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Beste lezer, 
in sommige Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden wordt tot 20 keer meer 
water geconsumeerd dan in omliggende Palestijnse dorpen. Terwijl Palestijnen in deze uitgedroogde 
dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun 
basisbehoeften, vullen Israëlische kolonisten hun zwembaden. Naar aanleiding van Wereldwaterdag 
op 22 maart plaatst Amnesty dit schreeuwend onrecht in de aandacht. Amnesty publiceerde er een 
omvattend rapport over: “Troubled Waters: Palestinians denied fair access to water”. Lees er alles 
over in deze nieuwsbrief. Bekijk vooral ook de verhelderende video’s die we u aanraden. Daarnaast 
besteden we aandacht aan de aanslepende Israëlische blokkade van de Gazastrook, de 
ongeloofwaardige onderzoeken van Israël en Hamas naar oorlogsmisdaden, en de Israëlische 
onderdrukking van Palestijnse mensenrechtenverdedigers. Je kan onze nieuwsbrief en andere 
Amnesty-berichten en acties rond Israël en Palestina sinds kort ook raadplegen op de facebook, door 
fan te worden van onze pagina op “Amnesty Vlaanderen Mensenrechten in Israël en Palestina”  

 

INHOUD  
2 FOCUS: HOE ISRAÊL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT Kom alles te weten 
over de discriminatie in de toegang tot water in de bezette Palestijnse gebieden  
5 ACTIE Doe mee aan schrijfacties voor water, Jayyus, Palestijnse gevangen. Ook goed nieuws! 
6 AMNESTY NIEUWS Nieuw rapport over de Israëlische blokkade van de Gazastrook, de 
ongeloofwaardige onderzoeken naar oorlogsmisdaden onder het licht, en een groeiende Israëlische 
onderdrukking van Palestijnse mensenrechtenverdedigers. 
8 MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS   
12 TIPS Animatiefilm die je moet gezien hebben,reeks lezingen over mensenrechten in 
Israël/Palestina  
 

 

februari-maart 2010 

NIEUWSBRIEF 
LANDENCOORDINATIETEAM 

ISRAEL/PALESTINA 

http://www.facebook.com/pages/Antwerpen-Belgium/AMNESTY-VLAANDEREN-MENSENRECHTEN-IN-ISRAEL-EN-PALESTINA/323082746437?ref=sgm


Nieuwsbrief Landencoördinatieteam Israël/Bezette Gebieden/Palestijnse Autoriteit – februari –maart 2010 
Amnesty International Vlaanderen 

2 
 

FOCUS: WATER 
 

Water is een mensenrecht: hoe Israël de Palestijnse waterkraan dichtdraait 
Al jarenlang zorgt het discriminerende waterbeleid van de Israëlische overheid voor een structureel 
tekort aan veilig en zuiver drinkwater in de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert de 
waterbronnen in de bezette gebieden en eigent zich een disproportioneel deel toe terwijl het 
Palestijnse waterverbruik aan banden wordt gelegd. De gemiddelde Palestijnse waterconsumptie 
bedraagt amper 70 liter per persoon per dag. Dit is ruim onder het minimum van 100 liter dat door de 
Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) wordt voorgeschreven. De Israëlische waterconsumptie is 
gemiddeld 4 keer zo hoog. In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer 
water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Bijna 200.000 Palestijnen in rurale 
gebieden hebben geen toegang tot stromend water. Zelfs in steden en dorpen die wel zijn 
aangesloten op het waternet staat de kraan regelmatig wekenlang en zelfs maandenlang droog. In 
Gaza is 90% van het water dat er wordt opgepompt ongeschikt  voor menselijke consumptie. Naar 
aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty deze schrijnende discriminatie nog eens 
in de aandacht.  
 
Israëlisch controle waterbronnen: onwettige Israëlische nederzettingen rijkelijk voorzien 
Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Het eigent 
zich meer dan 80% van de "Bergaquifer" toe, een gedeelde grondwatervoorraad onder Israël en de 
Westelijke Jordaanoever. Het is de enige watervoorraad voor de Palestijnen, slechts één van de vele 
voor Israël. Israël eigende zich ook het volledige Palestijnse deel van de Jordaanrivier toe. Israël 
gebruikt Palestijns water om de Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, 
bijvoorbeeld te voorzien van zwembaden, rijkelijk besproeide groene grasperken en grote geïrrigeerde 
boerderijen. Dit contrasteert enorm met omliggende Palestijnse  dorpen die dagelijks worstelen om 
aan hun waterbehoeften te voldoen. In sommige delen van de Westelijke Jordaanoever gebruiken de 
Israëlische kolonisten tot 20 keer meer water als de naburige Palestijnse dorpen. De inwoners van 
sommige Palestijnse dorpen moeten rondkomen met amper 20 liter per persoon per dag. Dit is het 
absolute minimum dat de WGO voorschrijft voor noodsituaties. 
 

 
Leeg waterreservoir Palestijns dorp Jordaanvallei                   Zwembad in aangrenzende Israëlische nederzetting 

 
Gedurende 43 jaar bezetting ontwikkelde Israël enkel de waterinfrastructuur voor de onwettige 
Israëlische nederzettingen. De waterinfrastructuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden werd 
verwaarloosd. Tegelijkertijd verhindert Israël de Palestijnen zelf infrastructuur te bouwen of 
herstellingen uit te voeren. Als resultaat van de Oslo Akkoorden (1994) werd de Palestijnse Water 
Autoriteit (PWA) opgericht. Dit orgaan heeft een zeer beperkte controle over de waterbronnen in de 
Westelijke Jordaanoever. De hoeveelheid water die mag worden opgepompt staat onder strikte 
controle van Israël, net als alle beslissingen in verband met boringen, de opwaardering van bronnen 
en andere watergerelateerde projecten. Zo moeten op vele plaatsen waterzuiveringstations worden 
gebouwd, onder meer omdat Israël al geruime tijd het Palestijnse grondgebied gebruikt om afval te 
dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakte. Het Israëlische leger weigert echter regelmatig 
vergunningen af te leveren voor dergelijke projecten. Israël schendt daarbij zijn verplichtingen als 
bezettingsmacht. Samen met slecht bestuur en interne strubbelingen binnen de PWA zorgen deze 
restricties ervoor dat 1/3 van de watervoorraad waarover Palestijnen beschikken (al slechts 20% van 
het totaal) verloren gaat door lekkages. 
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Water ontzeggen om de Palestijnse bevolking te verdrijven 
Doordat Palestijnen onvoldoende water via het waterverdelingsnetwerk ontvangen, staan hun kranen 
regelmatig droog. Tankers moeten dan water aanvoeren, maar die moeten vaak omwegen maken 
langs kleine wegen, door de honderden wegblokkades die het Israëlische leger heeft opgeworpen in 
de Westelijke Jordaanoever. Bovendien zijn de wegen bezaaid met Israëlische militaire checkpoints, 
waar de tankers vaak lang moeten wachten. Dat doet transportkosten en de prijs van water stijgen. 
  

