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Beste lezer, 
“Foto’s liegen niet, ze tonen de realiteit. De wereld kan blijkbaar moeilijk geloven wat er 
allemaal wordt geschreven over Gaza. Misschien geloven ze het wel als ze het zien?” Deze 
woorden vertrouwde een Palestijnse fotograaf toe aan het Amnesty-onderzoeksteam in Gaza. Dat 
team beschreef op een blog uitgebreid dat de toestand in Gaza veel erger is dan we ons kunnen 
voorstellen. Daarom in deze nieuwsbrief bij ‘Tips’ een verzameling links naar foto’s en video’s die de 
vernieling in beeld brengen, hoewel geen enkele cameralens de werkelijke schaal ervan kan vatten. 
Er is veel geschreven over Gaza. U vindt in deze nieuwsbrief een selectie van opmerkelijke artikels en 
reacties, maar ook een overzichtsartikel van onze hand. In dat artikel de schokkende bevindingen van 
het Amnesty-team in Gaza. Ook stukken over de toestand in de ziekenhuizen in Gaza en de 
wapenleveringen die de oorlog hebben gevoed. In een interview met een Palestijnse student uit Gaza 
leest u een verhaal uit de eerste hand. Er worden ook al kleine stapjes gezet richting onderzoek van 
oorlogsmisdaden. De sleutel ligt bij de VN-Veiligheidsraad: een onderzoek dat door deze instantie zou 
worden ingesteld, biedt de meeste garanties op onpartijdigheid en succes. Amnesty voert een 
wereldwijde briefschrijfcampagne aan de opeenvolgende voorzitters van de Veiligheidsraad. Elke 
verstuurde brief telt. U kunt met een kleine moeite uw brief via internet versturen. Kijk zeker bij ‘Actie!’ 
Het LCT Israël/Palestina 
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FOCUS: GAZA IN CRISIS  
 
Verantwoording voor zware schendingen internationaal recht in Gaza 
Een broos staakt-het-vuren stelde een voorlopig einde aan het gewapend conflict tussen Israël en 
Hamas. De schaal van de vernietiging en de impact op burgers wordt nu pas ten volle duidelijk. De 
schendingen van het internationaal humanitair recht door beide partijen, de meer dan 1.300 
Palestijnse doden en 5.000 gewonden, de tienduizenden daklozen, de catastrofale humanitaire 
situatie in de Gazastrook en de weigering van beide zijden om elkaar als gesprekspartner te 
erkennen, tonen aan dat het conflict allerminst beëindigd is. De internationale gemeenschap kijkt aan 
tegen gigantische taken zoals de heropbouw van het gebied en het lenigen van de basisnoden van de 
bevolking. Ondertussen blijven anderhalf miljoen Palestijnen gevangen in een door Israël 
georganiseerde humanitaire crisis. Schendingen van het internationaal humanitair recht en de 
mensenrechten bleven in het decennialange conflict tussen Israël en de Palestijnen meestal 
onbestraft. De vraag die Amnesty International zich nu stelt: zal diezelfde internationale gemeenschap 
in staat of bereid zijn oorlogsmisdadigers deze keer wel ter verantwoording te roepen, nu er opnieuw 
overduidelijke aanwijzingen bestaan?  
 
De grenzen van het aanvaardbare 
Zowel Israël als de Palestijnse gewapende groepen hebben de grenzen van het aanvaardbare 
overschreden. Palestijnse gewapende groepen hebben sinds 27 december 2008 ongeveer 600 
raketten afgevuurd op dorpen en steden in het zuiden van Israël. De raketten kunnen niet op een 
doelwit worden gericht en bevatten gewoonlijk nagels of metalen die in het rond vliegen als de raket 
landt. Als er een raket op een dorp of stad dreigt te landen, gaat er een alarm af. Burgers hebben dan 
nog slechts 15-tal seconden om een schuilplaats te zoeken. Drie Israëlische burgers werden gedood 
en een 80-tal gewond. 40% van de bevolking van Ashkelon verliet tijdelijk hun huizen en is nu 
teruggekeerd, maar weinigen hebben vertrouwen in het staakt-het-vuren. De aanvallen van het 
Israëlische leger waren roekeloos en buitensporig. De militaire middelen (artillerie, bombardementen, 
kanonneerboten, tankvuur, raketten) die Israël in dichtbevolkt gebied heeft ingezet, hebben wetens en 
willens geleid tot grote aantallen burgerdoden. Vele burgers waren een vogel voor de kat in het 
buitensporige geweld dat over hen werd afgeroepen: op drie weken tijd doodde het Israëlische leger 
bijna 1300 Palestijnen, waarvan ongeveer de helft burgers (meer dan 400 kinderen). Onder de 5000 
gewonden bijna 2000 kinderen.  
 
De Israëlische aanvallen waren soms ook rechtstreeks gericht tegen de burgerbevolking en civiele 
gebouwen in Gaza, zoals televisiestations, het parlementsgebouw, gevangenissen, ziekenhuizen, 
moskeeën en scholen. Ook konvooien met hulpgoederen van de VN en het Internationale Rode Kruis 
werden bestookt door het Israëlische leger, ondanks de communicatie van de routes en de timing aan 
het leger. Het Internationale Rode Kruis schortte op 9 januari 2009 buiten Gaza stad de konvooien 
met hulpgoederen op, omdat de veiligheid van de werknemers niet meer gegarandeerd was. Het 
merendeel van de burgerbevolking in Gaza had geen toegang meer tot de humanitaire hulp waarvan 
ze afhankelijk is. De dagelijkse drie uur ‘humanitaire stilte’ is nooit voldoende geweest en werd 
bovendien niet gerespecteerd.  
 

Witte fosfor over een VN-school   ©UNRWA 

Een onderzoeksteam van Amnesty dat een 
paar uur voor het staakt-het-vuren toegang 
kreeg tot het gebied vond restanten van nog 
brandende witte fosfor verspreid in 
dichtbevolkte wijken van Gazastad. Als witte 
fosfor op je huid landt, blijft het door merg en 
been doorbranden tot het niet meer in contact 
is met zuurstof. Het Israëlische leger dropte 
bommen met dat chemische goedje in 
dichtbevolkte gebieden, een oorlogsmisdaad. 
De Conventies van Genève en toegevoegde 
protocollen verbieden het gebruik van 
dergelijke wapens in dichtbevolkte gebieden.
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Dokters in het Shifa ziekenhuis in Gazastad vertelden Amnesty International: “Het eerste dat we 
merkten waren oranjekleurige brandwonden. Zulke brandwonden hadden we nog nooit gezien. De 
wonden werden dieper en na een paar uur kwam er rook uit. Zo trachtten we een kind van 3 jaar te 
behandelen. Na drie uur kwam er rook uit zijn hoofdwonde. Dokters uit Egypte en Noorwegen 
vertelden ons later dat dit witte fosfor is. De wonde geneest niet, maar de fosfor blijft in het lichaam en 
gaat door met branden van binnen uit.” Het Amnesty onderzoeksteam vond overal – in de straten, op 
speelplaatsen van scholen, in ziekenhuizen, in huizen – resten van de bommen. Dokters kregen ook 
andere vreemde verwondingen te zien, die bewijzen opleveren van het gebruik van nieuwe wapens. 
Het Israëlische leger vuurde ‘flechettes’ af op dichtbevolkte gebieden. Flechettes zijn kleine, scherpe 
pijltjes, ongeveer 2,5 cm lang, die gewoonlijk met volle kracht worden afgevuurd door tanks in hulzen 
die 5000 tot 7000 pijltjes bevatten. Wanneer die pijltjes een mens raken, penetreren ze diep in het 
lichaam en zetten ze zich vast in de beenderen. Amnesty heeft de Israëlische regering opgeroepen 
om bekend te maken welke wapens het leger heeft gebruikt, zodat dokters weten hoe ze de 
verwondingen het best behandelen.  
 
De trage en verdeelde reacties van internationale gemeenschap hebben bijgedragen tot het hoge 
dodentol. Pas op 8 januari, 11 dagen na het begin van de gevechten, stemde de VN-Veiligheidsraad 
de quasi unanieme resolutie 1860, die een onmiddellijk staakt-het-vuren eiste. De Europese Unie 
reageerde verdeeld. Ondertussen voerde Hamas een dodelijke campagne tegen vermeende 
‘collaborateurs’: inwoners van Gaza die zij beschuldigden van het doorgeven van informatie aan het 
Israëlische leger werden zonder proces of recht van verdediging in de knieën geschoten, gefolterd en 
zelfs doodgeschoten, ook in ziekenhuizen.  
 
Menselijke schilden en vandalisme  
Palestijnse strijders opereerden dichtbij of in huizen van Palestijnse burgers. Daardoor hebben zij ook 
Palestijnse burgers in gevaar gebracht. Israëlische soldaten hebben huizen van Palestijnse burgers 
ingenomen en ze gebruikt als uitvalsbasis. De families werden gedwongen om beneden te blijven, 
waarbij zij effectief werden gebruikt als menselijke schilden. Het onderzoeksteam van Amnesty 
International in Gaza bezocht verschillende families wiens huizen tijdens het Israëlische offensief 
waren ingenomen door Israëlische soldaten. Alle huizen bevonden zich in een schandelijke toestand: 
interieur volledig vernield, de muren beklad met denigrerende grafitti, achtergelaten dozen met 
uitwerpselen, persoonlijke bezittingen op de grond gegooid,… In sommige huizen werden families 
dagenlang gevangen gehouden. Een familielid van de Sammouni familie uit Zeitoun getuigt: 
“Tientallen soldaten vielen ons huis binnen en zetten ons allemaal in één kamer op het gelijkvloers. Ze 
deden de mannen en jongens handboeien en blinddoeken om. Gedurende 2 dagen konden we niet 
bewegen. Soms gaven ze ons wat eten voor de kinderen. We wisten dat ze familieleden in een ander 
huis aan de overkant van de straat hadden gedood. Na twee dagen lieten ze ons gaan, maar ze 
hielden twee mannen. Ze dreigden ermee dat ze hen zouden doden als Hamas zou aanvallen.”  
 
De Gazastrook na 22 dagen dood en vernieling 
“Volledige buurten, die ooit bruisten van het leven, zijn veranderd in maanlandschappen. Andere 
buurten zien eruit alsof er een orkaan is doorgeraasd. Geen cameralens is breed genoeg om de 
schaal van de vernieling vast te leggen” zegt Donatella Rovera, lid van het onderzoeksteam van 
Amnesty International in Gaza. Duizenden mensen brengen hun dagen door naast het puin van hun 
eigen huizen. Zij zijn dakloos en leven nu in kartonnen of tinnen bouwsels. Tussen de hopen puin 
vond het Amnesty onderzoeksteam niet-ontplofte explosieven en zag kinderen ermee spelen. 
 

 

Het opruimen van het puin gaat heel traag. 
“We zagen mensen met de hand brokstukken 
verwijderen van op gigantische hopen puin. 
Kinderen helpen puin ruimen in kleine 
kruiwagens, een bijzonder treurig zicht. Er zijn 
weinig grote machines om te helpen bij het 
opruimen en het werk moet stoppen als het 
donker wordt rond 17 uur, aangezien er geen 
elektriciteit is om de straatverlichting te doen 
werken. De ramen van huizen die nog 
rechtstaan zijn aan diggelen geslagen. Winters 
in Gaza zijn koud” getuigt Donatella.  

Kinderen tussen het puin van een huis © Shareefsa 
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Huizen werden niet alleen vernield in bombardementen en beschietingen door tanks. In Khuza’a 
maakten Israëlische bulldozers, beschermd door tanks, een paar dagen voor het staakt-het-vuren nog 
een volledige woonbuurt met de grond gelijk. Het Israëlische leger gaf als reden dat de huizen 
dienden als wapenopslagplaatsen. Amnesty vond daar geen bewijzen van, maar vooral: het 
Israëlische leger leverde daar zelf tot op vandaag geen enkel bewijs van. Bij het puin van Gaza’s 
enige internationale school sprak Amnesty met de vader van de bewaker van de school. De campus 
van de school werd door Israëlische F16’s tot puin gebombardeerd. Het lichaam van zijn zoon werd 50 
meter verderop teruggevonden. Duizenden families hebben familieleden verloren, soms tientallen.  
 
Staakt-het-vuren? 
Regelmatig schieten Israëlische schepen nog naar de kust van Gaza. Op donderdag 22 januari 
raakten daarbij nog 9 mensen gewond. Er is nochtans een staakt-het-vuren. Op 29 januari, elf dagen 
na het staakt-het-vuren, vuurde de Israëlische luchtmacht nog raketten af van op een ‘unmanned 
aerial vehical’ op twee Palestijnse militanten op een motor. 16 burgers, bijna allemaal kinderen, 
raakten gewond. Deze raketten kunnen uiterst precies op een doelwit worden gericht. Sinds 27 
december hebben zij nochtans honderden burgerslachtoffers gemaakt, waaronder een 13-jaar oud 
meisje dat in haar bed lag te slapen, een 13-jaar oude jongen op een fiets, 8 secundaire 
schoolstudenten aan een bushalte. Het is onduidelijk of dit erop wijst dat de Israëlische luchtmacht 
beschikte over foute informatie, of dat de luchtmacht deze raketten bewust roekeloos afschoot op 
burgerdoelwitten. Ook Palestijnse gewapende groepen hielden zich niet aan het staakt-het-vuren dat 
Hamas afkondigde. 
 
