvallei. De soldaten vernielden de waterinstallatie in zijn huis, en namen de rubberbuis beslag 
die zijn boerderij van water voorzag uit een nabij gelegen bron. De buis was zonder voorafgaande 
toestemming geplaatst. De dorpsbewoners hadden tevergeefs geprobeerd om van het Israëlisch leger 
een bouwvergunning te krijgen voor een watertank. Om zijn gewassen te redden, moest Ahmad Sheib 
water kopen. Aangezien de Palestijnse tankwagens met water tegengehouden worden aan de 
controleposten is water heel duur. Daarom verloor Fa‟iq Ahmad het grootste deel van zijn oogst. De 
naburige Israëlische kolonie daarentegen, is aan geen enkele beperking onderworpen. Er is een groot 
zwembad en een irrigatiesysteem voor bloeiende land- en tuinbouw.  
 
Bekijk hier foto‟s van de actie 
Bekijk de actie in Zwitserland 

http://www.aivl.be/nieuws/hoe-israel-de-palestijnse-waterkraan-dichtdraait/21858
http://www.flickr.com/photos/amnestyinternational/4793026722/
http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/israel-et-territoires-occupes/docs/2010/eau/soif-de-justice
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AMNESTY NIEUWS 

 

Mordechai Vanunu vrijgelaten na 3 maanden eenzame opsluiting 
Nucleaire klokkenluider Mordechai Vanunu werd zondag 8 augustus vrijgelaten uit de Ayalon-
gevangenis, na drie maanden eenzame opsluiting. Na zijn vrijlating vertelde hij aan Amnesty 
International dat hij alle Amnesty-activisten wil bedanken voor de steun die ze hem gaven. Hij hoopt 
dat Amnesty de druk op de Israëlische autoriteiten zal blijven opvoeren opdat zij alle beperkingen op 
zijn bewegingsvrijheid zouden opheffen en hij na 24 jaar zijn volledige vrijheid terug zou krijgen. De 
56-jarige Vanunu bracht eerder al 18 jaar van zijn leven, van zijn tweeëndertigste tot zijn vijftigste, 
door in een Israëlische gevangenis, waarvan de eerste 11 jaar in eenzame opsluiting. Vanunu lekte in 
1986 gedetailleerde informatie over Israëls nucleaire wapenarsenaal. 
 

 
 

Volgens de vriend die hem was gaan ophalen 
aan de gevangenis was Vanunu in een redelijk 
goede mentale conditie. Hij had nochtans net 
opnieuw 11 weken in eenzame opsluiting 
vertoefd in een speciale eenheid van de 
gevangenis voor de zwaarste criminelen in 
Israël. Hij mocht zijn isolatiecel, met enkel een 
kleine raampje tegen het plafond, slechts één 
uur per dag verlaten om op een kleine 
binnenplaats van de gevangenis rond te lopen. 
Gedurende zijn opsluiting had hij zo goed als 
geen contact met vrienden of familie omdat hij 
de uiterst restrictieve voorwaarden voor 
telefoongesprekken niet aanvaardde. 

Amnesty International vreest blijvende schade voor zijn geestelijke gezondheid. Individuen 
blootgesteld aan langdurige of herhaalde periodes in eenzame opsluiting kunnen depressie, angst en 
andere belangrijke geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. Volgens Vanunu‟s advocaat beweren 
de Israëlische autoriteiten dat ze hem in isolatie hielden om hem te beschermen tegen aanvallen van 
andere gevangenen. Hij wordt echter vastgehouden in een speciale eenheid voor gevaarlijke 
gevangenen in de Ayalon-gevangenis. Dat is niet gepast voor een gevangene die geen bedreiging 
vormt voor anderen. Hij had evengoed in een andere vleugel of een andere gevangenis kunnen 
worden vastgehouden. Dan had hij niet opnieuw in isolatie moeten zitten. Ook zijn advocaat, Michael 
Sfard, vertelde Amnesty International dat hij lijdt onder de isolatie: “Het kan toch niet dat hij de prijs 
moet betalen van de vijandigheid van anderen tegenover hem.” 
 