 
Links naar rechts:watertanker die watervoorraad inslaat, vernielde watercistern, kwetsbaar Palestijns dorp niet aangesloten op waternetwerk 

 
Honderden rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Zij zijn 
aangewezen op watertankers en regenwatercisternen, waarin zij regenwater opvangen.  Het 
Israëlische leger maakt er een gewoonte van om deze cisternen te vernielen, onder het voorwendsel 
dat ze illegaal werden gebouwd. Vergunningen die de Palestijnen moeten aanvragen bij het 
Israëlische leger (zelfs voor het aanleggen van levensnoodzakelijke cisternen) worden echter steevast 
geweigerd. Palestijnse dorpelingen die traditioneel van veeteelt leven, kunnen het land niet meer 
cultiveren en worden gedwongen om hun kuddes te verkleinen omdat ze door het watertekort niet 
genoeg voedsel voor hun dieren kunnen produceren. 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.  
 
Blokkade van Gaza verhindert heropbouw waterinfrastructuur 
In de Gazastrook is de “Kustaquifer” de enige watervoorraad, die bovendien onvoldoende water bevat 
voor de 1,5 miljoen inwoners. Bijgevolg vermindert de kwaliteit van het water zienderogen door 
overexploitatie. Daarnaast zorgt vervuiling door de infiltratie van rioolwater en zeewater ervoor dat 90 
à 95% van het beschikbare water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Een waterzuiverings-
infrastrucuur is in deze omstandigheden dus levensnoodzakelijk. Tijdens het 22 dagen durende 
Israëlische offensief vorig jaar in Gaza werd er echter voor 6 miljoen dollar schade aangericht aan de 
water- en rioolinfrastructuur.  Aanvallen die zich doelbewust richten op de Palestijnse 
waterinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten, zoals de stroomvoorziening, zijn flagrante 
schendingen van het internationaal humanitair recht. Door de Israëlische blokkade mogen 
bouwmaterialen de Gazastrook niet binnen. Dit maakt ook de heropbouw van de infrastructuur 
onmogelijk.  
 

 
Waterpomp, vernield door Israëlisch leger begin 2009     Rioleringswater belandt in zee nadat ook rioolpompen werden vernield 
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Door het gebrek aan waterzuiveringcapaciteit wordt de helft van het rioolwater uit Gaza (70.000m³/ 
dag) ongezuiverd in zee geloosd. Dit vervuilt de kusstrook en het visbestand van Gaza. De Werelbank 
rapporteerde dat in 2008 de meeste waterpompen in Gaza stopten met werken door een gebrek aan 
reservematerialen. Chloor om het water te ontsmetten is er niet meer. Nieuwe voorraden mogen van 
de Israëli’s de Gazastrook niet in. De ontziltingsinstallatie van Khan Younis produceert door het 
gebrek aan reservematerialen en chemicaliën slechts 1/3 van haar capaciteit. De helft van de 
huishoudens heeft geen stromend water meer.  
 
Dringende actie noodzakelijk 
De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk de restricties op de watervoorziening in de bezette 
Palestijnse gebieden opheffen. De praktijk van discriminatie die de Palestijnen benadeelt ten voordele 
van de Israëlische kolonisten moet stoppen. Alle bevelen tot vernietiging van waterfaciliteiten in "Zone 
C" van de Westelijke Jordaanoever (de zone waar Israël de volledige militaire en civiele controle 
heeft) moeten worden ingetrokken. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven zodat 
reservematerialen en bouwmaterialen, hoognodig voor de heropbouw, de Gazastrook binnen kunnen. 
Amnesty vraagt ook de Palestijnse Waterautoriteit om maatregelen te nemen. De onaanvaardbaar 
hoge waterverliezen moeten worden verminderd. Er zijn bovendien mechanismen nodig om te 
verzekeren dat het water veilig is voor de consumenten. Amnesty vraagt aan internationale donoren 
om de onderlinge coördinatie te verbeteren zodat de efficiëntie van individuele projecten wordt 
verbeterd en de bestaande bronnen maximaal worden benut. Israëlische acties die waterprojecten 
vertragen of verhinderen moeten door de donoren op transparante wijze worden gerapporteerd. 
 

Dat het waterrapport van Amnesty International in sommige Israëlische media kritiek oogstte, was niet 
verwonderlijk. Ook belangengroepen grepen het rapport aan om de legitimiteit van Amnesty en het 
rapport te ondermijnen. In een artikel van 27 oktober 2009 in de Jerusalem Post beweert de 
Israëlische Waterautoriteit dat Amnesty niet de kans gaf om te reageren op de bevindingen van het 
rapport. Naar aanleiding van het Amnesty-onderzoek werd de Israëlische Waterautoriteit nochtans 
meerdere malen verzocht om te reageren op de bevindingen van onderzoekster Donatella Rovera, 
maar de instelling weigerde steevast elke medewerking. 
 
De Israëlische krant Haaretz citeert in een artikel van 28 oktober 2009 het officiële standpunt van de 
Israëlische regering: de aantijgingen van Amnesty zijn ongerijmd omdat de Israëli's hun verplichtingen 
van het Oslo akkoord omtrent water zouden zijn nagekomen, terwijl de Palestijnen zich niet zouden 
hebben gehouden aan hun verplichtingen. De krant maakt geen melding van het Israëlisch beleid in 
de bezette Palestijnse gebieden dat duurzame investeringen in waterinfrastructuur onmogelijk maakt. 
Een persbericht van 27 oktober 2009 op de website van het Israëlische ministerie van buitenlandse 
zaken stelt dat het rapport vragen doet rijzen over Amnesty’s "ware bedoelingen".  
 
Eén van de organisaties die zich naar eigen zeggen "specialiseert" in de "ontmaskering" van 
"bevooroordeelde mensenrechtenorganisaties” is NGO Monitor. Jerusalem Post publiceerde op 28 
oktober 2009 het opiniestuk "Far from watertight": Amnesty zou de waterkwestie manipuleren om 
Israël valselijk als een brutaal regime af te beelden dat de Palestijnen een menswaardig bestaan 
ontzegt. Sommige belangengroepen zagen in het rapport een bevestiging van de beschuldigingen van 
een anti-Israëlische bias van Amnesty International. De organisatie Camera, die deel uitmaakt van de 
pro-Israëlische lobby in de Verenigde Staten en die ijvert voor een zogenaamde "accurate" 
berichtgeving uit het Midden Oosten, probeert de lezer te overtuigen van het veelvuldig bestaan van 
Palestijnse zwembaden door enkele foto's te posten van zwembaden in Palestijnse steden.  