De Verenigde Naties onder de bommen 
Dit was het enige conflict in de wereld waarin mensen zelfs niet toegestaan werd te vluchten, omdat 
Israël en Egypte de grenzen van de Gazastrook gesloten houden. Mensen schuilden daarom in 
scholen van de Verenigde Naties (UNRWA). Op het moment van het staakt-het-vuren hadden al meer 
dan 50.000 Palestijnen hun toevlucht gezocht in 50 scholen en andere gebouwen van de Verenigde 
Naties in Gaza. De vluchtelingen hoopten in neutrale VN-gebouwen aan de gevechten te ontsnappen 
en hun levens te beschermen. Maar ook daar kwamen ze onder vuur te liggen. Op 6 januari 2009 
bombardeerde het Israëlische leger zo een school in het Jabalia vluchtelingenkamp. 43 mensen die 
daar veiligheid hadden gezocht, werden gedood. Israël stelde eerst dat Palestijnse militanten vanuit 
de school raketten afvuurden. Chris Gunness, woordvoerder van UNRWA, ontkende dat en eiste een 
onafhankelijk onderzoek om de rol van de VN-gebouwen als neutrale plaatsen in de toekomst te 
garanderen. Bovendien gaf het Israëlische leger achteraf toe dat de raketten van Palestijnse 
militanten werden afgevuurd van buiten de school.  
 

 
Het VN hoofdkwartier in Gaza met hulpgoederen voor en na het Israëlische bombardement © UNRWA 

 
Negen dagen later bombardeerde het Israëlische leger het VN-hoofdkwartier in Gazastad, onder 
andere met fosforbommen, waardoor tonnen hulpgoederen en geneesmiddelen met een gezamenlijke 
waarde van de meer dan een miljoen dollar in vlammen opgingen. Maar ook het geloof van de 
mensen dat ze veiligheid kunnen vinden in een VN gebouw moest eraan geloven. VN-secretaris 
generaal Ban Ki-moon reageerde geschokt en eiste een verklaring: “De Israëlische minister van 
Defensie Ehud Barak vertelde me dat het een zware vergissing was. Hij verzekerde me dat het leger 
geen VN gebouwen meer zou bestoken.” Twee dagen later, op 17 januari, werd toch een andere VN-
school in Beit Lahiya gebombardeerd door het Israëlische leger. Opnieuw reageerde Ban Ki-moon met 
sterke uitspraken: “Dit is de derde keer dat VN gebouwen worden aangevallen. Amper twee dagen 
geleden verontschuldigden Israëlische leiders zich nog en hadden ze me verzekerd dat het niet meer 
zou gebeuren. Ik eis een grondig onderzoek naar deze incidenten en de bestraffing van de 
verantwoordelijken van deze schandelijke daden.” 
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Onderzoek naar oorlogsmisdaden 
Israël weigerde buitenlandse journalisten en mensenrechtenactivisten al sinds begin november 2008 
de toegang tot Gaza. Nu media en mensenrechtenorganisaties opnieuw toegelaten worden en zij hun 
werk terug kunnen doen, duiken er steeds meer verontrustende verhalen op over wat er gebeurd is 
tijdens het Israëlische offensief, waaronder gruwelijke verhalen over Israëlische soldaten die families 
standrechtelijk hebben geëxecuteerd en in huizen graffiti hebben achtergelaten met racistische 
boodschappen.  
 

Donatella Rovera neemt getuigenissen af  © AI 

 
Het onderzoeksteam van Amnesty 
International vindt steeds meer aanwijzingen 
van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid en andere zware schendingen. 
Tijdens het conflict werden geen 
onafhankelijke waarnemers gestuurd om toe te 
zien op het respect voor mensenrechten en 
internationaal humanitair recht in de 
Gazastrook en het zuiden van Israël. Dat was 
nochtans bijzonder nodig gezien het roekeloze 
geweld van beide partijen. Maar ook na het 
staakt-het-vuren is nog steeds geen officieel 
onderzoeksteam gestuurd.  

 
Na zijn bezoek aan Gaza riep Ban Ki-moon de VN-Veiligheidsraad op dringend een onafhankelijk 
onderzoek te laten instellen naar de aanvallen op VN scholen en andere VN gebouwen en naar de 
aanvallen waarbij burgers zijn gedood, en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. De VN 
Mensenrechtenraad heeft de voorzitter van de Raad het mandaat gegeven om een onafhankelijke fact 
finding-missie te sturen, maar enkel om de Israëlische schendingen te onderzoeken. De 
Mensenrechtenraad heeft de Secretaris-Generaal ook verzocht om het bombardement van het VN 
hoofdkwartier in Gaza te laten onderzoeken en om verslag uit te brengen bij de Algemene 
Vergadering. Op 10 februari kondigde Ban Ki-Moon's aan dat hij een onderzoek zou laten instellen 
naar de aanvallen op de VN-gebouwen. Amnesty maakt van de gelegenheid gebruik om opnieuw 
aandacht te vragen voor een onderzoek naar alle oorlogsmisdaden. “Niet enkel de slachtoffers van de 
aanvallen op VN-scholen en gebouwen hebben het recht om te weten waarom en door wie hun 
rechten werden geschonden en om de verantwoordelijken bestraft te zien” stelde Amnesty.  
 
Amnesty is verontrust over de signalen die de Europese Unie en het Tsjechische voorzittersschap 
naar Israël zenden. Tot vandaag zwijgt het Tsjechisch EU-presidentschap in alle talen over het 
internationaal humanitair recht. De uitspraken van de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken 
over het internationaal humanitair recht bijvoorbeeld waren bijzonder verontrustend: “Ik heb nog nooit 
een oorlog gezien waarin het international humanitair recht ten volle gerespecteerd werd. We moeten 
goede relaties onderhouden met Israël, net zoals we dat moeten doen met de Arabische landen.” Het 
is ongezien dat een EU-voorzitterschap in letterlijke bewoordingen het international humanitair recht 
ondermijnt. Op 26 januari staken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken de koppen bij elkaar 
om een standpunt te formuleren. De uitkomst was teleurstellend: “De Europese Unie betreurt ten 
zeerste het verlies aan mensenlevens in dit conflict, in het bijzonder de burgerslachtoffers. De Raad 
herinnert alle partijen bij het conflict om de mensenrechten te respecteren en hun verplichtingen onder 
het internationaal humanitair recht na te leven en zal de onderzoeken naar vermeende schendinge 
van nabij volgen. In dit verband merkt de Raad het statement van de VN Secretaris-Generaal Ban Ki-
moon aan de Veiligheidsraad op 21 januari op. De Raad veroordeelt het bombarderen van VN-
infrastructuur in Gaza.” De EU roept dus niet zelf op tot een onderzoek. Als ondertekenaars van de 
Vierde Conventie van Genève moeten de lidstaten nochtans het respect voor het internationaal 
humanitair recht verzekeren.  
 
Amnesty International gelooft dat duurzame vrede en veiligheid niet zal gerealiseerd worden, tenzij er 
rekenschap wordt afgelegd voor misdaden onder internationaal recht. Daarom dringt Amnesty erop 
aan dat alle partijen aansprakelijk worden gesteld voor de schendingen die ze pleegden. Lidstaten als 
België en Ierland hebben die schendingen van het oorlogsrecht wel veroordeeld en drongen 
tevergeefs aan op een verklaring waarin een onafhankelijk onderzoek zou worden gevraagd. 
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De blokkade blijft 
Israël onderwerpt de Gazastrook al 19 maanden aan een quasi-volledige afsluiting en staat erg 
huiverachtig tegenover de permanente opening van de grensovergangen voor goederen en personen. 
Er bestaat een consensus binnen Europa dat een duurzaam staakt-het-vuren en het openstellen van 
alle grensovergangen naar Gaza de enige manier is om de dramatische situatie te verbeteren en een 
veilig bestaan voor burgers aan beide zijden te garanderen. De Europese Unie en de internationale 
gemeenschap in het algemeen tekenen echter geen stevig beleid uit om de afsluiting van de 
Gazastrook ongedaan te maken. Israël laat nu sporadisch goederen en brandstof binnensijpelen,  
maar enkel een duurzame opening van de grenzen kan de Gazastrook economisch doen heropleven. 
De 1,5 miljoen inwoners mogen niet langer gevangen blijven in een door Israël georganiseerde 
humanitaire crisis. Zoals de VN stellen is de heropbouw van Gaza, die miljarden zal kosten, en het 
lenigen van de basisnoden van de 1,5 miljoen inwoners echter onmogelijk als de grenzen niet open 
gaan. De heropbouw staat gelijk aan de heropbouw van een stad met de omvang van Barcelona.  
 

 
De gewonden stroomden binnen © Shareefsa 

Een bijzondere bekommernis zijn de meer dan 
5.000 gewonden die dringend medische 
verzorging nodig hebben. Velen dreigen nog te 
sterven door de dramatische toestand in de 
ziekenhuizen in Gaza (zie ‘Quote van de 
maand’). Door de blokkade van brandstof 
moeten ziekenhuizen een beroep doen op 
back-up generatoren die onvoldoende stroom 
leveren om noodzakelijke ziekenhuis-
apparatuur te laten functioneren. Het dodentol 
blijft daarom stijgen. De EU moet duidelijk 
maken aan Israël dat het ontoelaatbaar is de 
afsluiting aan te houden.  

 
Zoals Commissaris Benita Ferrero Waldner bevestigde, is Israëls afsluiting een collectieve bestraffing 
van burgers en een schending van het internationaal humanitair recht. Tsjechië stelde een 
donorconferentie voor om de humanitaire situatie in Gaza aan te pakken. We mogen hopen dat de EU 
dan ook de druk op Israël zal opvoeren om de blokkade, de grootste oorzaak van de humanitaire crisis 
in Gaza, op te heffen. Daarvoor heeft de EU een hefboom: onmiddellijk de huidige gesprekken met 
Israël over een opwaardering van de relaties opschorten (De blokkade blijft gehandhaafd: zie 
nieuwsbericht bij ‘Mensenrechten in het nieuws’) 
 
Hoe zal Europa zijn relaties met Israël verder zetten?  
De Europese Unie zou een verkeerd signaal geven aan Israël indien ze het proces voortzet van de 
opwaardering van de bilaterale relaties, in het kader van het Associatieakkoord en het Europese 
Nabuurschapsbeleid. Daarom pleit Amnesty ervoor om de onderhandelingen stil te leggen tot de 
afsluiting van de Gazastrook is opgeheven en de doorgangen open zijn voor personen en goederen. 
Europa moet zijn politiek ten aanzien van Israël dringend bijsturen. De  EU mag Israël niet langer te 
kennen geven dat respect voor het internationaal recht geen voorwaarde is in het partnerschap. 
Europa heeft wel degelijk invloed op Israël.  

 

Amnesty International materiaal over Gaza crisis  
 
Amnesty opinie: “Iedereen gelijk voor de wet, ook Israël” http://www.standaard.be/dubbelemoraal 
 
Algemene Gaza crisis webpagina’s  
* Op de website van Amnesty International: http://www.amnesty.org/en/gaza-crisis 
* Op de website van Amnesty International Vlaanderen: http://www.aivl.be/israel-en-de-bezette-gebieden   
 
Amnesty International Blog (laatste nieuws!): Amnesty-onderzoeksteam blogt vanuit Gaza, op zoek naar de 

eerste bewijzen van oorlogsmisdaden: http://livewire.amnesty.org/category/gaza-israel (links bovenaan kan je 
klikken op ‘older’ om eerdere blogposts te lezen) 
 
Amnesty International Persberichten en andere berichten: http://www.amnesty.org/en/region/israel-and-

occupied-territories 
 
Questions and answers met Donatella Rovera: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2009/en 

http://www.standaard.be/dubbelemoraal
http://www.amnesty.org/en/gaza-crisis
http://www.aivl.be/israel-en-de-bezette-gebieden
http://livewire.amnesty.org/category/gaza-israel
http://www.amnesty.org/en/region/israel-and-occupied-territories
http://www.amnesty.org/en/region/israel-and-occupied-territories
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/006/2009/en
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Video en audio:  
* Amnesty International’s Philip Luther on the conflict in Gaza and Southern Israel: 
http://www.youtube.com/watch?v=kMshcMHHwmE   
* Researching allegations war crimes Israel and Gaza: de eerste bevindingen van het Amnesty onderzoeksteam 
in Gaza http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/video-and-audio/video-researching-allegations-war-
crimes-israel-and-gaza-2009013  
* Donatella Rovera, onderzoekster Amnesty International, vanuit Gaza  
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=644477354&email=a613278b3565c25
532a473011b1984f2 
* Video Amnesty UK: Britse artiesten laten van zich horen http://www.protectthehuman.com/videos/gaza-crisis-3  
* Radiointerview Amnesty Nederland: http://www.radio1.nl/contents/3951-hamasgeweld-tijdens-gaza-
oorlog?autostart=4331  
* Interview Zahir Janmohamed, Midden-Oosten verantwoordelijke Amnesty International USA, 
http://www.thejerusalemfund.org/ht/d/ContentDetails/i/4022/pid/223  
 
Amnesty International Rapporten: 
* The conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability (januari 2009) 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/007/2009/en  
* Hamas' deadly campaign in the shadow of the war in Gaza (februari 2009) http://www.amnesty.org/en/news-
and-updates/report/hamas-waged-deadly-campaign-war-devastated-gaza-20090212  
* Gaza blockade - collective punishment (juli 2008) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/021/2008/en  
 
Amnesty International Open letters en Oral statements 
Aan de VN-Veiligeheidsraad:  
* 22 januari 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/007/2009/en 
* 13 januari 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/006/2009/en 
* 9 januari 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/005/2009/en  
Aan de VN-Mensenrechtenraad: http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/004/2009/en   
Aan de Europese Unie http://www.aieu.be/static/documents/2009/B843Gaza.pdf, 

http://www.aieu.be/static/html/pressrelease.asp?cfid=7&id=392&cat=4&l=1 

 
 

ACTIE! 
 