Volgens Vanunu‟s broer Meir Vanunu was de eenzame opsluiting niets anders dan intimidatie 
vanwege de Israëlische veiligheidsdiensten: “Nadat hij eerder al 11 jaar van zijn leven in isolatie 
doorbracht, zat hij nog 6 jaar in de gevangenis zonder in isolatie te zitten en praatte hij elke dag met 
andere gevangenen. Toen kon dat blijkbaar wel. Het Hooggerechtshof legde hem ook al gewoon 
gemeenschapsdienst op, maar nu wordt hij in isolatie geplaatst. Van waar plots die verzwaring? Er 
bestaat geen enkele rechtvaardiging voor zijn eenzame opsluiting. De enige reden die ik kan 
bedenken, is een voortdurende intimidatie vanwege de veiligheidsdiensten. Zij gooiden hem in een 
kleine, donkere isolatiecel, deden de deur op slot en lieten hem lijden. Dat ze hem in isolatie hielden 
voor „zijn eigen veiligheid‟, is simpelweg een leugen.” 
 
Mordechai verspreidde volgende email bij zijn vrijlating: “Dit is Vanunu.  Vandaag, 8 augustus 2010, 
ben ik vrij na 3 maanden gevangenis in Israël. Ik heb opnieuw een harde ervaring in een Israëlische 
gevangenis, isolering en vernedering overleefd. Ik blijf wachten op mijn totale vrijheid om de Joodse 
staat voorgoed te verlaten. Bedankt voor uw steun.” Vanunu moet onmiddellijk en zonder 
voorwaarden worden vrijgelaten. Hij is immers een gewetensgevangene: hij wordt enkel 
vastgehouden omdat hij zijn recht op vrije meningsuiting uitoefent. Bovendien zijn de draconische 
beperkingen op zijn bewegingsvrijheid ontoelaatbare inperkingen van het recht op vrijheid volgens het 
Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten, dat Israël heeft geratificeerd. 
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Tijdslijn 
 
Vóór 1986 
Vanunu was technieker in Israël‟s nucelaire installaties in Dimona. Hij lekte gedetailleerde informatie 
over Israël‟s nucleaire wapenarsenaal aan de Britse krant The Sunday Times.  
 
1986-2004 
Op 30 september 1986 wordt Mordechai Vanunu gekidnapt in Italië door agenten van de Mossad. In 
het geheim wordt hij naar Israël gebracht en berecht. Hij wordt veroordeeld voor verraad en spionage 
met verzwarende omstandigheden.  
2004-2007 
In april 2004 wordt Vanunu vrijgelaten, maar een Israëlisch militair bevelschrift legt hem draconische 
beperkingen op zijn bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting op. Zijn paspoort wordt 
geconfisceerd en hij krijgt een reisverbod. Gedurende 18 jaar in de gevangenis had hij nochtans 
slechts één wens: Israël verlaten en naar de Verenigde Staten reizen om bij zijn adoptieouders te 
gaan wonen en zo te herstellen van zijn fysiek en psychologisch trauma. Hij werd verplicht op een 
bepaalde plaats te verblijven en mag niet communiceren met buitenlanders. Hij mag niet in de buurt 
komen van buitenlandse ambassades en moet de politie op de hoogte brengen als hij ven 
verblijfplaats verandert.  
 
2007-2010 
Drie jaar later, op 30 april 2007, wordt Vanunu opnieuw veroordeeld voor het schenden van de 
voorwaarden. Hij had gecommuniceerd met buitenlanders en wordt veroordeeld tot 3 maanden 
gevangenis. Hij wordt op borgtocht vrijgelaten.  
 
2010 
Nog eens drie jaar later, op 11 mei 2010, beslist het Israëlische Hooggerechtshof dat Vanunu moet 
worden opgesloten voor 3 maanden. Gedurende voorgaande rechtszaken kreeg Vanunu steeds de 
optie om gemeenschapsdienst te doen in West-Jeruzalem in plaats van 3 maanden gevangenis. Deze 
keer weigert hij die optie omdat hij vreest voor zijn veiligheid. In West-Jeruzalem wordt hij regelmatig 
bedreigd door andere Israëli‟s die hem beschouwen als verrader van het vaderland. Hij zegt dat hij al 
doodsbedreigingen heeft ontvangen. Hij stelt daarom voor om gemeenschapsdienst te doen in Oost-
Jeruzalem, maar dat verzoek wordt afgewezen door het Hof. Hij wordt gearresteerd en opgesloten op 
23 mei. 
 

