
De heer Weijenberg oud- ambassadeur in het Midden-

Oosten, uitte scherpe kritiek op de westerse media. Israel

wordt stelselmatig voorgesteld als een beschaafd westers

land met een legitieme veiligheidsbehoefte. Dat zij struc-

tureel het internationale recht schenden door de bezetting

van Palestijns gebied en door collectieve strafmaatrege-

len tegen een heel volk, heeft geen gevolgen voor dat

positieve imago. Volgens Weijenberg is dat het gevolg

van bewust PR beleid van Israelische kant. Ze worden

daarbij geholpen door het feit dat in de Verenigde Staten

er een taboe bestaat op kritiek op Israel. Geen enkele

nieuwsredactie zal het aandurven om een ander verhaal

te brengen dan het traditionele beeld van de enige demo-

cratie in de regio die bedreigd wordt door extremisten.

Na de pauze liet Harry Cock, fotograaf bij het Dagblad

van het Noorden en de Volkskrant, de foto's zien die kin-

deren in Gaza van hun eigen leefwereld hadden gemaakt

door ze een fotocamera mee te geven. Veel foto's tonen

huiselijke taferelen en ook veel huisdieren. Volgens Cock

ben je als fotograaf niet in de gelegenheid om zulke

foto's te maken. Het levert een heel ander beeld op van

het dagelijks leven dan de harde nieuwsfoto's of foto's

van het openbare leven.
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Nieuwsbrief Stichting Groningen-Jabalya

Ruim 11.000 Euro ingezameld voor het Palestine Medical Relief Society

Op zondagmiddag 25 maart is tijdens de benefietmanifestatie het eindbedrag onthuld dat is ingeza-
meld ten behoeve van de Palestine medical Relief Society. Aan wethouder Peter Verschuren de eer
dit bedrag bekend te maken. De opbrengst kwam in totaal uit op ruim 11.000 euro. Dat was mede te
danken aan de wethouder die namens de gemeente met een donatie van 2.500 euro ook een flinke
duit in het zakje deed. Daarna overhandigde hij het geld symbolisch aan de voorzitter van de
Palestijnse gemeenschap de heer Zaid Tayem. Tijdens de manifestatie benadrukten verschillende
sprekers o.a. stichtingsvoorzitter Jan Keulen en de Palestijnse ambassadeur Mevr Somayya El
Barghouti de extreme situatie waarin de bevolking van Gaza op dit moment verkeert. Tachtig procent
van de mensen leeft onder de armoedegrens als gevolg van de internationale boycot van de
Palestijnse regering. Elke hulp is dan ook zeer welkom.
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VVan de redactiean de redactie

Voor u ligt het 17de nummer van de Jabalya nieuwsbrief. Het is geen vrolijk num-
mer geworden en dat kan niet verbazen. Er is aanleiding voor grote somberheid
over de ontwikkelingen in Gaza, getuige het verhaal van Mohammed Omer de jonge
journalist uit Rafah die met gevaar voor eigen leven verslag blijft doen uit een
gebied waar niemand meer veilig is. Maar er is ook aanleiding voor woede over de
internationale gemeenschap die niets hebben nagelaten om de tegenstellingen tus-
sen Hamas en Fatah verder op de spits te drijven. Als mede verantwoordelijken
bereik je daarmee het laagst denkbare morele niveau vindt Hajo Meijer. Jan Keulen
reageert op een artikel van Rob de Wijk waarin de Palestijnen eigenlijk worden afge-
schreven door het conflikt met Israël als onoplosbaar te verklaren. De meest voor
de handliggende oplossing wordt echter helemaal niet genoemd.
Verder doen we verslag van de succesvolle benefietbijeenkomst van 25 maart waar
maar liefst �11.000,-! werd opgehaald voor het PMRS. 
Verder besteden we ruime aandacht aan  de landenweek die van 19 t/m 23 juni
gehouden wordt en in het teken staat van het Jeugd EK voetbal waaraan ook Israël
meedoet. Daarom willen we in die week ook aandacht vragen voor de positie van de
Palestijnen.
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Een nieuwe Palestijnse catastrofe

Palestijnse kranten spraken deze week van een nieuwe naqba, een nieuwe catastrofe. En
een catastrofe is het. Gevechten tussen Hamas en Fatah in Gaza, tientallen doden, honder-
den gewonden. En Israël die er nog een schepje bovenop doet met beschietingen en bom-
bardementen vanuit helikopters en F16’s. Nóg meer slachtoffers, nóg meer chaos. 

Eindelijk is het dus zover: de Palestijnse burgeroorlog

waarover al vanaf het midden van de jaren negentig

wordt gespeculeerd, vooral na de eerste zelfmoordaan-

slagen van Hamas, lijkt nu een feit. Palestijnen die

Palestijnen naar het leven staan en een kennelijk mach-

teloze Palestijnse Autoriteit die niet veel meer weet te

doen dan oproepen tot het volgende staakt-het-vuren.