CONFLICT IN GAZA: VRAAG OM VERANTWOORDING! 
Amnesty vraagt de VN, en de Veiligheidsraad in het bijzonder, om onmiddellijk stappen te 
ondernemen om alle partijen verantwoordelijk te stellen voor hun schendingen van het internationaal 
recht. De Veiligheidsraad moet verder gaan dan het onderzoek naar schade aan VN-gebouwen.  
 

� ACTIE: MAIL OF FAX VOOR 1 MAART 2009 NAAR DE JAPANSE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 

HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/GAZA-VRAAG-VN-OM-VOLLEDIG-ONDERZOEK/3084   

 

GHASSAN KHALED: ADMINISTRATIEF GEVANGEN SINDS 10 MAANDEN 
Dr. Ghassan Khaled is docent aan de rechtsfaculteit van Najah University in Nabloes. Sinds 3 april 
2008 houdt het Israëlische leger hem administratief gevangen in Israël. Als administratief gevangene 
heeft hij vrijwel geen uitzicht op aanklacht of proces. Op 2 oktober vaardigde het Israëlische leger voor 
de tweede keer een administratief detentiebevel uit voor 6 maanden.  
 

� ACTIE: STUUR BRIEVEN (PER POST, FAX)! SURF NAAR HTTP://WWW.AIVL.BE/ACTIE/GHASSAN-

KHALED-ADMINISTRATIEF-GEVANGEN-SINDS-10-MAANDEN/1662  

 

GOED NIEUWS: SALWA SALAH EN SARA SIUREH VRIJ! 
Salwa Salah en Sara Siureh, twee 17-jarige Palestijnse meisjes, werden na 7 maanden 
administratieve detentie in Israël zonder aanklacht of proces op 1 januari vrijgelaten. Het was de 
eerste keer dat minderjarige Palestijnse meisjes administratief gevangen werden gezet. Palestijnse 
kinderen zijn onderworpen aan de Israëlische militaire procedures die niet in overeenstemming zijn 
met de VN Conventie inzake de rechten van het kind, die Israël onderschreven heeft. Salwa zit 
momenteel in haar laatste jaar middelbare school en zou haar toegangsexamen voor de universiteit 
afleggen. Aangezien het schooljaar al begonnen is, zal ze haar jaar moeten overdoen. 
 

� MEER INFO: HTTP://WWW.AIVL.BE/NIEUWS/PALESTIJNSE-TIENERS-TERUG-VRIJ/1461  

http://www.youtube.com/watch?v=kMshcMHHwmE
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/video-and-audio/video-researching-allegations-war-crimes-israel-and-gaza-2009013
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/video-and-audio/video-researching-allegations-war-crimes-israel-and-gaza-2009013
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=644477354&email=a613278b3565c25532a473011b1984f2
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=644477354&email=a613278b3565c25532a473011b1984f2
http://www.protectthehuman.com/videos/gaza-crisis-3
http://www.radio1.nl/contents/3951-hamasgeweld-tijdens-gaza-oorlog?autostart=4331
http://www.radio1.nl/contents/3951-hamasgeweld-tijdens-gaza-oorlog?autostart=4331
http://www.thejerusalemfund.org/ht/d/ContentDetails/i/4022/pid/223
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/007/2009/en
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/hamas-waged-deadly-campaign-war-devastated-gaza-20090212
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/hamas-waged-deadly-campaign-war-devastated-gaza-20090212
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/021/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/007/2009/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/006/2009/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/005/2009/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR41/004/2009/en
http://www.aieu.be/static/documents/2009/B843Gaza.pdf
http://www.aieu.be/static/html/pressrelease.asp?cfid=7&id=392&cat=4&l=1
http://www.aivl.be/actie/gaza-vraag-vn-om-volledig-onderzoek/3084
http://www.aivl.be/actie/ghassan-khaled-administratief-gevangen-sinds-10-maanden/1662
http://www.aivl.be/actie/ghassan-khaled-administratief-gevangen-sinds-10-maanden/1662
http://www.aivl.be/nieuws/palestijnse-tieners-terug-vrij/1461
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ISRAËLI’S EN PALESTIJNEN VOOR DE VREDE 
 

  
 
“WAT VERWACHT JE ALS ER 
GEEN MEDICIJNEN ZIJN, ALS 

ER GEEN VOEDSEL IS, ALS ER 
ONDERVOEDING IS? EEN 
VREDELIEVEND VOLK?” 

 

Interview met Maher en Samah 
Albhaisi uit Gaza  

 
Maher Albhaisi (30) is één van de honderden 
studenten uit Gaza die gedurende lange tijd 
geen vergunning kregen van het Israëlische 
leger om Gaza te verlaten. Het was pas na 
grote druk op de Israëlische autoriteiten, onder 
andere door Amnesty International, dat Maher 
net op tijd zijn doctoraat Hydrologie aan de 
Vrije Universiteit Brussel kon starten. Zijn 
vrouw Samah en dochtertjes Shahed (4) en 
Rahaf (2) konden overkomen naar België, 
maar veel van zijn familieleden en vrienden 
zitten nog in Gaza. Maher beleefde de ‘oorlog’ 
vanuit België, een ware kwelling. Tijdens 
dagelijkse telefoongesprekken met familie en 
vrienden in Gaza stond hij doodsangsten uit. 
Op 19 januari, net een dag na het staakt-het-
vuren, spraken wij met Maher en Samah in 
hun appartement in Brussel. Maher en Samah 
hebben jaren in Gaza gewoond, ook onder de 
Israëlische blokkade. 
 
De toestand in Gaza vóór de recente bloedige 
escalatie was al dramatisch. De anderhalf 
miljoen inwoners leefden al 19 maanden onder 
een verscherpte blokkade. We vroegen Maher 
en Samah naar de impact van die blokkade op 
het dagelijkse leven in Gaza. Zowel de 
blokkade als de recente Israëlische aanval op 
Gaza hebben hun weerslag op ongeveer elk 
aspect van het dagelijkse leven, maar op een 
aantal vlakken wegen de gevolgen bijzonder 
zwaar. 
 

Maher: Bijvoorbeeld in het onderwijs: het 
tekort aan schrijfmateriaal, papier en 
leesboeken heeft gevolgen voor de schrijf- en 
leesvaardigheden van de kinderen. Vooral de 
medische sector lijdt erg zwaar onder de 
blokkade. Er is een gebrek aan medisch 
materiaal en medicijnen. De meest kwetsbare 
mensen zijn daar de eerste slachtoffers van. 
Zo is er voor spoedgevallen bij nier- en 
hartproblemen geen adequate behandeling 
mogelijk. Daar zijn mensen door gestorven.  
Samah: Toen ik de laatste keer in Gaza was, 
vond ik zelfs geen aspirine. Na lang zoeken 
heb ik er dan toch gevonden, maar van een 
illuster merk. Ik moest er 55 shekel (€20) voor 
neertellen. 
Maher: Een mogelijk nog groter probleem in 
de ziekenhuizen is het tekort aan reserve-
onderdelen. Veel onderdelen zijn te groot om 
door de tunnels binnengesmokkeld te worden. 
Kapotte machines kunnen dus niet hersteld 
worden. Israël houdt ook regelmatig de brand-
stoftoevoer tegen, waardoor de apparatuur in 
de ziekenhuizen op back-up-generatoren moet 
draaien.   
 
Hoe is het gesteld met de infrastructuur na 
de recente bombardementen?  
Maher: De elektriciteitscentrale werd al eens 
gebombardeerd na de ontvoering van Gilad 
Shalit. Toen was er slechts voor 4 à 6 uur per 
dag elektriciteit. Het heeft toen 3 maanden 
geduurd om terug op een normale manier 
elektriciteit op te wekken. Egypte bezorgde wel 
generatoren, maar dat waren verouderde 
machines die regelmatig onderhoud vergden. 
En dat was opnieuw problematisch aangezien 
reserveonderdelen niet op elk moment kunnen 
worden ingevoerd. Tijdens het recente militaire 
offensief van Israël werd de hele infrastructuur 
van het elektriciteitsnetwerk opnieuw 
gebombardeerd, waardoor Gaza 13 dagen 
zonder elektriciteit bleef, met alle denkbare 
gevolgen vandien. Herstelwerken waren 
levensgevaarlijk vanwege bombardementen. 
 
De blokkade is een vorm van collectieve 
bestraffing: Israël wil de bevolking van 
Gaza tegen Hamas opzetten door hen te 
doen geloven dat al hun miserie door de 
blokkade en de massale vernieling de 
schuld is van Hamas. 
Maher: Die perverse logica klopt niet. Laten 
we eerlijk zijn. De bevolking zal dit heus niet 
aan Hamas verwijten. Toch treft ook Hamas 
schuld. Ze staan te veel onder controle van de 
geostrategische belangen van Iran en Syrië. 
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Zowel Israël als Hamas hebben een 
verwerpelijke houding. Het is zeer gevaarlijk en 
ook niet nodig om Israël met opzet een reden 
te geven om een oorlog te beginnen. 
 
Palestijnse gewapende groepen vuurden 
inderdaad terug vele raketten af op 
Israëlische dorpen en steden. Hoe had 
Israël het rakettenprobleem moeten 
aanpakken? Nu ligt heel Gaza in puin, door 
de acties van een handvol militanten. 
Maher: De Palestijnse raketten hebben lang 
gezwegen. Er was een staakt-het-vuren van 6 
maanden. Israël beloofde de grenzen te 
openen als er geen raketten zouden worden 
afgevuurd, maar deed dat niet. En kijk wat nu 
het resultaat is. Israël heeft de sleutel in 
handen die de grenzen van Gaza kan openen 
en sluiten. Dat is ook de sleutel tot de 
oplossing, omdat die aan de bevolking van 
Gaza terug een normaal leven kan geven. Wat 
verwacht je als er geen medicijnen zijn, als er 
geen voedsel is, als er ondervoeding is? Een 
vredelievend volk? De Israëlische reactie heeft 
de radicale bewegingen alleen maar versterkt. 
Een hele generatie jongeren is nu uit op wraak 
en zo houdt Israël zijn vijand in stand.  
 
Het doel van het militaire offensief was 
volgens jou niet om de raketten te 
stoppen? 
Maher: Een militaire actie kan de toevoer van 
wapens aan Palestijnse gewapende groepen 
ten hoogste verminderen, maar nooit helemaal 
doen stoppen. De oorlog als een oorlog tegen 
het terrorisme omschrijven gaat niet op, het is 
een oorlog tegen de bevolking. Door de 
infrastructuur te bombarderen, wil Israël zelfs 
het minimum vernietigen dat de bevolking 
nodig heeft om te overleven. En zelfs als het 
stoppen van het afvuren raketten op Israël 
officieel het doel van het militaire offensief zou 
geweest zijn, dan nog was er geen balans 
tussen dat doel en de middelen die het 
Israëlische leger heeft gebruikt.  
Samah: De ogen van wereld zijn plots op 
Gaza gericht. Maar Gaza staat niet altijd op de 
voorpagina’s van de kranten. De wereld ziet of 
weet niet wat er voorafgegaan is aan de 
huidige crisis en wat de toestand van vandaag 
verklaart, maar enkel radicalen die raketten op 
Israël afvuren.  
 
Jullie bezoeken dagelijks een Palestijns 
meisje in een ziekenhuis in Brussel, één 
van de slachtoffers die op initiatief van de 
Belgische minister van Buitenlandse Zaken 
De Gucht naar België werd overgevlogen. 
Heeft zij jullie verteld wat ze heeft 
meegemaakt? 

Maher: We bezoeken haar om met haar te 
praten en om te helpen met het vertalen. 
Samer is amper 4, maar ze klinkt als een 
meisje van 10. Ze is in shock en duidelijk 
getraumatiseerd. Ze vertelde ons dat een 
Israëlische tank halt hield bij hun huis. 
Soldaten riepen dat het gezin het huis moest 
verlaten. Toen Samer met haar moeder, 
grootmoeder en twee zusjes naar buiten kwam 
met een witte vlag, begonnen de soldaten te 
schieten. Zij heeft zelf van dichtbij een kogel in 
de rug gekregen en kan nu alleen haar hand 
bewegen. Ze is waarschijnlijk verlamd voor het 
leven. Haar grootmoeder heeft een kogel in de 
schouder gekregen en is achtergebleven in 
Gaza, samen met haar vader. Haar twee 
zusjes werden doodgeschoten, ze heeft hen 
zien sterven. Ze wil niet eten. Ze kan of wil ook 
niet wenen en ze voelt alleen maar pijn. Kan je 
met 1300 doden, waarvan 400 kinderen en 
meer dan 5000 gewonden nog spreken van 
een oorlog tegen Hamas? Een kind van 4 
hoort niet te worden neergeschoten. Het is 
moeilijk om te begrijpen.  
 