 

 
BEKIJK EEN FOTOSLIDESHOW VAN DE DISCRIMINATIE IN DE TOEGANG TOT WATER IN DE BEZETTE PALESTIJNSE 
GEBIEDEN: HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/SCARROTS/SETS/72157623268772503/  
 
SAMENVATTING RAPPORT: THIRSTING FOR JUSTICE: PALESTINIAN ACCESS TO WATER RESTRICTED, AMNESTY 
INTERNATIONAL,  27 OKTOBER 2009, HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/MDE15/028/2009/EN  
 
RAPPORT: TROUBLED WATERS: PALESTINIANS DENIED FAIR ACCESS TO WATER, AMNESTY INTERNATIONAL, 27 
OKTOBER 2009, HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/ISRAEL-RANTSOENEERT-WATER-VAN-PALESTIJNEN/15584 (LINK 
ONDERAAN) 
 

 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1123951.html
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Press+releases/Response_Amnesty_International_Israeli-Palestinian_water_27-Oct-2009.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Press+releases/Response_Amnesty_International_Israeli-Palestinian_water_27-Oct-2009.htm
http://www.ngo-monitor.org/article/far_from_watertight
http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=12&x_article=1756
http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157623268772503/
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/028/2009/en
http://www.aivl.be/nieuws/israel-rantsoeneert-water-van-palestijnen/15584
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Video’s 
* Amnesty International, http://www.youtube.com/watch?v=CuPw_Fw78MA 
* B’tselem, Palestinian villages suffer a water shortage while water is plentiful in the nearby settlement, 
http://www.btselem.org/English/Video/200709_Water_Crisis_in_Bidu.asp 
* Associated Press, http://www.youtube.com/watch?v=9NOfJfAnrmQ 
* BBC, http://www.youtube.com/watch?v=KaZf5pgmAAM 
* Al Jazeera, http://www.youtube.com/watch?v=kZNxPRfZJnc 
* Al Jazeera, http://www.youtube.com/watch?v=w8LP0nei8qY 
* Reuters, http://www.youtube.com/watch?v=sZ7NGTcpB_E 
* Democracy Now, http://www.youtube.com/watch?v=j8bVWRTM1Xc 
* Press TV, http://www.youtube.com/watch?v=5mxnGiYR8XY 
* AFP, http://www.youtube.com/watch?v=ug48wn0yhCg 
* The Real News, http://www.youtube.com/watch?v=HvMGE1rYBz4&feature=related 
* NOS, Israël ontneemt Palestijnen water, 
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/27/271009_israelontneemtwaterpalestijnen.html 
* We, the women of Jayyus, 
http://www.thewaterchannel.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&vi
deo_id=245 
 
Artikels 
* The day the bulldozers came, Amnesty International, 27 oktober 2009: het verhaal van een 
Palestijnse boer wiens akkers en irrigatiesysteem werd vernield door het Israëlische leger: 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/day-bulldozers-came-20091027 
* Report, Palestinians denied water, BBC, 27 oktober 2009: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8327188.stm 
* Palestijnse boeren drogen langzaam uit, 19 september 2009, NRC Handelsblad, 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2364309.ece/Palestijnse_boeren_drogen_langzaam_uit 
* Amnesty: Israël beperkt water Palestijnen, 27 oktober 2009, NRC Handelsblad, 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2398007.ece/Amnesty_Israel_beperkt_water_Palestijnen 
* Humanitarian organisations deeply concerned about the ongoing water and sanitation crisis in Gaza; 
Call for an immediate opening of Gaza’s crossings, 3 september 2009, UN OCHA, 
http://www.ochaopt.org/documents/hc_aida_statement_gaza_watsan_20090803_english.pdf 
* Drinkwatervoorziening Gaza in gevaar, 17 september 2009, MO*, 
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=26158&cHash=5c04cac3b7 
* Resting and Restoring Gaza Strip's Underground Water Supplies Emerges as Top Priority, UN 
Environmental Program, 14 september 2009, 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=596&ArticleID=6303&l=en&t=long, 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1114473.html, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86151 

 
Rapporten 
* Foul Play: Neglect of wastewater treatment in the West Bank, june 2009, B’tselem, 
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200906_Foul_Play.asp 
* The Water Crisis, B’tselem, http://www.btselem.org/english/Water/Index.asp 
* Global Campaign on Right to Water and Sanitation in Palestine, 6-13 December, COHRE (scroll 
naar beneden voor 4 fact sheets over de toegang tot water in de Westelijke Jordaanoever en Gaza), 
http://www.cohre.org/opt 

 
 

ACTIE! 
 
BEPERKING OP TOEGANG TOT WATER 
Palestijnen in de bezette gebieden krijgen van Israël geen toegang tot het water dat ze nodig hebben. 
De Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die in strijd zijn met het internationaal 
recht, krijgen daarentegen zoveel water als ze willen, soms 20 keer meer per inwoner dan in de 
naburige Palestijnse dorpen. Schrijf mee naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart.  
 

� ACTIE: SCHRIJF TOT 30 MAART MEE OM HET RECHT OP WATER VOOR PALESTIJNEN OP TE EISEN: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/BEZETTE-PALESTIJNSE-GEBIEDEN-BEPERKING-OP-TOEGANG-TOT-WATER/17438   

http://www.youtube.com/watch?v=CuPw_Fw78MA
http://www.btselem.org/English/Video/200709_Water_Crisis_in_Bidu.asp
http://www.youtube.com/watch?v=9NOfJfAnrmQ
http://www.youtube.com/watch?v=KaZf5pgmAAM
http://www.youtube.com/watch?v=kZNxPRfZJnc
http://www.youtube.com/watch?v=w8LP0nei8qY
http://www.youtube.com/watch?v=sZ7NGTcpB_E
http://www.youtube.com/watch?v=j8bVWRTM1Xc
http://www.youtube.com/watch?v=5mxnGiYR8XY
http://www.youtube.com/watch?v=ug48wn0yhCg
http://www.youtube.com/watch?v=HvMGE1rYBz4&feature=related
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/27/271009_israelontneemtwaterpalestijnen.html
http://www.thewaterchannel.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&video_id=245
http://www.thewaterchannel.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&video_id=245
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/day-bulldozers-came-20091027
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8327188.stm
http://www.nrc.nl/buitenland/article2364309.ece/Palestijnse_boeren_drogen_langzaam_uit
http://www.nrc.nl/buitenland/article2398007.ece/Amnesty_Israel_beperkt_water_Palestijnen
http://www.ochaopt.org/documents/hc_aida_statement_gaza_watsan_20090803_english.pdf
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=26158&cHash=5c04cac3b7
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=596&ArticleID=6303&l=en&t=long
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1114473.html
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86151
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200906_Foul_Play.asp
http://www.btselem.org/english/Water/Index.asp
http://www.cohre.org/opt
http://www.aivl.be/actie/bezette-palestijnse-gebieden-beperking-op-toegang-tot-water/17438
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BOEREN JAYYUS NOG STEEDS VAN HUN LAND GESCHEIDEN 
Jayyus is een dorp gelegen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. In 2003 voltooide Israël 
er het hek dat vele boeren van hun landbouwgrond en inkomen afscheidt. Om toegang te krijgen tot 
hun land hebben ze een vergunning nodig van het Israëlisch leger, maar die wordt steeds meer 
geweigerd. 
 

� ACTIE: SCHRIJF VOOR 30 MAART NAAR AVI MIZRAHI, ISRAËLISCH MILITAIR BEVELHEBBER OP DE WESTELIJKE 
JORDAANOEVER OM DE BOEREN EN HUN WERKNEMERS TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT HUN LAND: 
HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/BEZETTE-PALESTIJNSE-GEBIEDEN-BOEREN-VAN-JAYYUS-NOG-STEEDS-VAN-HUN-
LAND-GESCHEIDEN/21121    

 

PALESTIJNEN POLITIEK GEVANGEN IN PALESTIJNSE GEVANGENISSEN 
Palestijnse veiligheidsdiensten arresteren steeds meer Palestijnse burgers die net uit Israëlische 
gevangenissen werden vrijgelaten. Amnesty is bezorgd om deze tendens en vreest dat de 
aanklachten politiek gemotiveerd zijn en het de bedoeling is om tegenstanders van de overheid 
gevangen te zetten. Dr. Ghassan Khaled, een universiteitsprofessor, werd zonder aanklacht of proces 
gevangen gehouden in Israël van april 2008 tot 26 november 2009. Na zijn vrijlating werd Ghassan op 
7 december 2009 in Nabloes opnieuw gearresteerd, deze keer door de Palestijnse veiligheidsdienst. 
Alles wijst er op dat zijn arrestatie en detentie niet volgens de wettelijke procedures zijn verlopen.  
 