Vanunu’s broer vertelde Amnesty na een bezoek aan de gevangenis op 17 juni 2010:  
"Het is zeer traumatisch voor Mordechai om weer eens in isolatie te worden geplaatst en te worden 
onderworpen aan voortdurende intimidatie. Zo werd hij eerder al gedurende 18 jaar vastgehouden. Er 
is geen enkele verantwoording voor 24 jaar van lijden. Wij vrezen voor de gevolgen dat dit zal hebben 
voor zijn gezondheid. Mordechai heeft dringend echte vrijheid nodig. Hij moet kunnen reizen en Israël 
verlaten. Dat is het enige wat hij wil. Hij leek me OK, maar het bezoek was een deprimerende 
ervaring. Ik mocht hem een half uurtje zien achter glas en we spraken via een telefoon. Voor andere 
gevangenen openden de bewakers het raampje. Er was een bewaker die naast ons zat. En hij zit hier 
in de gevangenis waar de beruchtste criminelen van Israël worden opgesloten, sommige veroordeeld 
voor gruwelijke moorden. Dat is erg zwaar voor Mordechai. Je kan je je wel voorstellen dat hij 
gedurende 7 weken met niemand gesproken heeft. Vandaag was zijn eerste gesprek buiten een 
gesprek met zijn advocaat. Hij weet niet wat er zich afpseelt buiten de gevangenismuren. Ik had de 
indruk dat hij heel down was, maar uit zijn woorden kon ik toch opmaken dat hij blijft vechten tegen 

wat hem wordt aangedaan. Hij vecht tegen de wanhoop.” 

 

 

LEES MEER:   
HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-UPDATES/ISRAELI-GOVERNMENT-URGED-NOT-JAIL-NUCLEAR-
WHISTLEBLOWER-AGAIN-2010-05-12 
HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/ISRAEL-MAG-NUCLEAIRE-KLOKKENLUIDER-NIET-OPNIEUW-OPSLUITEN/25406 
HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS-AND-UPDATES/ISRAELI-NUCLEAR-WHISTLEBLOWER-RETURNED-SOLITARY-
CONFINEMENT-2010-06-18 

 

 
door Pieter Stockmans 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-government-urged-not-jail-nuclear-whistleblower-again-2010-05-12
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-government-urged-not-jail-nuclear-whistleblower-again-2010-05-12
http://www.aivl.be/nieuws/israel-mag-nucleaire-klokkenluider-niet-opnieuw-opsluiten/25406
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-nuclear-whistleblower-returned-solitary-confinement-2010-06-18
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-nuclear-whistleblower-returned-solitary-confinement-2010-06-18
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Gaza-flotilla commissie bekritiseerd over transparantie en rekenschap 
Amnesty International uitte dinsdag 15 juni 2010 kritiek op het voorgestelde Israëlische onderzoek van 
de militaire actie tegen het hulpkonvooi op 31 mei voor de kust van Gaza. Het onderzoek vertoont een 
gebrek aan transparantie en het is onwaarschijnlijk dat er rekenschap zal worden afgelegd voor de 
negen dode activisten tijdens de operatie. 

 
Het Israëlische kabinet heeft een Israëlische commissie aangesteld, die bestaat uit drie Israëlische 
leden, en twee internationale waarnemers. Die Commissie moet het militaire optreden van Israël voor 
de Gaza-kust te onderzoeken."Het format van deze door de regering aangestelde Commissie is een 
teleurstelling en een gemiste kans" aldus Malcolm Smart, directeur van Amnesty International‟s 
programma voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
 
"De Commissie lijkt noch onafhankelijk noch voldoende transparant te zijn. Aan de twee internationale 
waarnemers kan de toegang tot cruciale informatie worden geweigerd. De bevindingen van de 
Commissie mogen bovendien niet worden gebruikt voor toekomstige vervolgingen." De Commissie zal 
geen toegang hebben tot de Israëlische militairen die betrokken waren bij de planning en uitvoering 
van de militaire actie, met uitzondering van de chef-staf. Niets wijst erop dat de aanbevelingen van de 
Commissie bindend zullen zijn. 
 
De Commissie zal worden voorgezeten door Jakob Turkel, een voormalige rechter bij het Israëlische 
Hooggerechtshof. Turkel is specialist burgerlijk recht en was in het verleden ook rechter in militaire 
beroepsrechtbanken. De andere twee leden van de Commissie zijn Horev Amos, gepensioneerd 
generaal-majoor en voormalig hooggeplaatst wetenschapper werkzaam in Israël‟s militair-industrieel 
complex, en Shabbtai Rosen, hoogleraar internationaal recht aan de Bar Ilan Universiteit en voormalig 
vertegenwoordiger van Israël bij de Verenigde Naties.De twee internationale waarnemers zijn David 
Trimble, voormalig eerste minister van Noord-Ierland, en Ken Watkin, voormalig hoofd van de militaire 
rechtbanken in Canada. Zij zullen enkel als waarnemer deelnemen aan de hoorzittingen en 
besprekingen van de Commissie. 
 