 
Samar Abed Rabbu  

 
Hoe leggen jullie aan jullie eigen dochters 
uit wat er is gebeurd? 
Samah: We spreken er met hen niet over. 
Onze kinderen vertonen gedragsproblemen 
omwille van wat ze in Gaza hebben mee-
gemaakt. Ze hebben lang genoeg in Gaza 
gewoond om te begrijpen dat ze er niet naar 
terug willen. Onze oudste dochter zei dat ze 
haar grootmoeder miste, maar dat ze haar toch 
niet wil zien. Want dan moet ze naar Gaza. Het 
is moeilijk voor haar om de dingen in Gaza te 
begrijpen of te kaderen, maar toch doet ze dat 
op haar eigen manier. Ze vond het treffend dat 
je hier in ons appartement in België de ramen 
kan sluiten. In Gaza moesten we zelfs in de 
winter de ramen openlaten, omdat anders het 
glas door bombardementen in het rond zou 
kunnen vliegen. Het lichtje van de TV en het 
geluid van de koelkast geven haar een veilig 
gevoel: het is een teken dat er elektriciteit is. 
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Jullie familie is nog in Gaza. Zijn ze veilig?  
Maher: Hun huis staat er nog. Ze zijn bij de 
‘gelukkigen’, maar ze hebben doodsangsten 
doorstaan. Een groot deel van mijn familie 
woont in één huis dichtbij de Islamic University, 
een potentieel doelwit. Elke dag denk ik: de 
kans bestaat dat ik tientallen familieleden 
tegelijk verlies. Dat is ondraaglijk. Vrienden en 
familie in Gaza zijn maar liefst zeven keer door 
het Israëlisch leger opgebeld dat 
bombardementen zouden volgen, maar hun 
huizen werden nooit gebombardeerd. De angst 
die hierbij ontstaat is onvoorstelbaar. 
Regelmatig hoorde ik bominslagen als ik met 
mijn familie telefoneerde. Ze vertelden me dat 
de geur van de dood in de straten hangt. 
Niemand was veilig in Gaza. Er zijn veel 
mensen gestorven op straat en in hun eigen 
huizen.  
 
Normaal kunnen mensen vluchten tijdens 
de oorlog, in Gaza bleven grenzen gesloten.  
Maher: Ik herinner me een interview met Tzipi 
Livni. Op de vraag of burgers geen gevaar 
lopen, antwoordde ze dat ze maar naar veilige 
plaatsen moesten gaan. Er waren geen veilige 
plaatsen. Tijdens het offensief veranderden 
scholen van de Verenigde Naties in 
toevluchtsoorden. Op een bepaald moment 
schuilden er 50.000 vluchtelingen. Zelfs die 
gebouwen bleken geen veilige plaats te zijn. 
VN gebouwen werden maar liefst 4 keer 
gebombardeerd. Tientallen mensen die er 
veiligheid hadden gezocht, werden gedood.   
 
Israël zegt dat vanuit die gebouwen werd 
geschoten? 
Maher: De Verenigde Naties hebben eigen 
veiligheidspersoneel dat onafhankelijk van 
Hamas werkt. Hun gebouwen zijn ommuurd. 
Niemand kan daar zomaar naar binnen gaan.  
 
Koester je hoop dat oorlogsmisdadigers 
zullen gestraft worden? 
Maher: Weinig. Tijdens de zaak tegen Sharon 
hier in België enkele jaren geleden werd onder 
zware Israëlische druk één woord in de wet 
gewijzigd en de zaak mocht men vergeten. 
Bovendien werden journalisten en mensen-
rechtenorganisaties tijdens de oorlog de 
toegang tot Gaza geweigerd. Zij  zien nu, na 
het staakt-het-vuren, enkel het puin. Ze 
hebben niet gezien hoe burgers werden 
gedood. Vele lijken zijn bovendien al in staat 
van ontbinding, terwijl ze snel zouden moeten 
worden onderzocht om te weten hoe en aan 
welk soort verwondingen ze zijn bezweken. 
Laten we hopen dat er snel een onderzoek 
komt.  
 

Dan zullen de acties van Hamas ook onder 
de loep worden genomen? 
Maher: Uiteraard. Het recht geldt voor 
iedereen.  
 

 
Voorlopig bouwsel naast vernield huis 

 
Wat zal de toekomst brengen? 
Maher: Hoe lang zal het nog duren voor de 
veiligheid van de burgerbevolking in Gaza is 
gegarandeerd? Israël zal sowieso troepen in 
de buurt gestationeerd houden, zeker in het 
noorden van de Gazastrook. En Hamas zal wel 
blijven raketten afvuren. Ik verwacht ook niet 
dat de grenzen snel en voor lange tijd zullen 
open gaan. We staan nochtans voor de 
zoveelste wederopbouw die opnieuw miljarden 
euro’s zal kosten. Hoe lang zal het duren 
vooraleer de kinderen terug kwaliteitsvol 
onderwijs genieten? Scholen zijn vernield. Er is 
geen schrijfgerief, geen boeken. En vele 
kinderen zijn getraumatiseerd en hebben nood 
aan psychologische bijstand. Hoe lang zullen 
de mensen dakloos blijven? Duizenden 
gezinnen vinden hun eigen huis niet meer 
terug in het puin. Velen onder hen slapen nu in 
tenten of scholen, waarschijnlijk voor zeer 
lange tijd.  
 
Er is nu vanuit verschillende hoeken de 
bereidheid om geld te doneren.  
Maher: Geld lost niks op en brengt zeker de 
doden niet terug. In plaats van de humanitaire 
reflex achteraf, had een sterke politieke reactie 
van in het begin honderden mensenlevens 
kunnen redden. Er zijn burgers gedood, 
vrouwen en kinderen. Toch kwam er geen 
onmiddellijke, eensluidende oproep om het 
bloedvergieten onmiddellijk te stoppen. Pas 
veel later zijn de eerste voorzichtige stappen 
hiertoe gezet. Maar waar bleven China, 
Rusland, de EU, de VS? Wachtten ze tot er 
wat meer doden waren gevallen? De reactie 
van de EU is belachelijk. De EU wil geld 
doneren voor de heropbouw. Waarom 
reageerde Europa niet voor of tijdens de 
verwoestingen? Wat moeten de Palestijnen nu 
denken van de EU? De ontgoocheling in de 
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internationale reactie, zeker die van de VN-
Veiligheidsraad, is groot. Palestijnen zijn ook 
enorm ontgoocheld in Egypte en meer bepaald 
in de Egyptische regering.  
 
Zie je nog kansen op een duurzame vrede 
tussen Israël en de Palestijnen? 
Maher: We wachten op een nieuw historisch 
moment waarop de twee bevolkingen tegelijk 
vrede willen, een historische ‘match’ van de 
massa. De bevolkingen steunen op dit moment 
leiders die de confrontatie opzoeken. En dat 
verstoort de relaties voor de komende 
generaties. 
 

Wat hun eigen toekomst zal brengen is ook 
nog niet zeker. Eerst wil Maher zijn studies 
afmaken en dan misschien naar familie in 
Dubai trekken. Terugkeren naar Gaza is de 
allerlaatste optie, ook al mist hij zijn familie 
en vrienden.   
 
Over Samer Abed Rabbu, het meisje dat werd neergeschoten en 
naar België werd overgevlogen: 

- Gaza father finds out child survived 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7843430.stm  

- New evidence of Gaza child deaths 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_corre
spondent/7843307.stm 

- Gazans say IDF troops ignored white flags, shot at them 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056952.html  

 

Roepen in de woestijn 
 
“In Israël is de aandacht van iedereen nu gericht op het slagen van de militaire operatie in Gaza. In die 
context is het cruciaal dat B’Tselem als Israëlische mensenrechtenorganisatie luid protesteert tegen 
het buitensporige geweld tegen burgers.” Sommige Israëlische organisaties en auteurs laten nog de 
stem van de mensenrechten spreken in Israël. We geven hen een platform. Zie bij ‘Tips’ onder 
‘Roepen in de woestijn’.  
 
 

QUOTE VAN DE MAAND 

 
“Er is geen humanitaire crisis in de Gazastrook. Een humanitair staakt-het-vuren is dus ook niet nodig. 
Israël laat humanitaire hulp binnen in de Gazastrook.” Tzipi Livni, Israëlisch minister van 
Buitenlandse Zaken tijdens een ontmoeting met de Franse president Nicholas Sarkozy begin januari.  
 

Aanvallen op medische faciliteiten en medisch personeel 
Het Israëlische leger heeft tijdens zijn militaire operaties in de Gazastrook het werk van Palestijnse 
medische diensten zwaar bemoeilijkt. Medische verzorging van het grote aantal Palestijnse gewonden 
werd een helse taak. De situatie in de ziekenhuizen was al dramatisch door de 19-maanden lange 
Israëlische blokkade. Brandstof wordt slechts beperkt binnengelaten, waardoor ziekenhuizen moesten 
overschakelen op back-up generatoren die het ook driegen te begeven. Bovendien is het onmogelijk 
om herstelstukken in te voeren als een machine defect is. Ook geneesmiddelen waren schaars 
geworden door de blokkade. In die situatie werden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. Het 
Israëlische offensief heeft de toestand van de gezondheidssector in Gaza nog verergerd. Het 
Palestijnse Ministerie van Gezondheid riep de noodtoestand uit. Al het medische personeel werd 
opgeroepen. Alleen ernstige chirurgische ingrepen werden uitgevoerd. De voorraden van talloze 
essentiële medicijnen raakten uitgeput. De noodtoestand blijft van kracht, gezien het grote aantal 
gewonden, voorlopig van kracht.  
 

 
Ziekenwagen veranderd in wegversperring © AI 

Medische diensten werden bovendien sterk 
gehinderd in hun werk. De Wereld-
gezondheidsorganisatie stelt dat 34 medische 
faciliteiten werden beschadigd en 16 
ambulances gedeeltelijk beschadigd of 
helemaal vernield werden. Ziekenwagens en 
ambulante klinieken werden door Israël onder 
vuur genomen. Aan het al-Quds ziekenhuis in 
Gazastad zag de delegatie van Amnesty 
International in Gaza de wrakstukken van 
verschillende vernielde ziekenwagens. 
Medisch personeel vertelde dat Israëlische 
tanks de ziekenwagens hadden geramd om er 
wegversperringen van te maken.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7843430.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7843307.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/7843307.stm
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056952.html
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Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Physicians for Human Rights- Israel werden op 28 
december een dokter en verpleger gedood vanuit een helikopter terwijl ze probeerden bijstand te 
verlenen aan een gewonde, die eveneens omkwam in de aanval. Meer dan 10 artsen en assistenten 
werden gedood terwijl zij gewonden van Israëlische aanvallen trachtten te verzorgen. Dergelijke 
aanslagen maken het onmogelijk voor ziekenwagens om de gewonden en de doden te evacueren. 
Vele gewonden bleven daarom achter in vernielde huizen. Na een wijk in Gazastad onder vuur te 
hebben genomen, weigerde het Israëlische leger het Internationale Rode Kruis en Halve Maan de 
toegang tot de wijk van 3 tot 7 januari 2009. Gedurende 4 dagen werden gewonde volwassenen en 
kinderen bij de lijken van hun dode familieleden achtergelaten in het puin van hun ingestorte huizen. 
Onder de doden verschillende gewonden die later overleden omdat zij te lang moesten wachten op 
medische zorgen als gevolg van de trage onderhandelingen voor toegang tot de wijk. Eén van de 
basisprincipes van het internationaal humanitair recht is dat medisch personeel en ziekenwagens ten 
allen tijde vrij moeten kunnen bewegen om de gewonden te verzorgen en de lijken te bergen. 
 
Ziekenhuizen onder de bommen 
Medische faciliteiten in Gaza werden beschadigd of volledig vernietigd, zowel door indirecte als door 
directe inslagen. De ramen van het Pediatric Hospital in Gaza stad werden aan diggelen geslagen 
door inslagen in de buurt en moesten bij gebrek aan glas met plastic worden dichtgemaakt. 
Artillerievuur beschadigde de noordelijke muur van het Gaza European Hosptital in Khan Younis. Ook 
waterleidingen en de hoofdgenerator moesten eraan geloven, waardoor er geen elektriciteit meer was. 
Het Al Quds hospitaal in Gaza stad kreeg op 15 januari herhaaldelijk directe inslagen te verwerken, 
waarbij het administratieve gedeelte, de apotheek en het ambulancepark van het hospitaal tot schroot 
werden herleid. Een vijftigtal patiënten en een vijfhonderdtal mensen die het ziekenhuis als 
schuilplaats gebruikten, zaten een aantal uren vast, terwijl ze vreesden voor een explosie van het 
nabijgelegen brandende administratieve gebouw. Slechts na uren stemde het Israëlische leger in met 
de doorgang van brandweerlui en de evacuatie van de mensen. Het Pediatric Dorah hospitaal in Gaza 
werd drie keer geraakt, twee maal indirect, één maal direct. Van 8 tot 13 januari konden daar nog 
enkel noodingrepen uitgevoerd worden. Van 13 tot 18 januari waren zelfs die niet meer mogelijk.  
 