� ACTIE: SCHRIJF VOOR 15 MAART EEN BRIEF NAAR DE PALESTIJNSE OVERHEID VOOR DE VRIJLATING VAN 
GASSAN KHALED:  HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/BEZETTE-PALESTIJNSE-GEBIEDEN-GHASSAN-KHALED-POLITIEK-
GEVANGEN/21119     

 
GOED NIEUWS: HAMDI AL TAMARI VRIJGELATEN 
Amnesty viert de Week van de Vrijwilliger: bedankt aan ieder van jullie die zich belangeloos inzet voor 
de mensenrechten. Dankzij jouw inzet kunnen we ook goed nieuws melden. De 17-jarige Hamdi al-
Ta’mari bijvoorbeeld, werd vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis op 14 december 2009 na bijna 1 
jaar vasthouding zonder aanklacht. Amnesty voerde intensief actie voor Hamdi o.a. met een 
schrijfactie. Hamdi liet Amnesty weten: "Ik toonde de brieven die ik van Amnesty kreeg aan mijn 
vrienden, ik legde hen uit wat Amnesty is. Ik zou graag de mensen bedanken die mij bleven steunen. 
Ik ga de brieven die ik van over heel de wereld kreeg beantwoorden!” 
 

� LEES MEER: HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/HAMDI-AL-TA%E2%80%99MARI-VRIJGELATEN-NA-1-JAAR-
GEVANGENIS-ZONDER-AANKLACHT/18667  

 
GOED NIEUWS: AL-TANF VLUCHTELINGENKAMP EINDELIJK GESLOTEN 
Het kamp op de grens tussen Irak en Syrië, waar 1300 Palestijnse vluchtelingen jarenlang leefden in 
de meest verschrikkelijke levensomstandigheden na te zijn gevlucht voor oorlogsgeweld en vervolging 
in Irak, is eindelijk gesloten. Uiteindelijk werden meer dan 1000 vluchtelingen hervestigd in een derde 
land. Ook in België voerden we actie om aandacht te vragen voor het lot van deze vluchtelingen. 
 

� LEES MEER: HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/AL-TANF-VLUCHTELINGENKAMP-GESLOTEN/21369  
 

AMNESTY NIEUWS 
 

Israëlische blokkade verstikt dagelijks leven Gaza 
Een jaar na het einde van het Israëlische militaire offensief "Cast Lead" dringt Amnesty International 
aan op de beëindiging van de verstikkende blokkade van Gaza. Die snijdt 1,4 miljoen Palestijnen af 
van de buitenwereld en houdt de bevolking in een wanhopige toestand van armoede. De briefing 
paper Suffocating: The Gaza Strip under Israeli blockade van Amnesty International verzamelt 
getuigenissen van mensen die moeizaam hun leven terug proberen op te bouwen na de brutale 
Israëlische aanval van vorig jaar. Dit offensief kostte ongeveer 1400 Palestijnen het leven en maakte 
duizenden gewonden. Amnesty International sprak met verschillende families wiens huizen werden 
vernield tijdens de Israëlische militaire operatie. Een jaar laten leven deze families nog steeds in 
tijdelijke woonsten. Mohammed en Halima Mslih bijvoorbeeld, ontvluchtten tijdens het offensief samen 
met hun vier jonge kinderen hun huis in het dorp Juhor al-Dik, ten zuiden van Gaza-Stad. Tijdens hun 
afwezigheid werd het huis door Israëlische legerbulldozers vernield. "Mensen gaven ons eten, want 
zelf hadden we niets meer," vertelde Mohammed Mslih aan Amnesty.  

http://www.aivl.be/actie/bezette-palestijnse-gebieden-boeren-van-jayyus-nog-steeds-van-hun-land-gescheiden/21121
http://www.aivl.be/actie/bezette-palestijnse-gebieden-boeren-van-jayyus-nog-steeds-van-hun-land-gescheiden/21121
http://www.aivl.be/actie/bezette-palestijnse-gebieden-ghassan-khaled-politiek-gevangen/21119
http://www.aivl.be/actie/bezette-palestijnse-gebieden-ghassan-khaled-politiek-gevangen/21119
http://www.aivl.be/nieuws/hamdi-al-ta%E2%80%99mari-vrijgelaten-na-1-jaar-gevangenis-zonder-aanklacht/18667
http://www.aivl.be/nieuws/hamdi-al-ta%E2%80%99mari-vrijgelaten-na-1-jaar-gevangenis-zonder-aanklacht/18667
http://www.aivl.be/nieuws/al-tanf-vluchtelingenkamp-gesloten/21369
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/002/2010/en
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BRIEFING PAPER: SUFFOCATING: THE GAZA STRIP UNDER ISRAELI BLOCKADE, AMNESTY INTERNATIONAL, 18 
JANUARI 2010, HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/MDE15/002/2010/EN  
 

 

Achtergrondinformatie 
* Israëlische blokkade verstikt dagelijks leven Gaza, Amnesty International, 18 januari 2010 (met 
video), http://www.aivl.be/nieuws/israelische-blokkade-verstikt-dagelijks-leven-gaza/20057 
* Opiniestuk Oorlog in de Gazastrook is nog lang niet gestreden, opinie De Morgen, Eva Brems, 
voorzitter Amnesty International Vlaanderen, en anderen,  http://www.aivl.be/nieuws/opiniestuk-oorlog-
in-de-gazastrook-is-nog-lang-niet-gestreden/18658 

 
Onderzoeken oorlogsmisdaden Israël en Hamas verre van geloofwaardig 
Amnesty International stelt dat de laatste respons van de Israëlische autoriteiten op de VN 
onderzoeken naar schendingen van het international recht tijdens het Gaza offensief van vorig jaar 
volledig ontoereikend blijft. Ook de recente maatregelen van de Hamas de facto administratie in de 
Gazastrook zijn verre van geloofwaardige onderzoeken naar ernstige schendingen van het 
internationaal recht begaan door Palestijnse gewapende groepen. Een rapport van Hamas stelt dat de 
raketaanvallen op Israël enkel gericht waren op militaire doelwitten, met burgerslachtoffers als 
onbedoeld neveneffect. Sinds 2001 hebben Hamas en andere gewapende groepen vanuit Gaza 
echter duizenden raketten doelgericht afgevuurd op woongebieden. Amnesty is bijzonder 
teleurgesteld dat VN secretaris-generaal Ban Ki-moon er niet in slaagt om de Israëlische en 
Palestijnse onderzoeken naar mensenrechtenschendingen grondig te beoordelen. In een rapport van 
4 februari stelde Ban Ki-Moon immers dat "er niet kon worden vastgesteld" of de Israëli’s en 
Palestijnen zich al dan niet houden aan resolutie 64/10 van de Algemene Vergadering van de VN. Die 
resolutie bepaalde dat de onderzoeken "onafhankelijk, geloofwaardig en conform de internationale 
normen" moesten worden gevoerd. 
 

