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Inleiding
2017 wordt een bijzonder jaar voor Israël: het is dan 
120 jaar na het eerste Zionistische Wereldcongres, 100 
jaar na de Balfour Declaration, die het begin markeert 
van grootschalige emigratie van Joden naar Palestina, 
70 jaar na het delingsbesluit van de VN dat de weg 
opende naar de oprichting van de Staat Israël en het 
markeert dat Israël 50 jaar het Palestijnse volk over-
heerst en hun land bezet houdt. Ari Shavit roept zijn 
landgenoten in Ha'aretz op “to find the courage to end 
the 50-year curse by ourselves, for ourselves.”1

Ontwikkelingen in Israël en Palestina
De NGO Gush Shalom constateert in een rapport dat de
internationale druk om geen zaken te doen met bedrij-
ven uit de nederzettingen effect begint te krijgen. Een 
toenemend aantal bedrijven trekt zich terug om zich in 
Israël zelf te hervestigen. Het rapport noemt o.a. Teva 
Pharmaceuticals, Intercosma cosmetics en SodaStream.
Het rapport rekent ook af met de mythe dat met name 
de Palestijnse arbeiders de dupe zijn van de verhuizing.
Diverse bedrijven adverteren juist met het tegendeel: 
“the work is performed by Jewish workers only”.2

Fuad Abu Rajab Tamimi beschoot politiemensen in 
Oost Jeruzalem. Bij het incident werd hij zelf doodge-
schoten. Daarop werd zijn vader gearresteerd en de rest
van de familie (moeder en 8 kinderen van 2-19 jaar) uit
Jeruzalem verbannen naar de Westoever.3 Als volgende 
stap heeft Netanyahu bij de procureur-generaal juridi-
sche steun gevraagd om familie van aanslagplegers te 
verbannen van de Westoever naar de Gaza strook.4

Bij een andere aanslag werd de aanslagpleger, Abdel 
Shattar al-Sharif, gewond en lag machteloos op de 
grond. Toen hij daar al minuten lang lag schoot een sol-
daat hem alsnog van korte afstand door het hoofd. De 
soldaat wordt verdacht van doodslag. In afwachting 
van zijn proces moet hij op zijn militaire basis blijven. 
Sommige ministers vinden echter dat de soldaat vrijge-
laten moet worden, “omdat hij zijn plicht deed”. Dit 
keer werd het gefilmd, waardoor niemand het gebeurde

kan ontkennen. Echter vergelijkbare incidenten speel-
den afgelopen maanden buiten het zicht van de camera 
vaker, aanleiding voor de Zweedse minister van BZ om
te vragen om een internationaal onderzoek.5

De Sephardische opperrabbijn, Yitzhak Yosef, riep sol-
daten op om aanvallers te doden, maar niet op Sabbat: 
“But Elijah the Prophet says that it’s Amalek. Put him 
in prison, after Shabbat say a blessing and kill him.”6

In de nieuwsbrief van februari meldden we een nieuwe 
golf van slooporders van Palestijnse nederzettingen, 
huizen en stallen. Op dat moment had deze golf al 480 
Palestijnen dakloos gemaakt, waaronder 220 kinderen. 
Ondanks protesten gaat die golf onverminderd door. 
Sinds februari raakten nog eens 224 Palestijnen waar-
van de helft kinderen dakloos door sloopacties.7 

Restanten van een Palestijnse woning (foto VN-OCHA)

Israël heeft recent 234 ha land in de omgeving van de 
Dode Zee en Jericho geconfisqueerd voor uitbreiding 
van nederzettingen. De actie is veroordeeld door Frank-
rijk, Duitsland, Engeland en de VS.8 

De Palestijnse afdeling van Defense for Children Inter-
national publiceerde een rapport over de behandeling 
van kinderen in het Israëlische militaire rechtssysteem. 
Eind december 2015 zaten 116 kinderen onder de 16 
jaar gevangen. De meeste kinderen komen niet voor de 
rechter, omdat zij een schulderkenning tekenen in ruil 
voor strafvermindering. Doen ze dat niet dan is het 
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voorarrest meestal veel langer dan de uiteindelijke 
straf. 20% van de kinderen kreeg een gevangenisstraf 
van meer dan een jaar.9 