Het internationaal humanitair recht bepaalt dat medisch personeel en medische faciliteiten te allen 
tijde beschermd dienen te worden, ook tijdens gewapende conflicten. Aanvallen op deze diensten zijn 
zware schendingen. Toegang tot gezondheidszorg blijft ook op elk moment een fundamenteel 
mensenrecht. De bovenvermelde feiten lijken aan te tonen dat Israël deze regels niet in acht heeft 
genomen. Amnesty International vraagt dat er een onafhankelijk onderzoek komt om deze feiten te 
onderzoeken. Indien oorlogsmisdaden worden vastgesteld, moet hiervoor rekenschap afgelegd 
worden. Amnesty vraagt eveneens dat er een onmiddellijk einde komt aan de blokkade van Gaza. 
Ziekenhuizen hebben dringend nood aan meer brandstof, herstelstukken en medicijnen. De 
collectieve bestraffing van de bevolking in Gaza leidde tot een ongeziene humanitaire catastrofe, die 
schaamteloos wordt ontkend door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, is een misdaad 
tegen de menselijkheid en moet onmiddellijk stoppen.  
 

� ACTIE: HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/INFO/MDE15/002/2009/EN  

 
Achtergrondinformatie 

- http://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/sitreps/gaza_health_situation_19jan2009_annex1.pdf 
- http://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/sitreps/gaza_19_20jan2009/en/index.html 

 
 

AMNESTY NIEUWS  

Stop wapenleveringen aan Israël en Palestijnse gewapende groepen 
Op 14 januari 2009 pakte Amnesty International uit met een primeur: "We weten dat de Wehr Elbe, 
een Duits cargoschip, de Verenigde Staten verliet op 20 december 2008 met een grote levering – 989 
containers – van explosieven en andere munitie. Het schip staat onder controle van de US Military 
Sealift Command en is op weg naar de Israëlische haven van Ashdod en had normaal ook langs 
Griekenland moeten passeren. Op 31 december 2008, 4 dagen na het begin van Israëls aanvallen op 
Gaza, keurde het Amerikaanse Pentagon nog twee andere leveringen van 325 containers met munitie 
van de Verenigde Staten goed.”  
 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/002/2009/en
http://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/sitreps/gaza_health_situation_19jan2009_annex1.pdf
http://www.who.int/hac/crises/international/wbgs/sitreps/gaza_19_20jan2009/en/index.html
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WehrElbe:Amerikaansewapenlevering aanIsraël ©OsvaldoCaceres 

Deze twee leveringen hadden Ashdod in Israël 
moeten bereiken via  Astakos in Griekenland, 
maar werden uitgesteld na druk van Amnesty 
International USA op de US Military Sealift 
Command. De documenten tonen dat deze 
leveringen witte fosfor bevatten, een chemisch 
wapen dat nooit mag worden gebruikt in 
dichtbevolkte gebieden als Gaza, omdat het 
zware brandwonden veroorzaakt. Amnesty 
blijft druk zetten op de regering van de 
Verenigde Staten opdat deze niet zou 
doorgaan met wapenleveringen aan Israël. 
Maar ook de Griekse overheid en andere 
overheden mogen hun havens niet laten 
gebruiken voor zulke doeleinden. 

 
Exportcijfers tonen aan dat naast de Verenigde Staten ook een groot aantal lidstaten van de Europese 
Unie wapens hebben geëxporteerd naar Israël. Belangrijke exporteurs van wapens naar Israël sinds 
2001 zijn de Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, 
Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Servië, Bosnië-Herzegovina en ook België. 
Amnesty International vraagt de internationale gemeenschap onmiddellijk een allesomvattend 
wapenembargo in te stellen tegen Israël, Hamas en Palestijnse gewapende groeperingen. Dat 
embargo moet van kracht blijven totdat er effectieve mechanismen bestaan om te verzekeren dat 
wapens, munitie en ander militair materieel niet meer gebruikt zullen worden om ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht te begaan en totdat er een grondig, onafhankelijk onderzoek is 
ingesteld naar die schendingen tijdens de recente crisis in Gaza en het zuiden van Israël. Rekenschap 
moet afgelegd worden en personen die verantwoordelijk geacht worden, moeten voor het gerecht 
gebracht worden en een eerlijk proces krijgen. Zowel het Israëlische leger als Palestijnse gewapende 
groepen maakten zich schuldig aan zware schendingen van het internationaal humanitair recht. 
 
Amnesty International is diep bezorgd dat de Israëlische strijdkrachten wapens en ander militair 
materieel dat aan Israël werd geleverd, gebruiken om willekeurige of disproportionele aanvallen en 
directe aanvallen op burgers en civiele infrastructuur uit te voeren. Amnesty is eveneens bezorgd dat 
materiaal voor raketten is geleverd aan Palestijnse gewapende groeperingen, die deze raketten 
hebben afgevuurd op het zuiden van Israël. Dergelijke raketaanvallen zijn eveneens willekeurig omdat 
ze geen onderscheid maken tussen burgers en Israëlische strijdkrachten. De VN-veiligheidsraad riep 
in resolutie 1860 van 8 januari 2009 de lidstaten op “de inspanningen op te voeren om regelingen te 
treffen en garanties te voorzien om de illegale handel in wapens en munitie in Gaza tegen te gaan.” 
Volgens de ‘Richtlijnen van de Verenigde Naties voor de Internationale Handel in Wapens’ van 1996 
moet de term “illegale handel in wapens” begrepen worden als de internationale handel in 
conventionele wapens die in strijd is met nationaal of internationaal recht. De Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties bepaalde dat alle staten de verantwoordelijkheid hebben om internationale 
wapenhandel te verbieden als met die wapens zware schendingen van het internationaal humanitair 
recht en de mensenrechten worden begaan.  
 
Ook vanuit België worden wapens geëxporteerd naar Israël. De Belgische overheid zit duidelijk 
verveeld met deze zaak, want op 9 februari kondigde minister van Buitenlandse Zaken De Gucht aan 
dat noch Vlaanderen, noch Wallonië, noch Brussel nog wapenexportlicenties zouden uitreiken aan 
Israël die de militaire capaciteit van Israël zouden versterken. Dat gebeurde tot voor kort dus wel. Er is 
echter geen categoriek verbod op export naar Israël als niet Israël, maar een derde partij de 
eindgebruiker van de wapens is. Amnesty vraagt dat exportlicenties niet meer vergund worden zolang 
er twijfel bestaat over de echte eindbestemming van de wapens. In het Verenigd Koninkrijk is hierover 
een debat aan de gang: Britse motoren voor onbemande toestellen, die waren bestemd voor een 
derde partij, zouden toch zijn gebruikt door het Israëlische leger bij bombardementen in Gaza.  
 
Amnesty bron: http://www.aivl.be/nieuws/gaza-onmiddellijk-en-volledig-wapenembargo-essentieel/1433, 
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18004 
Persbericht Ministerie Buitenlandse Zaken: http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=95093 
Artikel in Israëlische pers over België: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1060366.html  

http://www.aivl.be/nieuws/gaza-onmiddellijk-en-volledig-wapenembargo-essentieel/1433
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18004
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=95093
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1060366.html
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MENSENRECHTEN IN HET NIEUWS 

NEDERZETTINGEN 
 
Netanyahu zal illegale nederzttingen nog uitbreiden 
Binyamin Netanyahu, met grote waarschijnlijkheid de nieuwe eerste minister van Israël en leider van 
de rechtse Likoed partij die in de Israëlische verkiezingen 29 zetels behaalde, liet tijdens zijn 
verkiezingscampagne weten dat hij de illegale nederzettingen in de bezette gebieden zal blijven 
uitbreiden.  Hij zei dat aan Tony Blair, de gezant van Midden-Oosten Kwartet. "Ik wil geen nieuwe 
nederzetting laten oprichten, maar zoals elke Israëlische regering zal ik tegemoet komen aan de 
noden verbonden aan de natuurlijke groei van de bevolking in de bestaande nederzettingen" stelde 
Netanyahu. Maar ook de uitbreiding van bestaande nederzettingen is een schending van Israëls 
verplichtingen onder internationaal recht en onder de Road Map to Peace die Blair moet overzien.  
 
Bron: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7851140.stm  

N-VA eist stopzetting leningen Dexia aan illegale nederzettingen in Palestina 
Vlaams volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois wil dat Dexia onmiddellijk stopt met het verstrekken 
van leningen voor Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Tijdens de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement vroeg hij minister-president Peeters om de Vlaamse 
bestuurders van Dexia opdracht te geven de kredietverstrekking aan de nederzettingen zo snel 
mogelijk stop te zetten. Sinds 2001 is Dexia meerderheidsaandeelhouder van een Israëlische bank, 
die intussen de naam Dexia Israël Bank Ltd. draagt. De Israëlische bank verstrekt ook leningen aan 
de nederzettingen in de Palestijnse gebieden, zo blijkt uit een brief van de gedelegeerd bestuurder 
van Dexia. De Vlaamse Regering is sinds kort aandeelhouder van Dexia.  

Bron: http://www.n-va.be/programma/standpunten/Persberichten_detail.asp?ID=3207  

 
VERENIGDE NATIES 

Israël weigert VN-Special Rapporteur Richard Falk toegang tot Israël 
Richard Falk, de VN-Special Rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden werd op 14 december 
vastgehouden op Ben Gurion Airport en de dag erna teruggestuurd. Falk zou een missie starten om 
de mensenrechtensituatie in de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook te 
onderzoeken. In Gaza zou hij op 18 december de gevolgen van de Israëlische blokkade gaan bekijken 
en vertegenwoordigers van verschillende mensenrechtenorganisaties en VN-agentschappen 
ontmoeten.   
  
Sinds Falk op 1 mei 2008 zijn taak als Special Rapporteur opnam heeft hij Israël en de Palestijnse 
gebieden nog niet kunnen bezoeken omdat Israël alle medewerking met hem weigert. Israël had 
onder meer aanstoot genomen aan uitspraken van Falk waarin hij de Israëlische blokkade van de 
Gazastrook een misdaad tegen de mensheid noemde. Ook Amnesty gebruikt deze terminologie om 
de blokkade te omschrijven, aangezien het gaat om een illegale collectieve bestraffing van een hele 
burgerbevolking. Volgens het Palestinian Center for Human Rights blokkeert Israël wel meermaals 
internationale missies. Zo werd een VN-missie onder leiding van Desmond Tutu, die van de VN-
Mensenrechtenraad het mandaat had gekregen om een bombardement op Beit Hanoun in Gaza in 
2006 te onderzoeken, geweigerd om Gaza binnen te gaan vanuit Israël.  
 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/117-2008.html, 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8NzYUMt2T2VBPg_E1wNqfjAZu6A 

 
 

DISCRIMINATIE 

 

Arabische partijen geweerd van verkiezingslijsten Israël, beslissing herroepen 
De Israëlische kiescommissie verbood op 12 januari twee Arabische partijen aan de verkiezingen van 
10 februari deel te nemen. De partijen Balad en de United Arab List, samen goed voor zeven van de 
120 zetels in het huidige Israëlische parlement, zouden het 'bestaansrecht van Israël' niet erkennen, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7851140.stm
http://www.n-va.be/programma/standpunten/Persberichten_detail.asp?ID=3207
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/117-2008.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8NzYUMt2T2VBPg_E1wNqfjAZu6A
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'oproepen tot ongehoorzaamheid' (lees: protesteren tegen het militaire offensief in Gaza) en 
'terroristen (lees: Hamas) steunen'. Onder andere de partij Israel Beitenu van de extreem-rechtse 
politicus Avigdor Lieberman, die bij de verkiezingen 15 zetels behaalde, had de klacht ingediend bij de 
kiescommissie, die de klacht gegrond verklaarde. 9 dagen later vernietigde het Israëlische 
Hooggerechtshof de beslissing van de kiescommissie. Uiteindelijk behaalde United Arab List 4 zetels 
en Balad 3 in de verkiezingen.  
 
Bronnen: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF13012009_020, 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1232292903303&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull, 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1232292927439 

 
 

COLLECTIEVE BESTRAFFING 

 
Afsluiting huis familie Palestijnse terrorist 
Op 19 januari sloot het Israëlische leger twee verdiepingen van een familiehuis van ‘Alaa Abu Dahim. 
Hij pleegde de terroristische aanval in de yeshiva in Jeruzalem op 6 maart 2008. Van 1967 tot 2005 
vernietigde of sloot Israël regelmatig Palestijnse huizen om de familie van een terrorist te straffen en 
zo toekomstige aanvallen te ontmoedigen. Van 2001 tot 2004 vernielde of sloot Israël 667 huizen. 
Meer dan 4.200 Palestijnen werden daardoor dakloos. In 2005 werd dit beleid stopgezet, omdat het 
niet effectief was. De afsluiting op 20 januari is dus de eerste in 4 jaar en werd bekrachtigd door het 
Israëlische Hooggerechtshof, ook al hadden de familieleden geen enkele rol in de misdaad van Abu 
Dahim. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’stelem trachtte de afsluiting te voorkomen, maar 
kreeg geen antwoord op een brief naar de Israëlische autoriteiten. Dit bestraffend beleid gericht tegen 
personen die niet van een misdrijf verdacht of beschuldigd worden is een collectieve bestraffing, 
illegaal onder internationaal recht. 

Bron: 
http://www.btselem.org/english/Punitive_Demolitions/20090120_Army_seals_house_in_Jabal_al_Mukabber_East_Jerusalem.asp 

 
PALESTIJNSE SCHENDINGEN 

Hamas intimideert, foltert en doodt ‘collaborateurs’ en politieke tegenstanders 
Sinds de start van het Israëlisch offensief in de Gazastrook op 27 december is er een opmerkelijke 
stijging vastgesteld van mensenrechtenschendingen door Palestijnen in de Gazastrook. Gedurende 
de afgelopen vijf weken hebben Amnesty International en ook het Palestinian Center for Human 
Rights (PCHR) getuigenissen verzameld van slachtoffers en ooggetuigen van mensenrechten-
schendingen in de Gazastrook begaan door gewapende leden van de Palestijnse Veiligheidsdiensten 
en andere gewapende mannen. Volgens PCHR zouden zeker 32 Palestijnen gedood zijn. Amnesty 
spreekt van een dubbel dozijn. Tientallen anderen werden gefolterd, doelbewust verminkt, geplaatst 
onder huisarrest,… omdat ze verdacht werden van collaboratie met de Israëlische autoriteiten, of 
omdat ze misdrijven hadden begaan. 