LEES VERDER: ISRAEL: GAZA COMMISSION CRITICIZED OVER TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 
ZIE OOK: HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/AMNESTY-EIST-ONDERZOEK-NAAR-ISRAELISCHE-AANVAL-OP-KONVOOI/26234 

 

Israëlische blokkade Gazastrook moet volledig worden opgeheven 
Donderdag 17 juni 2010 riep Amnesty International Israël op om de blokkade van de Gazastrook 
onmiddellijk volledig op te heffen. De blokkade is een collectieve straf van 1,4 miljoen Palestijnen en is 
een duidelijke schending van het internationaal recht. Het Israëlische kabinet aan dat de blokkade zou 
worden versoepeld, zodat meer goederen die het als "civiele goederen" bestempeld, in het verarmde 
gebied zouden worden toegelaten. Vier op vijf mensen zijn er afhankelijk van internationale 
hulp."Deze aankondiging maakt net duidelijk dat Israël niet van plan is haar collectieve bestraffing van 
de burgerbevolking van Gaza te beëindigen, maar alleen af te zwakken. Dit is niet genoeg" aldus 
Malcolm Smart, directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
 
"Elke stap die kan bijdragen tot het terugdringen van de humanitaire crisis in Gaza is toe te juichen, 
maar Israël moet nu voldoen aan al haar verplichtingen als bezettende macht volgens internationaal 
recht en onmiddellijk de blokkade volledig opheffen." "Net zo belangrijk als toelaten dat goederen 
Gaza binnenkomen, is toelaten dat goederen Gaza buiten kunnen. Maar van export maakte de 
Israëlische aankondiging geen melding. Het verbod op de uitvoer van de meeste goederen en het vrij 
verkeer van personen heeft de economie van Gaza verwoest en de bevolking in de werkloosheid en 
armoede geduwd. Mensen zijn nu afhankelijk van hulporganisaties om te overleven. Als de blokkade 
blijft bestaan, zullen deze problemen niet opgelost worden." Volgens berichten in de media zal Israël 
vanaf nu een lijst van specifiek verboden producten hanteren, in plaats van een lijst van toegelaten 
producten. Het is nog niet duidelijk welke producten verboden blijven. Van het toestaan van het vrije 
verkeer van personen is voorlopig geen sprake, ook mensenrechten volgens het internationaal recht. 
 

LEES VERDER: ISRAEL: GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED 
VERWANTE BERICHTEN EN ACTIES:  
GESPREKKEN VS-ISRAEL MOETEN LEIDEN TOT VOLLEDIGE OPHEFFING GAZA BLOKKADE  
GAZA VERSTIKKEN: EFFECTEN VAN ISRAELISCHE BLOKKADE OP PALESTIJNEN 

 
 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-commission-criticized-over-transparency-and-accountability-2010-06-15
http://www.aivl.be/nieuws/amnesty-eist-onderzoek-naar-israelische-aanval-op-konvooi/26234
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17
http://www.aivl.be/nieuws/gesprekken-vs-israel-moeten-leiden-tot-volledige-opheffing-gaza-blokkade/28707
http://www.aivl.be/nieuws/gaza-verstikken-effecten-van-israelische-blokkade-op-palestijnen/28705
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Kerkstraat 156 
2060 Antwerpen 
Tel.: 03 271 16 16 - Fax: 03 235 78 12 
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Verantwoordelijke Uitgever 
Amnesty International Vlaanderen vzw, Karen Moeskops, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen 
 

Steun Amnesty International Vlaanderen!  
Klik hier en hier. 
Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks.  
Inschrijven kan via een simpel mailtje naar pieters@aivl.be 
Vind ons ook op Facebook!  
 

                                                 
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. 

mailto:amnesty@aivl.be
http://www.aivl.be/israel-en-de-bezette-gebieden
mailto:pieters@aivl.be
http://www.ikwilhelpen.be/iwh/action.php?aid=24
http://www.aivl.be/steun-ons
mailto:pieter_stockmans@hotmail.com
http://www.facebook.com/pages/Antwerpen-Belgium/AMNESTY-VLAANDEREN-MENSENRECHTEN-IN-ISRAEL-EN-PALESTINA/323082746437?ref=sgm
http://www.aivl.be/israel-en-de-bezette-gebieden
http://www.amnesty.be/
http://www.amnesty.org/
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