Het rapport kwam te vroeg om de laatste ontwikkelin-
gen te vermelden: de veroordeling van een 12 jarig 
meisje tot 4 maanden gevangenisstraf en van een 13 
jarig meisje tot 4½ maand + een boete van 7000 sjekel
(€1640). Als de boete niet betaald wordt moet de moe-
der van het meisje 7 maanden de gevangenis in.10

Internationale ontwikkelingen
Tijdens een conferentie over het bestrijden van de we-
reldwijd groeiende boycot beweging tegen Israël ver-
klaarden Europese en Amerikaanse sprekers zich tegen
een boycot, maar benadrukten tegelijk dat de beste be-
strijding het realiseren van een politieke oplossing is.11

De Mensenrechten Raad van de Verenigde Naties 
heeft besloten een zwarte lijst aan te leggen van Israë-
lische en internationale bedrijven die direct of indirect 
actief zijn in de nederzettingen.12

Israël benoemt de voormalige leider van de kolonis-
tenbeweging Dani Dayan tot consul-generaal in New 
York. Eerder weigerde Brazilië hem als ambassadeur.13

De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken 
werd verboden Ramallah te bezoeken, zonder ook de 
Israëlische regering te bezoeken, al onderhouden Israël
en Indonesië geen diplomatieke banden. Feitelijk bete-
kent dit dat Israël zich een vetorecht aanmeet wie de 
regering van Palestina in Ramallah mag bezoeken.14

Uit de VS komen steeds meer kritische geluiden ten 
aanzien van Israël. President Obama overweegt om 
een nieuwe resolutie over de nederzettingen niet te 
treffen met een veto. Vice-President Biden zegt dat de 
regering Netanyahu Israël de verkeerde kant op stuurt. 
Presidentskandidaat Sanders zegt een meer evenwich-
tige benadering van Israël en Palestina voor te staan en

Senator Leahy vraagt om een onderzoek of de militai-
re hulp aan Israël wel legaal is gelet op de beschuldi-
gingen van het schenden van mensenrechten door het 
Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Dit sluit 
aan bij het mensenrechtenrapport van het State Depart-
ment waarin gesproken wordt over excessive use of 
force by Israeli Security Forces 15,16,17,18

Ontwikkelingen in Nederland
D66 Kamerlid Sjoerdsma vraagt aan minister Koen-
ders om schadevergoeding te verlangen van Israël we-
gens het vernielen van een landbouwproject dat door 
Nederland is gesteund voor 10 miljoen euro.19

Het congres van D66 heeft zich in een resolutie uitge-
sproken voor opschorting van het associatieverdrag 
met Israël, indien dit land niet stopt met de nederzet-
tingenbouw en schending van mensenrechten.20

Directeur Max Wieselmann van Een Ander Joods Ge-
luid roept op om het associatieverdrag tussen EU en 
Israël op de schop te nemen. Hij verwijst daarvoor 
naar artikel 2: “... de eerbiediging van de mensenrech-
ten en de democratische beginselen die ... een essenti-
eel onderdeel van deze overeenkomst vormt.” Aanlei-
ding is de dood van de Palestijn Abdel Shattar al-Sha-
rif, zie onder 'Ontwikkelingen in Israël en Palestina'.21

Aan de Diplomatieke Academie van Wenen geeft de 
Nederlander Rob Boudewijn aan Israëlische en Pales-
tijnse ambtenaren les in onderhandelen. In een reactie 
in Trouw schrijft onze voorzitter Jan Elshout, dat er 
een essentieel punt mist: een stabiele situatie van 
waaruit onderhandeld kan worden.22

Ontwikkelingen in het CDA
De ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden recht-
vaardigen een beroep op artikel 2 van het associatie-
verdrag met Israël. Het zou goed zijn als het CDA de 
oproep van EAJG en D66 daartoe ondersteunt.
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