Amnesty bron: http://www.aivl.be/nieuws/hamas-voerde-dodelijke-campagne-in-gaza-conflict/2667 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/Increase_rep.pdf, 
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5bart_id%5d=23843&cHash=b085b707e6, 
http://www.btselem.org/English/Collaboration/20090126_Killing_of_Collaboration_Suspects_in_Gaza.asp   

Palestijnse militaire rechtbank veroordeelt Palestijn ter dood  
Op 16 december 2008 veroordeelde een militaire rechter Mohammed Ali Hassan Saidam, 34, uit 
Rafah ter dood door ophanging, omwille van ‘verraad’ en ‘spionage’. Verschillende bepalingen in het 
Strafwetboek laten oneerlijke processen toe. Dat Strafwetboek is echter onwettig omdat het nooit door 
het Palestijnse parlement werd bekrachtigd. Gedurende 2008 werden 9 Palestijnen ter dood 
veroordeeld door Palestijnse rechtbanken, waarvan 4 in de Gazastrook. Het aantal uitgesproken 
doodstraffen steeg daarmee tot 83. In 2008 werd ook een 17-jarige ter dood veroordeeld. Geen 
enkele uitgesproken doodstraf werd effectief uitgevoerd in 2008. Daartoe is de goedkeuring van de 
president nodig.  

Bron: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/118-2008.html 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF13012009_020
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1232292903303&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1232292927439
http://www.btselem.org/english/Punitive_Demolitions/20090120_Army_seals_house_in_Jabal_al_Mukabber_East_Jerusalem.asp
http://www.aivl.be/nieuws/hamas-voerde-dodelijke-campagne-in-gaza-conflict/2667
http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/Increase_rep.pdf
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5bart_id%5d=23843&cHash=b085b707e6
http://www.btselem.org/English/Collaboration/20090126_Killing_of_Collaboration_Suspects_in_Gaza.asp
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/118-2008.html
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GAZA 
 
Israëlisch leger relativeert dood 3 Palestijnse meisjes 
Het Israëlisch leger heeft op 4 februari toegegeven dat één van haar tanks drie meisjes heeft gedood 
in hun huis in Gaza. Maar het leger voegde daaraan toe dat de aanval ‘redelijk’ was. Volgens het 
Israëlisch leger zouden op 16 januari 2 projectielen het huis van de Palestijnse gynaecoloog Izz el-
Deen Abu el-Eish hebben geraakt waarbij zijn drie dochters zijn omgekomen. Het Israëlisch leger zei 
vervolgens ook dat het Israëlische leger de schade die is aangericht voor de Abu el-Eish familie 
betreurt, maar dat de keuze om in de richting van het huis te schieten ‘redelijk’ was, gezien de 
omstandigheden tijdens de gevechten, de hoeveelheid gevaar die op het leger afkwam en de 
intensiteit van de gevechten in de nabije omgeving.  

Bron: http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/05/israel-military-civilian-deaths-gaza, 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3667218,00.html  
Video: http://www.youtube.com/watch?v=5yQClCcaFYo&feature=channel_page  

Niet-ontplofte munitie nu nieuw gevaar in dichtbevolkte gebieden 
Op 20 januari zijn twee Palestijnse kinderen gedood door UXO (unexploded ordnance of niet ontplofte 
munitie) in het oosten van Gazastad. Daarmee wordt Gaza geconfronteerd met een nieuw gevaar, ook 
al is het Israëlisch offensief voorbij. Dat stond ook in een rapport van het Internationale Rode Kruis op 
21 januari. Vele kinderen hebben drie weken binnen gezeten tijdens de oorlog. Nu het geweld 
grotendeels voorbij is, willen zij naar buiten. Nu lopen ze echter nog steeds het gevaar gedood te 
worden door achtergelaten en niet-ontplofte munitie. In een van de dichtstbevolkte gebieden ter 
wereld is het gevaar nog groter. Humanitaire hulpverlening kan er ook door vertraagd worden.  

Bron: http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82556 
Amnesty standpunt: http://www.aivl.be/nieuws/israel-moet-bekendmaken-welke-wapens-gebruikt-werden-in-gaza/1580 

 
Israëlische blokkade van de Gazastrook blijft gehandhaafd, ondanks grootschalige vernieling 
Volgens Israël zouden tussen 18 en 23 januari 453 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza 
binnengereden zijn. Dat is ruim onvoldoende. Vóór de Gazastrook in juni 2007 onder een Israëlische 
blokkade kwam te staan, waren dat er 500 tot 600 per dag. Volgens OCHA (VN) blijft voedsel schaars, 
kan de elektriciteitscentrale niet op volle kracht draaien wegens een tekort aan diesel en komt er 
dagelijks slechts een fractie aan brandstof Gaza binnen. Volgens de Israëlische organisatie Gisha 
bedraagt de brandstof die Israël binnenlaat in Gaza slechts 64% van de brandstof die de bevolking 
nodig heeft om de centrale naar behoren te doen functioneren. Honderdduizenden mensen zitten 
zonder elektriciteit en nog eens honderdduizenden anderen moeten het stellen met een paar uur 
elektriciteit per dag. Mensen kunnen geen voedsel kopen dat in de koelkast moet worden bewaard. 
Huizen worden verlicht met kaarsen, verwarming werkt niet ondanks de koude winter. Meer dan 
200.000 mensen hebben geen toegang tot stromend water, de rest heeft slechts een paar uur water 
elke 2 tot 5 dagen.  
 
10 dagen na het staakt-het-vuren en ondanks beloftes dat humanitaire hulp zou worden 
binnengelaten, verhindert Israël bovendien nog steeds doelbewust dat elektriciteitsinstallaties en 
water- en rioleringsinfrastructuur zouden worden hersteld. Daarbij blijft de blokkade die al meer dan 
1,5 jaar wordt volgehouden en een vorm van collectieve bestraffing is, gewoon doorgaan. Een 
volledige opening van de grenzen is essentieel om de nodige humanitaire bijstand te kunnen verlenen 
en om vernielde infrastructuur te herstellen. Bovendien ondervindt personeel van internationale 
hulporganisaties nog steeds moeilijkheden om Gaza binnen te raken. Op 26 januari kregen 8 
medewerkers van CARE nog steeds geen toestemming. 
 
Bron: http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82615, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_26_english.pdf, 
http://www.ochaopt.org/gazacrisis/admin/output/files/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_02_05_english.pdf  
http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82583, http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/FBUO-
7NPGJG?OpenDocument, http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intItemId=1469&intSiteSN=113, 
http://www.care.org/newsroom/specialreports/gaza/index.asp?s_subsrc=170960090000&s_src=default 

 
Defect rioleringssysteem dreigt drinkwater te vervuilen 
Het rioleringssysteem in Gaza is naast sterk verouderd en slecht onderhouden ook nog eens 
beschadigd door Israëlische bombardementen. Door de zanderige grond dreigt vuil water door kapotte 
leidingen direct geabsorbeerd te worden. Aangezien grondwater vrij dicht bij het oppervlak te vinden 

http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/05/israel-military-civilian-deaths-gaza
http://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-3667218%2C00.html
http://www.youtube.com/watch?v=5yQClCcaFYo&feature=channel_page
http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82556
http://www.aivl.be/nieuws/israel-moet-bekendmaken-welke-wapens-gebruikt-werden-in-gaza/1580
http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82615
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_26_english.pdf
http://www.ochaopt.org/gazacrisis/admin/output/files/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_02_05_english.pdf
http://irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82583
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/FBUO-7NPGJG?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/FBUO-7NPGJG?OpenDocument
http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intItemId=1469&intSiteSN=113
http://www.care.org/newsroom/specialreports/gaza/index.asp?s_subsrc=170960090000&s_src=default
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is, dreigt de reeds schaarse voorraad aan proper water ook in gevaar te komen. Herstellingswerken 
aan het rioleringssysteem zijn moeilijk: reserveonderdelen raken Gaza niet binnen (Israël vreest dat 
sommige stukken voor de aanmaak van bommen kunnen gebruikt worden) en 8 arbeiders zijn 
omgekomen tijdens de Israëlische aanvallen. Ook Unicef zou volgens een OCHA-update van 26-27 
januari waarschuwen dat een blijvend gebrek aan drinkwater in combinatie met een defect 
rioleringssysteem grote risico’s inhoud voor de bevolking. Amnesty noemt het niet doorlaten van 
brandstoffen, elektriciteit en humanitaire hulpverlening een collectieve straf. 
 
Bron:  http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82645 
Amnesty standpunt: http://www.aivl.be/nieuws/israelbezette-palestijnse-gebieden-israel-moet-basisnoden-gaza-vervullen 
 

ONDERZOEK OORLOGSMISDADEN GAZA 

Belgische klacht tegen Tzipi Livni 
Naar aanleiding van het bezoek van Israëlisch minister van Buitenlandse Zaken op 21 januari aan 
Brussel voor een ontmoeting met Europese ministers, hebben Europese advocaten bij een Belgische 
rechtbank  een verzoekschrift ingediend om haar te arresteren bij aankomst in Brussel. Er was klacht 
neergelegd door Palestijnen uit Gaza met de Belgische en Franse nationaliteit.  In de Israëlische krant 
Haaretz wordt dit het ‘eerste incident in een mogelijke lange reeks aanklachten tegen Israël wegens 
oorlogsmisdaden’ genoemd. De Belgische advocaten hopen ook op de inrichting van een speciale 
rechtbank, naar het model van het Rwanda- of Joegoslavië-tribunaal. Zo’n rechtbank wordt in het 
leven geroepen door de Veiligheidsraad van de VN, waar de Verenigde Staten niet over een vetorecht 
beschikken.  
 
Bron: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057485.html  

 
Internationaal Strafhof in Den Haag tóch bevoegd? 
Belgische en Franse advocaten dienden op 22 januari een dossier in bij het Internationaal Strafhof in 
Den Haag, over oorlogsmisdaden die het Israëlische leger zou hebben begaan in de oorlog in Gaza. 
Een paar dagen eerder liet de procureur van het Strafhof Luis Moreno-Ocampo weten dat hij ook van 
Palestijnse advocaten en organisaties al verschillende dossiers had ontvangen, maar dat het Strafhof 
niet bevoegd is omdat Israël het hof niet erkent.  
 
Kort daarna echter, erkende de Palestijnse Autoriteit de rechtsmacht van het hof. Moreno-Ocampo 
stelde dat dit de zaken kan veranderen: “Het is de territoriale staat die een zaak aanhangig kan maken 
bij het hof. Palestijnse advocaten argumenteren dat de Palestijnse Autoriteit de de facto staat is. De 
misdaden werden immers op hun grondgebied begaan.” Staten die partij zijn bij de Statuten van het 
hof kunnen schendingen die door hun onderdanen of op hun grondgebied werden begaan, verwijzen 
naar het hof. Moreno-Ocampo zei dat hij eerst moest onderzoeken of in dit geval bevoegd is, 
vooraleer een onderzoek naar de misdaden zelf kan worden ingesteld.  Daarvoor wacht Moreno-
Ocampo naar eigen zeggen ook rapporten van onder andere Amnesty International af.    
 
Bronnen: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF22012009_054&ref=nieuwsoverzicht, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5636069.ece, 
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23922&cHash=78e4853a4f, 
http://www.elsevier.nl/web/Artikel.htm?contentid=222219  

VN starten onderzoek  
VN-secretaris general Ban Ki-Moon kondigde op 12 februari aan dat de “Board of Inquiry into incidents 
in Gaza” zijn werk was begonnen. Binnenkort zullen delegatieleden naar Gaza afreizen om een aantal 
specifieke incidenten te onderzoeken waarbij doden of gewonden vielen en VN-gebouwen werden 
beschadigd. Ban Ki-Moon verwacht volledige medewerking van zowel de Israëlische als de 
Palestijnse autoriteiten. De Board of Inquiry moet verslag uitbrengen bij Ban Ki-Moon, die dan verder 
zal beslissen wat er met de bevindingen moet gebeuren. Amnesty juicht deze beslissing toe, maar 
vraagt een uitbreiding van dit onderzoek. Niet enkel aanvallen op VN-gebouwen moeten onderzocht 
worden, ook andere willekeurige en buitensporige aanvallen op burgers en het onwettig gebruik van 
wapens als witte fosfor tegen burgers.  
 