Achtergrondinformatie 
* UN Secretary-General needs to ensure Gaza conflict investigations are credible, 24 november 2009, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/030/2009/en 
* Israel and Hamas have less than one month to show credible investigations into war crimes, 4 
januari 2010, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-hamas-have-less-than-one-
month-show-credible-investigations-war-crimes-20100104 
* Israëlische respons op VN onderzoek ontoereikend, 3 februari 2010, 
http://www.aivl.be/nieuws/israelische-respons-op-vn-onderzoek-ontoereikend/20231 
* Gaza conflict: Ban KI-Moon mist cruciale kans, 8 februari 2010, http://www.aivl.be/nieuws/gaza-
conflict-ban-ki-moon-mist-cruciale-kans/20387  
* Accountability regarding the conflict in Gaza and southern Israel: Written statement to the Human 
Rights Council, Thirteenth session, March 2010, 15 februari 2010, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/001/2010/en 
* Hamas fails to mount credible investigations into Gaza conflict violations, 19 februari 2010, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/001/2010/en 
* Link naar het rapport van Israël over gevoerde onderzoeken: http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Gaza_Operation_Investigations_Update_Jan_2010.
htm, http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/31/israel-war-crimes-un-report, 
http://www.hrw.org/en/news/2010/02/06/israel-military-investigations-fail-gaza-war-victims  
*  Initiatieven van Hamas: http://www.hrw.org/en/news/2010/01/28/gaza-hamas-report-whitewashes-
war-crimes, http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/28/human-rights-watch-hamas 

 
Israëlische onderdrukking Palestijnse mensenrechtenverdedigers 
Amnesty International merkt een groeiende tendens van Israëlische onderdrukking van Palestijnen die 
zich organiseren om te protesteren tegen de muur/hek in de bezette Palestijnse gebieden. Drie zulke 
vooraanstaande activisten werden in januari 2010 vastgehouden door het Israëlische leger: Jamal 
Juma’, Abdallah Abu Rahma en Mohammed Othman voerden jarenlang vreedzaam campagne tegen 
de bouw van de muur/hek, onder meer door mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen 
voorde Palestijnen. Amnesty beschouwt hen als gewetensgevangen omdat ze op legitieme wijze hun 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/002/2010/en
http://www.aivl.be/nieuws/israelische-blokkade-verstikt-dagelijks-leven-gaza/20057
http://www.aivl.be/nieuws/opiniestuk-oorlog-in-de-gazastrook-is-nog-lang-niet-gestreden/18658
http://www.aivl.be/nieuws/opiniestuk-oorlog-in-de-gazastrook-is-nog-lang-niet-gestreden/18658
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/030/2009/en
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-hamas-have-less-than-one-month-show-credible-investigations-war-crimes-20100104
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-hamas-have-less-than-one-month-show-credible-investigations-war-crimes-20100104
http://www.aivl.be/nieuws/israelische-respons-op-vn-onderzoek-ontoereikend/20231
http://www.aivl.be/nieuws/gaza-conflict-ban-ki-moon-mist-cruciale-kans/20387
http://www.aivl.be/nieuws/gaza-conflict-ban-ki-moon-mist-cruciale-kans/20387
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE02/001/2010/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/001/2010/en
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Gaza_Operation_Investigations_Update_Jan_2010.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Gaza_Operation_Investigations_Update_Jan_2010.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Gaza_Operation_Investigations_Update_Jan_2010.htm
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/31/israel-war-crimes-un-report
http://www.hrw.org/en/news/2010/02/06/israel-military-investigations-fail-gaza-war-victims
http://www.hrw.org/en/news/2010/01/28/gaza-hamas-report-whitewashes-war-crimes
http://www.hrw.org/en/news/2010/01/28/gaza-hamas-report-whitewashes-war-crimes
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/28/human-rights-watch-hamas
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weerstand tegen de muur/hek kenbaar hebben gemaakt. Amnesty riep op tot hun onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating. 
 

• Jamal Juma' is de coördinator van 'Stop the Wall'-campagne en een vooraanstaand 
mensenrechtenactivist. Hij werd op 16 december 2009 opgepakt en had slechts beperkt contact 
met zijn advocaat. De reden voor zijn arrestatie werd nooit bekend gemaakt.  

• Abdallah Abu Rahma, hoofd van de ‘Popular Committee Against the Wall’ in Bil'in, werd op 10 
december gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van opruiing, het gooien van stenen en 
wapenbezit.  

• Mohammed Othman, vrijwilliger bij 'Stop the Wall', zat zonder aanklacht vast sinds 22 
september 2009. Hij werd opgepakt toen hij terugkeerde van een bijeenkomst met activisten in 
Noorwegen. 

 
Jamal Juma’ en Mohammed Othman werden inmiddels vrijgelaten. "Zonder internationale druk zou ik 
vandaag niet vrij zijn", liet Jamal Juma' aan Amnesty International weten. "Aan de manier waarop de 
bewakers met je omgaan, weet je dat er druk is gezet vanuit het buitenland. Gisteren ben ik zonder 
aanklacht vrijgelaten en ik dank iedereen voor zijn inspanningen en steun." Amnesty International 
verwelkomt ook de vrijlating van Mohammed Othman. Amnesty is echter ook bezorgd dat de vrijlating 
van Othman plaatsvond onder voorwaarden die zijn mensenrechten beperken. Othmans vrijheid is 
beperkt: hij mag voor een onbepaalde periode niet buiten de Westelijke Jordaanoever komen. Ook 
moet hij zich direct bij de politie melden wanneer die hem oproept voor verhoor. Deze voorwaarden 
lijken bedoeld om Othman te beletten door te gaan met de campagne tegen de bouw van de muur/hek 
op de Westelijke Jordaanoever. Deze voorwaarden moeten onmiddellijk worden opgeheven. 
 

Achtergrondinformatie 
* Israel must stop harassment and detention of Palestinian activists, 8 januari 2010, 
http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/israel-must-stop-harassment-and-detention-
palestianian-activists 
* Israël moet Palestijnse activisten vrijlaten, 8 januari 2010, http://www.aivl.be/nieuws/israel-moet-
palestijnse-activisten-vrijlaten/19155 
* Amnesty verwelkomt vrijlating Palestijnse activist, 14 januari 2010, 
http://www.aivl.be/nieuws/amnesty-verwelkomt-vrijlating-palestijnse-activist/19460 
* Israël laat ook Mohammed Othman vrij, 18 januari 2010, http://www.aivl.be/nieuws/israel-laat-ook-
mohammed-othman-vrij/19666 

 

MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 
 

NEDERZETTINGEN EN OOST-JERUZALEM 
 

Uitspraak Netanyahu: “Israël verlaat Ariel en andere 'sleutelkolonies' nooit”  
De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat Israël zich in het kader van een toekomstige 
vredesovereenkomst met de Palestijnen niet zal terugtrekken uit Ariel, de grootste Israëlische 
nederzetting in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Hij voegde er aan toe dat Israël ook in 
andere 'sleutelkolonies' zal blijven, waaronder Ma'aleh Adumim, ten oosten van Jeruzalem, en Gush 
Etzion, ten zuiden van de stad. Amnesty wijst erop dat de bouw van nederzettingen in de Palestijnse 
gebieden niet enkel het vredesproces ondermijnt, maar ook illegaal is en gepaard gaat met een hele 
reeks schendingen van de economische en sociale rechten van de Palestijnen. 
 