Amnesty bron: http://www.aivl.be/nieuws/gaza-vn-onderzoek-moet-uitgebreid-worden/2598 
Bron: http://www.unsco.org/Documents/Statements/SG/2008/Gaza%20Board%20of%20Inquiry%2012%20Feb.pdf 

 

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82645
http://www.aivl.be/nieuws/israelbezette-palestijnse-gebieden-israel-moet-basisnoden-gaza-vervullen
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057485.html
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF22012009_054&ref=nieuwsoverzicht
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5636069.ece
http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23922&cHash=78e4853a4f
http://www.elsevier.nl/web/Artikel.htm?contentid=222219
http://www.aivl.be/nieuws/gaza-vn-onderzoek-moet-uitgebreid-worden/2598
http://www.unsco.org/Documents/Statements/SG/2008/Gaza%20Board%20of%20Inquiry%2012%20Feb.pdf
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Spaans onderzoek naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza begaan in 2002 
De hoogste Spaanse gerechtelijke raad heeft op 29 januari beslist een onderzoek te openen naar 
mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden in de Gazastrook die dateren van 2002. 7 Israëlische 
hooggeplaatsten worden ervan verdacht een buitengerechtelijke executie te hebben gepland en 
uitgevoerd. In de nacht van 22 juli 2002 dropte de Israëlische luchtmacht een massieve bom op het 
huis van Salah Shehada, een leider van de gewapende vleugel van Hamas. Naast Shehada werden 
ook 16 burgers gedood, waaronder zijn vrouw, zijn dochter, zijn bewaker, 8 kinderen, 2 oude mannen 
en 2 vrouwen. 11 huizen werden compleet vernield.  Als de verdachten zich niet binnen de 30 dagen 
melden bij de rechtbank in Spanje, zal de rechtbank internationale arrestatiebevelen uitvaardigen. De 
rechtbank kondigde ook aan dat een beschuldiging van genocide tot de mogelijkheden behoort.  
 
De Israëlische diplomatie schoot onmiddellijk in actie. Op 30 januari, een dag na de opening van het 
onderzoek in Spanje, kondigde het Israëlische ministerie van Justitie aan dat het contact had 
opgenomen met de Spaanse regering om te vragen de zaak te sluiten. De Israëlische ambassadeur in 
Spanje nam dezelfde dag contact op met de Spaanse rechter die het onderzoek had ingesteld. En 
nog op dezelfde kreeg de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken van haar Spaanse 
ambtsgenoot de garantie dat Spanje de wetgeving over universele jurisdictie zou aanpassen om zulke 
zaken in de toekomst onmogelijk te maken.  
 
Bronnen: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/22-2009.html, 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/admission_order_propery.pdf, 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1059964.html, http://www.aivl.be/nieuws/focus-oktober-2008-cultuur-van-
straffeloosheid-leidt-tot-zwakke-afdwingbaarheid-mensenrechten (scroll naar beneden tot ‘buitengerechtelijke executies’)  

 

GEVANGENEN 

Honderden Palestijnen in onmenselijke omstandigheden vastgehouden tijdens Gaza-offensief 
Addameer, de Palestijnse organisatie die de rechten van Palestijnse gevangenen verdedigt, stelde dat 
het Israëlische leger honderden Palestijnen gevangen nam tijdens het Israëlische militaire offensief in 
Gaza en dat sommigen onder hen naar gevangenissen in Israël werden gebracht voor ondervraging. 
Het Internationale Rode Kruis liet weten dat zij noch informatie kregen van de Israëlische autoriteiten 
over waar de gevangenen zich zouden bevinden, noch garanties dat zij niet zouden worden 
onderworpen aan foltering. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem werden deze 
gevangenen vastgehouden in verschrikkelijke, onmenselijke omstandigheden voor zij uiteindelijk naar 
gevangenissen in Israël werden overgebracht. Sommigen, zowel volwassenen als kinderen, werden 
dagenlang geboeid en geblinddoekt in putten in de grond vastgehouden, waar zij geen toegang 
hadden tot sanitair, voedsel of schuilplaatsen tegen regen en koude. Het Israëlische Committee 
Against Torture beschuldigt het Israëlische leger ervan moreel en juridisch onverschillig te staan 
tegenover Palestijnen die het gevangen neemt.  
 
Bronnen: http://www.ampalestine.org/national/index.php?option=com_content&view=article&id=305:detainiees-press-
release&catid=40:press-releases&Itemid=77, http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20090128.asp 

 
Israël foltert Palestijnse gevangenen 
Op 17 december 2008 liet Israël 200 Palestijnen vrij, naar eigen zeggen als een gebaar van goede wil. 
De meeste onder hen waren geen grote vissen, hadden geen Israëli’s gedood of verwond en zouden 
sowieso snel zouden worden vrijgelaten. Bovendien werden tijdens de onderhandelingen over de 
vrijlating van deze gevangenen honderden andere Palestijnen gearresteerd. Vrijgelaten gevangenen 
spraken over folteringen in de Israëlische gevangenissen. Eén van hen: “Ik kreeg regelmatig een 
stinkende zak over mijn hoofd terwijl ik in oncomfortabele posities vastgebonden zat aan een stoel. 
Dan werd ik regelmatig geslagen door ondervragers. Het eten is ondermaats, er is geen degelijke 
medische behandeling voorzien en familiebezoeken worden zo goed als nooit toegelaten.” Volgens de 
Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem heeft het Israëlische Hooggerechtshof sommige 
vormen van foltering gelegaliseerd.  
 
De behandeling van gevangenen in Israël vormt een obstakel voor verdere formalisering van de 
samenwerking tussen Israël de Europese politiedienst Europol. In de Europol-overeenkomst is 
afgesproken dat bewijs dat is verkregen door middel van marteling nooit mag worden toegelaten als 
rechtsgeldig. Volgens Amnesty heeft Israël de afgelopen veertig jaar regelmatig gevangen gemarteld 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/22-2009.html
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/admission_order_propery.pdf
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1059964.html
http://www.aivl.be/nieuws/focus-oktober-2008-cultuur-van-straffeloosheid-leidt-tot-zwakke-afdwingbaarheid-mensenrechten
http://www.aivl.be/nieuws/focus-oktober-2008-cultuur-van-straffeloosheid-leidt-tot-zwakke-afdwingbaarheid-mensenrechten
http://www.ampalestine.org/national/index.php?option=com_content&view=article&id=305:detainiees-press-release&catid=40:press-releases&Itemid=77
http://www.ampalestine.org/national/index.php?option=com_content&view=article&id=305:detainiees-press-release&catid=40:press-releases&Itemid=77
http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20090128.asp


Nieuwsbrief Landencoördinatieteam Israël/Bezette Gebieden/Palestijnse Autoriteit – januari – februari 2009  
Amnesty International Vlaanderen 

19 
 

om informatie en bewijs te verkrijgen. Uit een intern rapport van het orgaan dat toezicht houdt op 
Europol blijkt dat het onzeker is of de samenwerking tussen Israël en Europol er ooit komt. 
 
Bronnen: http://www.ampalestine.org/national/index.php?option=com_content&view=article&id=305:detainiees-press-
release&catid=40:press-releases&Itemid=77, http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45143, 
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23925&cHash=30f79eb769  

 
Zeven jonge kinderen gearresteerd voor het gooien van stenen naar de scheidingsmuur   
Zeven kinderen uit een dorpje nabij Jenin werden op 20 januari in hun huizen gearresteerd door 
Israëlische soldaten. De kinderen zijn 12, 13, 15 en 17 jaar oud. Ze zouden stenen hebben gegooid 
naar de scheidingsmuur. De oudste werd beschuldigd van wapenbezit. Soldaten kwamen hem 
oppakken na middernacht, toen hij televisie zat te kijken. Ze deden hem handboeien en blinddoek om 
en dwongen hem meer dan een half uur op de grond te blijven liggen. Hij werd naar een zaaltje 
gebracht in het dorp, waar hij andere gearresteerde kinderen hoorde huilen. Een soldaat sloeg hem in 
het gezicht. Een ondervrager schreeuwde dat hij wapenbezit moest bekennen. Hij bekende niet. De 
andere kinderen bekenden dat ze stenen hadden gegooid naar de muur, een bijzonder licht vergrijp. 
De kinderen werden overgebracht naar een Israëlische gevangenis nabij Jenin, in de Westelijke 
Jordaanoever. Eind december 2008 zaten er 342 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen, 
waaronder 7 meisjes en 5 in administratieve detentie zonder proces.  
 
Bron (en het hele verhaal): http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=1005&CategoryId=1 

 

 
 

TIPS 

Rapporten 

� Peace Now: Summary of Construction in the West Bank 2008 Nieuw rapport van de 
Israëlische organisatie Peace Now waarin een overzicht wordt gegeven van hoe de illegale 
Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden zijn aangegroeid in 2008 
http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3508 

� International Crisis Group: Ending the War in Gaza 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5838&l=1  

 
Gaza in crisis: beeldmateriaal en audio 

� FOTOS 
o Fotoslideshow met foto’s van de Amnesty International missie in Gaza en van 

Palestijnse fotografen over de bombardementen, de vernieling en de slachtoffers 
(soms schokkend) http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157612927990585/ 

o Fotoslidehow van Amnesty Nederland http://www.amnesty.nl/fotoalbum/42622 
o Fotoslideshow van een Palestijnse fotograaf met foto’s van tijdens en na het 

Israëlische offensief http://www.flickr.com/photos/30837739@N04/ 
o Foto’s van de Verenigde Naties van bombardementen op scholen,… 

http://www.un.org/unrwa/news/statements/gaza_crisis/photo_gallery/index.html 
o Fotoslideshow van UNICEF over de impact van het Israëlische offensief op kinderen 

http://www.unicef.org/photoessays/47248.html 
o Foto’s van Belgisch oorlogsfotograaf Bruno Stevens, de enige buitenlandse 

fotograaf in de Gazastrook tijdens het Israëlische offensief. Zeer sterke foto’s. 
http://pa.photoshelter.com/c/bruno/gallery-list (twee eerste slideshows bij ‘gallery’)  

o Fotoslideshow van Palestijnse mensenrechtenorganisatie Palestinian Center for 
Human Rights http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/photos_de-08.html  

o Fototslideshow van Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq 
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=420  

o Fotoslideshow met foto’s van Palestijnse fotografen (schokkend) 
http://www.slide.com/r/eDwUIhS3wz_IkVlYh8lxdzuuwAbqqghZ  

o Foto’s van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem 
http://picasaweb.google.com/btselemhumanrights/TheGazaStrip#  

http://www.ampalestine.org/national/index.php?option=com_content&view=article&id=305:detainiees-press-release&catid=40:press-releases&Itemid=77
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http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=3508
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5838&l=1
http://www.flickr.com/photos/scarrots/sets/72157612927990585/
http://www.amnesty.nl/fotoalbum/42622
http://www.flickr.com/photos/30837739@N04/
http://www.un.org/unrwa/news/statements/gaza_crisis/photo_gallery/index.html
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� VIDEOS GAZA 
o Al-Jazeera verzamelde 48 korte reportages met beelden van Gaza tijdens het 

Israëlische offensief. Beelden van in ziekenhuizen, lijkenhuizen, mensen in het 
midden van een zee van puin, interviews met slachtoffers,… Schokkend beeld van 
wat er gebeurd is tijdens de drie weken: http://cc.aljazeera.net/ 

o The Guardian: verzameling video’s over Gaza 
http://www.guardian.co.uk/world/gaza+content/video 

o The Guardian: Children of Gaza Een freelance filmmaker in Gaza maakte deze 
beelden voor Save the Children in een VN-school waar vluchtelingen schuilden 
http://www.guardian.co.uk/world/video/2009/jan/13/gaza 

o The Guardian: 'Phosphorus shells' hit Gaza UN school John Ging, hoofd van 
UNRWA, beschrijft de Israëlische aanval op een VN school die dienst deed als een 
schuilplaats voor vluchtelingen in Beit Lahiya 
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2009/jan/21/gaza-israelandthepalestinians 

o NY Times: Gazan Doctor Loses His Family: Palestijnse dokter die werkt in een 
Israëlisch ziekenhuis spreekt in het Hebreeuws wanhopig over zijn drie tienerdochters 
die in één keer werden gedood in een Israëlische bombardement (03:01) 
http://www.youtube.com/watch?v=5yQClCcaFYo&feature=channel_page  

o De Redactie: Schaarbeekse dokter werkt in Gazastad 
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.450385?mode=popupplayer 

o De Redactie: Louis Michel brengt bezoek aan Gaza 
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.458498?mode=popupplayer  

o DemocracyNow: interview Palestijns student in VS die 2 broers verloor in Israëlisch 
offensief. Vader zag zoon doodbloeden nadat Israëlischleger ziekenwagen tegenhield 
http://www.democracynow.org/2009/1/22/part_ii_palestinian_us_college_grad  

o Gaza villages Wiped off the map: reportage Brits journalist Channel 4 Jonathan 
Miller over schaal van vernieling  http://www.youtube.com/watch?v=9hjyq2FzRBo 

o Israel Hits UN School in Beit Lahiya: reportage Jonathan Miller 
http://www.youtube.com/watch?v=KmT0MjlPpRo 

o Unconventional weapons used in Gaza against civilians:  reportage Jonathan 
Miller over het gebruik van ‘ongewone’ wapens zoals witte fosfor 
http://www.youtube.com/watch?v=pfRHuQAJ9d0  

o Did Hamas use 'human shields'? reportage Jonathan Miller 
http://www.youtube.com/watch?v=Qgpg3ZexGJo  

o In Gaza with Jonathan Miller Channel 4 interactive report, 9 februari 2009: foto’s 
met commentaar van Jonathan Miller http://www.c4news.com/gaza/Gaza.html  

o Israel is targeting medics: video van medisch personeel dat lichaam van slachtoffer 
wil ophalen en zelf beschoten wordt http://electronicintifada.net/v2/article10174.shtml  

o UN chief condemns Gaza raids: toespraak VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon 
voor brandend VN-hoofdkwartier http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7840851.stm 

o Gaza rebuild 'will cost billions' http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7839093.stm 
o Gazan neighbourhoods assess damage 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7838451.stm  
o Israeli troops begin Gaza pullout: video over schaal van vernieling en 

oorlogsmisdaden. Ook Donatella van Amnesty International komt aan het woord 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7837515.stm  

o Arte TV Gaza-Sderot: Videoproject dat in 40-tal filmpjes het dagelijkse leven toont in 
het Palestijnse Gaza en het Israëlische Sderot. http://gaza-sderot.arte.tv/en/#/time/95  

� AUDIO GAZA 
o Interviews Raji Sourani en Jessica Montell : Audio interviews met Raji Sourani, 

directeur van het Palestinian Center for Human Rights en Jessica Montell, directrice 
van B’tselem http://blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2009/01/06/WAR-in-GAZA 

o Interview Ewa Jasiewicz, coördinator van de Free Gaza Movement. Ze schrijft ook 
voor The Guardian vanuit Gaza http://indymedia.be/en/node/31357 

Gaza in crisis: reacties  

� Verenigde Naties 
o UN Security Council 1860 calls for immediate, durable, fully respected ceasefire, 8 

januari 2009, http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9567.doc.htm 
o UN Secretary General Middle-East Statements http://www.unsco.org/sgs.asp 
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o Official UN Statements on Crisis in Gaza 
http://www.un.org/unrwa/news/statements/gaza_crisis/index.html 

o Statement by UNICEF Executive Director Ann M. Veneman regarding the 
humanitarian situation in Gaza http://www.unicef.org/emerg/index_47130.html 

o UNOCHA Gaza crisis: op deze pagina vind je gedetailleerde informatie over de 
humanitaire situatie in de Gazastrook http://www.ochaopt.org/gazacrisis/ 

� Andere organisaties 
o Internationale Rode Kruis: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/israel 
o Human Rights Watch: http://www.hrw.org/en/features/israel-gaza, 

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/deprived-and-endangered-humanitarian-
crisis-gaza-strip 

o Palestinian Center for Human Rights: Israeli military offensive on the Gaza Strip 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/gaza.html 

o B’tselem: Archive Gaza Strip 
http://www.btselem.org/english/OTA/?WebbTopicNumber=30&image.x=8&image.y=8  

o Gisha: http://www.gisha.org/  
o International Federation of Journalists: reacties tegen de inbreuken op de 

persvrijheid door Israël en Hamas http://www.ifj.org/en/tags/238/contents  

� België 
o Minister De Gucht ernstig bezorgd over het escalerende geweld in Gaza, 28 

december 2009 http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=94343 
o Veroordeling door minister de Gucht van de escalatie van het militair geweld in 

Gaza, 6 januari 2009 
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=94362 

o Repatriëring van gewonde kinderen in de Gazastrook: Charles Michel wendt 
zich tot het Tsjechische Voorzitterschap, 7 januari 2009  
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=94456 

o Evacuatie gewonde Palestijnse kinderen uit Gaza - Stand van zaken Belgisch 
initiatief, 7 januari 2009 
http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=94397 

o Humanitaire operatie B-Fast evacuatie gewonde kinderen blijft van kracht, 11 
januari 2009 http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=94466 

� Europese Unie  
o Brussels condemns Israeli bombing of UN school, 7 januari 2009 

http://euobserver.com/9/27356 
o EU Presidency Statement on the Middle East: The Presidency is deeply concerned 

over the continuing Israeli military action in Gaza and the continuation of 
indiscriminate rocket attacks on Israel, 9 januari 2009 http://www.eu2009.cz/en/news-
and-documents/news/statement-on-the-middle-east-5591/ 

o Michel kan houding Israël 'niet accepteren', 13 januari 2009 
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF13012009_007  

o Europe stalls on closer Israel links in Gaza protest, 14 januari 2009 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/14/europe-israel-diplomacy-gaza-protest 

o EU urges unconditional truce between Israel, Hamas, 15 januari 2009 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-01/15/content_10659493.htm 

o Europees Parlement vraagt onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en 
onderhandelde wapenstilstand in Gaza, 15 januari 2009 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-46100-012-01-03-
903-20090113IPR46099-12-01-2009-2009-true/default_nl.htm 

o Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2009 over de situatie in de 
Gazastrook, 15 januari 2009 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2009-0025+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL 

o Council of the European Union Council Conclusions on Middle East Peace 
Process, 26-27 januari 2009  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/105545.pdf, 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=
71&LANG=3&cmsid=349 
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o EU ministers condemn Israeli attacks on UN, 27 januari 2009 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/0127/1232923366997.html 

o Change in tone on Gaza by EU aid chief, 27 januari 2009 
http://euobserver.com/9/27481 

o Notes from Gaza, dagboek van een Brits Europarlementslid in Gaza, 
http://www.winwithchris.org.uk/articles/2009/notes_from_gaza_11_january_2008.htm, 
http://www.winwithchris.org.uk/news/2009/Jan/british_mep_visits_gaza_civilian_shelte
rs_in_rafah_city.htm 

 

Gaza in crisis: oorlogsmisdaden 

� Israeli human rights activists: Arrest Olmert, Livni, and Barak for war crimes, 1 januari 
2009 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057351.html, http://www.wanted.org.il 

� Israel: Stop Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 10 januari 2009  
http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/israel-stop-unlawful-use-white-phosphorus-gaza 

� Abettors of war crimes will be held accountable, 10 januari 2009 (door Adri Nieuwhof en 
Daniel Machover, twee bekende advocaten) http://electronicintifada.net/v2/article10159.shtml  

� Spreek Israël aan op geweld in Gaza, 14 januari 2009 
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1957922.ece/Spreek_Israel_aan_op_geweld_in_Gaza
_.html 

� Israël verwacht aanklachten, 20 januari 2009 
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=TB25BFBM  

� Belgian court petitioned to arrest Livni upon arrival in Brussels, 21 januari 2009 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057485.html 

� Belgische klacht in Den Haag tegen Israëlische oorlogsmisdaden, 22 januari 2009 
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF22012009_054  

� Gaza: schade opmeten, interviews met VRT-reporter Rudi Vranckx en Chris De Cock van de 
juridische dienst van Landsverdediging, 23 januari 2009 
http://www.radio1.be/programmas/och1/1437981/ 

� Guidelines for Israel’s investigation into operation Cast Lead, 8 februari 2009, 
http://www.btselem.org/Download/200902_Operation_Cast_Lead_Position_paper_Eng.pdf  

� Gaza: Legitimate Self Defense or War Crime? Interview met advocaat international recht, 9 
februari 2009 http://www.scoop.co.nz/stories/HL0902/S00172.htm  

 

Gaza in crisis: interessante artikels 

� The Israeli attacks on Gaza day by day, interactieve website 
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2009/jan/03/israelandthepalestinians 

� Gaza onder vuur, Gaza dossier van MO Magazine, http://www.mo.be/index.php?id=381 

� The Plight of Al Samouni Family in Gaza: in their own voices, 26 leden van eenzelfde 
familie gedood in één bomaanslag, http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=416 

� A “right” to defence is not a “strategy” for peace, 15 januari 2009 
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=24660&lan=en&sid=0&sp=0&isNew=1 

� Playing into the hands of Hamas, door Bernard Avishai en Sam Bahour 
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1054157&contrassID=2&subContra
ssID=4&sbSubContrassID=0 

� How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian catastrophe, door Avi Shlaim, 17 
januair 2009 http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-israel-palestine 

� This brutality will never break our will to be free, één van de zeldzame interviews met 
Hamas leider Khaled Meshaal, http://www.eutopia.nl/opinie.php?curr_id=551  

� Writing cheques for Gaza is easy. Politics is the tricky bit, door Chris Patten, 27 januari 
2009 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/27/gaza-israel-hamas-eu-us  
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� Weblog Anja Meulenbelt: op deze blog van de Nederlandse politica Anja Meulenbelt 
verschillende posts over het leven in Gaza voor, tijdens en na het Israêlische offensief: 
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/categorie/palestina-israel/page/3/   

� No Other Option?!, door Sam Bahour, 10 januari 2009, een artikel over de andere opties die 
Israël had in plaats van een militair offensief http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=31232  

� Encountering Peace: Spins and lies: Schalit, Hamas and Olmert, een tweede artikel over 
de andere opties die Israël had in plaats van een militair offensief, blik achter de schermen van 
een Israëli die onderhandelt met Hamas 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304731246&pagename=JPArticle/ShowFull 

� Gaza: Humanitarian situation, artikel over de humanitaire situatie in Gaza na het Israëlische 
offensief http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7845428.stm 

� Gaza webpagina Britse Channel 4 http://www.channel4.com/news/general/conflict_in_gaza  

� Blog van de Belgische dokter Ramzi, die tijdens het Israëlische offensief in een ziekenhuis 
in Gaza werkte http://www.intal.be/nl/blogs/ramzi 

� Aftermath: serie getuigenissen verzameld door het Palestinian Center for Human Rights over 
de impact van het Israëlische militaire offensief in Gaza op de burgerbevolking 
http://www.pchrgaza.org/files/campaigns/english/aftermath/2.html  

 
Gaza in crisis: roepen in de woestijn 

� DRIE INTERESSANTE ISRAELISCHE AUTEURS 
o GIDEON LEVY:http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy, 

http://www.haaretz.com/hasen/pages/tags/index.jhtml?tag=Gideon+Levy 
o NEVE GORDON: http://en.wikipedia.org/wiki/Neve_Gordon, 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/16/gaza-middleeast1, 
http://www.thenation.com/doc/20090112/gordon?rel=hp_picks 

o AMIRA HASS http://en.wikipedia.org/wiki/Amira_Hass, 
http://www.haaretz.com/hasen/pages/tags/index.jhtml?tag=Amira+Hass 

� VIDEOS OVER ISRAELISCH PROTEST TEGEN DE OORLOG 
o http://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w 
o http://www.youtube.com/watch?v=hT3AJ_n89no&feature=related 
o http://www.youtube.com/watch?v=SC-nYroSgAc&feature=related 
o http://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ&NR=1 

� ARTIKELS OVER ISRAELISCH PROTEST TEGEN DE OORLOG 
o http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056955.html 
o http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/16/gaza-middleeast1  
o http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20090114.asp 
o http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=31091 
o http://villagesgroup.wordpress.com/2009/01/11/a-sderot-woman-speaks-out-against-

gaza-war/ 
o http://www.alternativenews.org/content/view/1566/381/ 
o http://www.telerama.fr/idees/israel-a-t-il-perdu-la-guerre-entretien-avec-l-historien-

israelien-shlomo-sand,38589.php  
o http://anilnetto.com/uncategorized/huge-anti-war-protest-in-israel/ 
o http://www.huliq.com/1/75407/50k-palestinians-jews-marched-tel-aviv-against-gaza-

war 
o http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/01/200913202712466579.html 
o http://www.awalls.org/thousands_march_in_jaffa_against_the_war  
o http://www.awalls.org/jaffa_mourns_gazas_dead 
o http://kibush.co.il/show_file.asp?num=31924  

� ISRAELISCHE MENSENRECHTENORGANISATIES TEGEN DE OORLOG 
o http://gazaeng.blogspot.com/ 

 

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/categorie/palestina-israel/page/3/
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=31232
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304731246&pagename=JPArticle/ShowFull
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7845428.stm
http://www.channel4.com/news/general/conflict_in_gaza
http://www.intal.be/nl/blogs/ramzi
http://www.pchrgaza.org/files/campaigns/english/aftermath/2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy
http://www.haaretz.com/hasen/pages/tags/index.jhtml?tag=Gideon+Levy
http://en.wikipedia.org/wiki/Neve_Gordon
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/16/gaza-middleeast1
http://www.thenation.com/doc/20090112/gordon?rel=hp_picks
http://en.wikipedia.org/wiki/Amira_Hass
http://www.haaretz.com/hasen/pages/tags/index.jhtml?tag=Amira+Hass
http://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w
http://www.youtube.com/watch?v=hT3AJ_n89no&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SC-nYroSgAc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ&NR=1
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056955.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/16/gaza-middleeast1
http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20090114.asp
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=31091
http://villagesgroup.wordpress.com/2009/01/11/a-sderot-woman-speaks-out-against-gaza-war/
http://villagesgroup.wordpress.com/2009/01/11/a-sderot-woman-speaks-out-against-gaza-war/
http://www.alternativenews.org/content/view/1566/381/
http://www.telerama.fr/idees/israel-a-t-il-perdu-la-guerre-entretien-avec-l-historien-israelien-shlomo-sand%2C38589.php
http://www.telerama.fr/idees/israel-a-t-il-perdu-la-guerre-entretien-avec-l-historien-israelien-shlomo-sand%2C38589.php
http://anilnetto.com/uncategorized/huge-anti-war-protest-in-israel/
http://www.huliq.com/1/75407/50k-palestinians-jews-marched-tel-aviv-against-gaza-war
http://www.huliq.com/1/75407/50k-palestinians-jews-marched-tel-aviv-against-gaza-war
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/01/200913202712466579.html
http://www.awalls.org/thousands_march_in_jaffa_against_the_war
http://www.awalls.org/jaffa_mourns_gazas_dead
http://kibush.co.il/show_file.asp?num=31924
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Steun Amnesty International Vlaanderen!  
Klik hier en hier. 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.  
Inschrijven kan via een simpel mailtje naar pieter_stockmans@hotmail.com 

 

                                                 
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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