Bronnen: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1061100/2010/01/29/Israel-verlaat-Ariel-en-andere-
sleutelkolonies-nooit.dhtml, Zie ook nog over aanleg parking in Sheikh Jarrah: 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1150665.html 
Amnesty-bronnen: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007, p.18 

 
Beit Yehonatan: rechterlijke beslissing wordt van tafel geveegd 
Beit Yehonatan is een gebouw van zeven verdiepingen hoog, gebouwd voor de kolonistenorganisatie 
Ateret Cohanim, in Silwan (een Palestijnse wijk in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem). Het 
gebouw is opgetrokken zonder bouwvergunning en in overtreding van de lokale planning van de 
ruimtelijke ordening. In januari 2007 heeft de lokale rechtbank het gebouw laten ontruimen en 
verzegelen, en deze beslissing is sindsdien bevestigd op alle niveaus van het gerechtelijk systeem, 
inclusief het Israëlische Hooggerechtshof. Ondanks de flagrante illegaliteit van het bouwwerk hebben 

http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/israel-must-stop-harassment-and-detention-palestianian-activists
http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/israel-must-stop-harassment-and-detention-palestianian-activists
http://www.aivl.be/nieuws/israel-moet-palestijnse-activisten-vrijlaten/19155
http://www.aivl.be/nieuws/israel-moet-palestijnse-activisten-vrijlaten/19155
http://www.aivl.be/nieuws/amnesty-verwelkomt-vrijlating-palestijnse-activist/19460
http://www.aivl.be/nieuws/israel-laat-ook-mohammed-othman-vrij/19666
http://www.aivl.be/nieuws/israel-laat-ook-mohammed-othman-vrij/19666
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1061100/2010/01/29/Israel-verlaat-Ariel-en-andere-sleutelkolonies-nooit.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1061100/2010/01/29/Israel-verlaat-Ariel-en-andere-sleutelkolonies-nooit.dhtml
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1150665.html
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007
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de bewoners onder politie-escorte toegang gekregen tot het gebouw, en worden ze beschermd door 
een privé bewakingsfirma, op kosten van het Israëlische Ministerie van Huisvesting en Constructie. 
Amnesty International roept Israël op om een einde te maken aan de uitbreiding van nederzettingen in 
bezet gebied, met inbegrip van Oost-Jeruzalem.  
 
Bron: http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=327&ArticleID=692 
Amnesty standpunt:  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en 

 
 

KOLONISTENGEWELD 
 
Levensomstandigheden Westelijke Jordaanoever: ICRC trekt aan alarmbel 
Het Internationaal Comité van het Rode Kruis roept Israël op om Palestijnen te beschermen tegen 
kolonistengeweld, hun landbouwgrond en oogst te beschermen, families toe te laten hun huizen te 
herstellen en de toegang van Palestijnen tot onderwijs en gezondheidszorg te verzekeren. 
 
Bronnen: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1068778/2010/02/17/Israel-moet-Palestijnen-beter-
beschermen-tegen-kolonisten.dhtml, http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-news-170210 
Amnesty standpunt: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en 

 
Kolonisten hakken 45 olijfbomen om  
Israëlische kolonisten hebben op dinsdag 23 februari 45 olijfbomen omgehakt op land dat tot het 
Palestijnse dorp Burin behoort (in de buurt van Nablus op de Westelijke Jordaanoever). Twee dagen 
eerder vielen kolonisten nog een Palestijnse dokter aan én een Israëlische militaire patrouille. 
Amnesty International roept Israël op om de straffeloosheid een halt toe te roepen en Palestijnen te 
beschermen tegen geweld van kolonisten. Israël is verantwoordelijk, als bezettende macht, voor de 
bescherming van de lokale bevolking van de bezette gebieden. 

 
Bronnen: http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=263615 
Amnesty-bronnen: Juni 2007, Enduring occupation. http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en  (zie p. 26-27) 

 
 

WAPENS 
 
UK verkoopt nog steeds militaire uitrusting aan Israel 
Groot-Brittannië  blijft militair materiaal aan Israël verkopen. Tijdens de eerste 9 maanden van vorig 
jaar zou voor bijna 4 miljoen Engelse pond aan exportlicenties goedgekeurd zijn voor wapens en 
materiaal. Het gaat onder andere om onderdelen voor grondradars, motoren, navigatiesystemen voor 
militaire vliegtuigen, en onbemande vliegtuigjes (‘drones’). Amnesty roept alle landen op 
wapenleveringen aan Israël, Hamas en andere Palestijnse gewapende groepen stop te zetten tot er 
geen substantieel risico meer bestaat dat de partijen met die wapens de mensenrechten schenden. 
 
Bronnen: http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/18/britain-selling-military-equipment-israel 
Amnesty-bronnen: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/foreign-supplied-weapons-used-against-civilians-israeland-
hamas-20090220, http://amnesty.org/en/library/info/MDE15/012/2009/en  

 
 

GEVANGENEN 
 
Familie Gilad Shalit vraagt hulp Rode Kruis 
Begin februari 2010 heeft de familie van de gegijzelde Israëlische soldaat Gilad Shalit het 
Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) gevraagd om te controleren of Hamas de soldaat 
volgens de Conventies van Genève behandelt. Enkele dagen daarvoor brak er tumult uit bij de ingang 
van de Hadarim gevangenis toen Israëlische demonstranten de toegang tot de bezoekersingang voor 
de moeders van Palestijnse gevangenen ontzegden. De demonstranten maanden de familieleden van 
de gevangenen aan om Hamas onder druk te zetten om akkoord te gaan met een gevangenenruil. 
Amnesty roept Hamas op om zich te houden aan de verplichtingen onder internationaal humanitair 
recht. Gilad Shalit moet humaan behandeld worden, toegang krijgen tot het Rode Kruis en 
toestemming krijgen om regelmatig met familieleden te spreken. Tegelijkertijd vraagt Amnesty 
aandacht voor Palestijnse gevangenen die zonder proces vastzitten in Israëlische gevangenissen. 
Bronnen: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1148615.html 
Amnesty-bericht: http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/56569 

http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=327&ArticleID=692
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1068778/2010/02/17/Israel-moet-Palestijnen-beter-beschermen-tegen-kolonisten.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1068778/2010/02/17/Israel-moet-Palestijnen-beter-beschermen-tegen-kolonisten.dhtml
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-news-170210
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=263615
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/033/2007/en
http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/18/britain-selling-military-equipment-israel
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/foreign-supplied-weapons-used-against-civilians-israeland-hamas-20090220
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/foreign-supplied-weapons-used-against-civilians-israeland-hamas-20090220
http://amnesty.org/en/library/info/MDE15/012/2009/en
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1148615.html
http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/56569
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PERSVRIJHEID 
 
Palestijnse journalist onwettig veroordeeld in Nablus 
Op 16 februari 2010 veroordeelde een militaire rechtbank in Nablus de Palestijnse journalist Tariq Abu 
Zaid tot anderhalf jaar gevangenschap. Dit gebeurde ondanks een uitspraak van 12 januari 2010  van 
het Palestijnse Hooggerechtshof  die de vrijlating van Zaid beval. De journalist werd schuldig 
bevonden aan het "ondermijnen van de status van de Palestijnse Autoriteit (PA)" en van "tegenstand 
bieden aan het openbaar beleid van de PA". Zaid is echter een burger, geen militair. De militaire 
rechtbank heeft volgens de mensenrechtenorganisatie PCHR bijgevolg geen mandaat om zich uit te 
spreken over zijn dossier. De Palestijnse Basiswet schrijft vrijheid van meningsuiting voor. De 
persvrijheid in de Palestijnse gebieden staat onder druk. In het aanhoudende conflict tussen Fatah en 
Hamas worden journalisten vaak aanzien als medeplichtigen van de tegenpartij. Naast Zaid worden er 
nog verschillende andere journalisten vastgehouden in de Palestijnse gebieden. 
 
Bron: http://alternativenews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2455:continued-harassment-of-journalists-
in-the-west-bank&catid=119:english&Itemid=878  

 
Britse journalist vastgehouden in Gaza 
Op 15 februari werd de Britse filmmaker Paul Martin door de Hamas veiligheidsdiensten in Gaza 
gearresteerd. Hij was aanwezig op een militair tribunaal waar hij ging getuigen ten voordele van een 
man die werd beschuldigd van collaboratie met Israël. De aanklager onderbrak Martin aan het begin 
van zijn betoog en verkondigde dat de filmmaker werd gezocht in verband met de zaak, waarna hij de 
politie beval om Martin te arresteren. Volgens ooggetuigen werd de Brit onmiddellijk in de boeien 
geslagen en hardhandig afgevoerd naar de gevangenis. De detentie van Martin is zonder precendent. 
Normaal gezien probeert Hamas in Gaza confrontaties met westerlingen, voornamelijk journalisten, te 
vermijden. Het ministerie van binnenlandse zaken van de Hamas autoriteit verkondigde dat 
buitenlanders welkom zijn, maar dat iedereen die de veiligheid in Gaza in het gedrang brengt, 
verantwoording zal moeten afleggen. De man die Paul Martin op het tribunaal zou verdedigen  zou lid 
zijn geweest van een militie gelinkt aan de rivaliserende Fatah beweging. Amnesty veroordeelt het 
optreden van Hamas tegen vermoedelijke tegenstanders. Amnesty roept de feitelijke machthebbers 
van Hamas op onmiddellijk haar vergeldingscampagne te stoppen en in te stemmen met de oprichting 
van een onafhankelijke en onpartijdige commissie van experts die de misstanden gaan onderzoeken. 
 
Bron: http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/15/british-journalist-detained-gaza-hamas, 
http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/44219 
 

 
BEWEGINGSVRIJHEID 
 
Israël schendt rechten van patiënten op medische verzorging 
Tientallen Palestijnen uit Gaza die een medische behandeling moeten ondergaan buiten de 
Gazastrook omdat ze daar niet kunnen behandeld worden, krijgen elke maand van Israël te horen dat 
ze geen toestemming krijgen om de Gazastrook te verlaten. Een nieuwe trend die zich aftekent is dat 
Israël de behandeling van patiënten uit Gaza blokkeert, zelfs zonder het inroepen van (vermeende) 
veiligheidsredenen. Issam Hamdan, die dringende medische verzorging nodig heeft, kreeg geen 
toestemming om naar een Palestijns ziekenhuis in Oost-Jeruzalem te gaan, enkel en alleen omdat 
Israël vreesde dat hij na zijn behandeling op de Westelijke Jordaanoever zou blijven. De Israëlische 
autoriteiten verhinderden onlangs eveneens 17 Palestijnen met oogproblemen de Gazastrook te 
verlaten via de Erez grensovergang. Dat meldt de Israëlische mensenrechtenorganisatie Physicians 
for Human Rights. Door de weigering van Israël de 17 op tijd door te laten, verviel de mogelijkheid om 
de transplantaties te laten doorgaan, aangezien hoornvlies 24 à 48 uur na extractie bij de donor 
onbruikbaar wordt. Amnesty wijst erop dat Israël partij is bij het International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights en aldus de verplichting heeft te voorzien in de hoogst haalbare 
gezondheidsstandaard voor de Palestijnen die onder haar bezetting leven. 
 
Bronnen: http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&ItemID=488, 
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&ItemID=533 
Amnesty-bron: Enduring Occupation: Palestinians under siege in the West Bank 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2007/en/40f33a2d-d396-11dd-a329-
2f46302a8cc6/mde150332007en.html 

 
 

http://alternativenews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2455:continued-harassment-of-journalists-in-the-west-bank&catid=119:english&Itemid=878
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http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/44219
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&ItemID=488
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&ItemID=533
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2007/en/40f33a2d-d396-11dd-a329-2f46302a8cc6/mde150332007en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2007/en/40f33a2d-d396-11dd-a329-2f46302a8cc6/mde150332007en.html
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Eindelijk wijziging route muur/hek in Bil’in 
Vijf jaar na de start van het protest tegen de muur/hek in het Palestijnse dorpje Bil’in op de Westelijke 
Jordaanoever en tweeënhalf jaar na een vonnis van het Israëlische Hooggerechtshof dat de route van 
de muur/hek in Bil’in deels illegaal verklaarde, wordt eindelijk een begin gemaakt met de 
infrastructuurwerken. Sinds het vonnis is de staat twee maal veroordeeld voor minachting van het Hof, 
wegens het niet implementeren van de beslissing. Mohammed Khatib, coördinator van het Popular 
Struggle Coordination Committee, dat over heel de Westelijke Jordaanoever vreedzame protesten 
organiseert tegen de muur/hek, is tevreden over de gronden die terugkeren, maar hij vergeet niet dat 
er nog heel wat (landbouw)gronden quasi onbereikbaar achter de muur/hek liggen. Amnesty roept 
Israël op de bouw van de muur stop te zetten en de bestaande delen af te breken, voor zover de loop 
van de muur de rechten van Palestijnen schendt. 
 
Bronnen: http://alternativenews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2446:25-years-after-israeli-supreme-
court-order-path-of-the-wall-in-bilin-to-be-moved&catid=119:english&Itemid=878 
Amnesty-bron: Enduring Occupation: Palestinians under siege in the West Bank 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2007/en/40f33a2d-d396-11dd-a329-
2f46302a8cc6/mde150332007en.html 
 

 

INTERNE PALESTIJNSE STRIJD 
 
Fatah aanhangers vervolgd in Gaza, Hamas aanhangers vervolgd in Westelijke Jordaanoever 
De veiligheidsdiensten van Hamas hebben in Gaza tientallen Fatah aanhangers gearresteerd. 
Hiermee verhinderden ze de viering van de 45ste verjaardag van Fatah. Naar verluidt werden de 
arrestanten mishandeld, geslagen en onderworpen aan een onmenslijke behandeling. De 
veiligheidsdiensten verhinderden private vieringen en namen Fatah vlaggen in beslag. De 
veiligheidsdiensten in de Westelijke Jordaanoever voeren op hun beurt ook arbitraire arrestaties uit 
van Hamas aanhangers. Bevelen van het Palestijnse hooggerechtshof om de gevangenen vrij te laten 
worden meestal genegeerd door de veiligheidsdiensten. Ook hier worden de politieke gevangenen 
blootgesteld aan martelpraktijken en andere vormen van mishandeling. Amnesty International roept de 
Palestijnse leiders in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook op om willekeurige arrestaties en 
detenties te beëindigen en om de mishandeling en marteling van gevangenen te voorkomen.  
 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=5893:pchr-condemns-
measures-taken-by-security-services-in-gaza-against-fatah-activists-&catid=36:pchrpressreleases&Itemid=194, 
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=504 
Amnesty-bron: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/003/2008/en/f39daa03-5d91-11dd-a592-
c739f9b70de8/mde210032008eng.html 

 
 

GAZA 
 
Verklaring Zweeds EU-voorzitterschap over humanitaire situatie Gaza 
Het Zweedse EU-voorzitterschap heeft in een verklaring namens de EU zijn bezorgdheid geuit over de 
humanitaire situatie in Gaza. De EU herhaalt haar oproep om de grenzen te openen voor humanitaire 
hulp, handelsgoederen en personen van en naar Gaza. Verder roept de EU op om een einde te 
maken aan alle geweld. Volgens Amnesty zouden deze woorden echter moeten worden omgezet in 
een krachtdadig optreden waarbij de EU het internationale voortouw neemt om een einde te maken 
aan de blokkade. De EU moet ook duidelijk maken dat een uitbreiding van de relaties met Israël niet 
mogelijk is zolang Israël het internationaal recht niet naleeft en de mensenrechten niet respecteert. 
Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, en de EU-ministers 
moeten zelf ter plaatse gaan om te zien hoe de gewone mensen in Gaza leven. 
 
Bron:http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/17/declaration_by_the_presidency_on_behalf_of_the_european_unio
n_on_the_humanitarian_situation_in_gaza 
Amnesty standpunt: http://www.amnesty-eu.org/static/html/pressrelease.asp?cfid=12&id=443&cat=4&l=1 of 
http://www.11.be/component/one/artikel/detail/catherine_ashton_moet_gaza_bezoeken,108611, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/002/2010/en 
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TIPS 
 

Nieuwe rapporten  
 

• 23 Days of War, 928 Days of Closure: Life One Year after Israel’s Latest Offensive on the 
Gaza Strip, http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/23-days.pdf 

• 96 Israëlische vrouwen geven mishandeling Palestijnen toe: Bijna honderd Israëlische 
vrouwen hebben aan de Israëlische mensenrechtenorganisatie 'Breaking the Silence' toegegeven 
dat zij in militaire dienst Palestijnen hebben mishandeld. De mensenrechtenorganisatie berichtte 
op haar website over een boek met getuigenissen van 96 vrouwen. In de publicatie verhalen de 
vrouwen onder meer over het intimideren en vernederen van Palestijnen. 
http://www.shovrimshtika.org/news_item_e.asp?id=32 en 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3841480,00.html  

 

Video 
 

• Fatenah (animatiefilm van Ahmad Habash, Saed Andoni): de schitterende Palestijnse 
animatiefilm "Fatenah" is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een Palestijnse vrouw die 
Gaza niet uitraakt voor een levensnoodzakelijke behandeling van haar borstkanker. De film toont 
haar zinloze strijd voor toegang tot gezondheidszorg en het menselijke drama van haar gevecht 
om te overleven. De Wereldgezondheidsorganisatie ondersteunde het project. De afgelopen 4 
jaar steeg het aantal patiënten dat behandeling vroeg buiten Gaza, omwille van het gebrek aan 
gespecialiseerde diensten in de Gazastrook. De maker van de film: “Het menselijke verhaal 
achter elk van deze tragische gevallen, dat heb ik willen vertellen en tonen.” 
http://www.youtube.com/watch?v=rElPylQV15E (27min.) 

 

Agenda 

• 8-17 maart 2010: Lezingenreeks Pieter Stockmans, coördinator landenteam 
Israël/Palestina van Amnesty Vlaanderen. Voor het vierde jaar op rij trok Pieter Stockmans, de 
coördinator van het landenteam Israël/Palestina van Amnesty Vlaanderen, naar Israël en de 
bezette Palestijnse gebieden. Ook deze keer was zijn verblijf een beklijvende ervaring met tal van 
ontmoetingen met Israëli’s en Palestijnen, activisten, mensenrechtenorganisaties, en gewone 
mensen in de straat. Aan de hand van een hele reeks foto’s en kaarten brengt hij verslag uit van 
wat er momenteel leeft in de regio. Geïllustreerd met getuigenissen van mensen ter plaatse zal 
hij de mensenrechtensituatie op het terrein schetsen, en een stem geven aan de standpunten, de 
emoties, de verwachtingen en dromen die mensen er koesteren. 

 
o Maandag 08/03/2010: Gent 

http://www.aivl.be/agenda/infoavond-de-groene-lijn-is-een-rode-lijn-mensenrechten-in-
israelpalestina/20828  

o Dinsdag 09/03/2010: Brussel 
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-de-groene-lijn-is-een-rode-lijn/20163  

o Woensdag 10/03/2010: Sint-Niklaas 
http://www.aivl.be/agenda/info-avond-israel-palestina/20233  

o Woensdag 17/03/2010: Hasselt  
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-mensenrechten-in-israel-en-palestina/20829 

 

• 23 maart 2010: Leerstoel Amnesty International Dr. Luis-Moreno Ocampo. De Leerstoel 
Amnesty International 2009-2010 gaat naar Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het 
Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij ontvangt de leerstoel voor zijn bijdrage in de strijd tegen 
straffeloosheid voor de ergste misdaden en de zwaarste mensenrechtenschendingen. Op 23 
maart 2010 zal Dr. Luis-Moreno Ocampo, na de plechtige uitreiking in de Vooruit in Gent, een 
verslag brengen van de afgelopen zeven jaar waarin hij en zijn team strijd leverden voor 
gerechtigheid voor de slachtoffers van de zwaarste mensenrechtenschendingen 
http://www.aivl.be/nieuws/leerstoel-2009-2010-voor-luis-moreno-ocampo/19794  

http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/23-days.pdf
http://www.shovrimshtika.org/news_item_e.asp?id=32
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3841480%2C00.html
http://www.youtube.com/watch?v=rElPylQV15E
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-de-groene-lijn-is-een-rode-lijn-mensenrechten-in-israelpalestina/20828
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-de-groene-lijn-is-een-rode-lijn-mensenrechten-in-israelpalestina/20828
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-de-groene-lijn-is-een-rode-lijn/20163
http://www.aivl.be/agenda/info-avond-israel-palestina/20233
http://www.aivl.be/agenda/infoavond-mensenrechten-in-israel-en-palestina/20829
http://www.aivl.be/nieuws/leerstoel-2009-2010-voor-luis-moreno-ocampo/19794
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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. 
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