Columnist Rob van Wijk somt in dagblad Trouw van 18

mei 2007 onder de kop “Palestijnen in hun sop laten

gaar koken” een aantal “oplossingen” op, om tot de con-

clusie te komen dat geen van die oplossingen soelaas

biedt. Zo heeft president Abbas niet de macht om een

effectieve noodtoestand uit te roepen en per decreet te

regeren. “De tweede optie is dat Israël een interventie

uitvoert, Gaza bezet en orde op zaken stelt” aldus Van

Wijk. Maar als Israël dit zou doen zou er een nieuwe inti-

fada kunnen uitbreken en dan is Israël nog verder van

huis. De derde en vierde opties in Van Wijks’ stuk zijn

respectievelijk “de Palestijnen in hun sop gaar te laten

koken” wat onherroepelijk zal leiden tot de val van de

Palestijnse regering, of de ontmanteling door de

Palestijnen zelf van de Palestijnse Autoriteit. Het verschil

tussen deze twee mogelijkheden is een nuance want de

Palestijnse Autoriteit zal zichzelf uiteraard alleen ophef-

fen als ze geen andere uitwegen ziet. Beide mogelijkhe-

den vindt Van Wijk niet aantrekkelijk want dan hebben

Israël, de Europese Unie en andere landen geen

gesprekspartner meer om zaken mee te doen en zal

waarschijnlijk Hamas waarschijnlijk het machtsvacuüm

vullen. Als de PA zichzelf opheft wordt Israël, als bezet-

tende mogendheid, weer “verantwoordelijk voor de

openbare orde en rechtshandhaving” en dat zou moge-

lijkerwijs weer leiden tot een nieuwe intifada. Laatste

mogelijkheid die van Van Wijk ziet is “internationalisering

van het conflict, waarbij Egypte medeverantwoordelijk

wordt voor het handhaven van de orde in Gaza, terwijl

Jordanië zich met de veiligheid van de Westoever gaat

bemoeien”. Van Wijk concludeert dat deze optie ook niet

reëel is want Egypte en Jordanië hebben echt geen zin

om hun vingers aan het conflict te branden. De

Trouwlezers krijgen een sombere uitsmijter van Van Wijk

na al de onaantrekkelijke “opties” die hij de revu laat pas-

seren: echte oplossingen zijn er niet! Zo is dat: Israël en

de Palestijnen zullen altijd wel blijven vechten, het

Midden-Oosten blijft een brandhaard en de buitenwereld

kijkt toe. Dit soort stukjes maken mij kwaad.

Toegegeven: ik ben eigenlijk al vreselijk kwaad om het

niet goed te praten geweld in Gaza waarbij Palestijnse

veiligheidsdiensten en gewapende groepen elkaar naar

het leven staan. Maar Van Wijk gaat totaal voorbij aan de

diepere oorzaken van het geweld en zijn pseudo-diep-

zinnige column gaat eveneens voorbij aan de meest

wezenlijke optie: een einde maken aan de Israëlische

bezetting van de Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westelijke

Jordaanoever. Het is nuttig om te onderzoeken waar het

geweld vandaan komt. Op 8 februari werd, onder auspi-

ciën van Saoedi-Arabië, het zogenaamde Mekka-

akkoord gesloten waarna een Palestijnse regering van

nationale eenheid werd gevormd, waarin zowel Hamas

als Fatah (als andere fracties en onafhanklijken) ver-

tegenwoordigd zijn. In het kader van de onderhandelin-

gen over de nieuwe Palestijnse regering werd overeen-

stemming bereikt over een nieuwe Minister van

Binnenlandse Zaken en over de controle van de

Palestijnse veiligheidsdiensten. Het Mekka-akkoord en

het compromis tussen Fatah en Hamas leidden echter

niet tot het opheffen van de internationale economische

en politieke blokkade. Een aantal radicale Hamas-com-

mandanten die, volgens de overeenkomsten op

moesten stappen, voelden zich bekocht en weigerden te

vertrekken. Eén van de opties van Van Wijk, namelijk de

Palestijnen in hun sop te laten gaarkoken, wordt sinds de

overwinning van Hamas in de Palestijnse verkiezingen al

met veel enthousiasme uitgevoerd door een groot deel

van de internationale gemeenschap, Nederland incluis.

Het is eigenlijk meer dan in het sop laten gaar koken. Het

is wurgen, verstikken. Israël dat alle grenzen controleert

heeft een effectieve blokkade ingesteld die tot grote ver-

arming van de bevolking heeft geleid en tot chaos in de

overbevolkte Gazastrook. Het is een politiek die leidde

tot ondervoeding, tot frustratie en radicalisering. De

Palestijnse regering die wèl een democratisch mandaat

heeft van het Palestijnse volk heeft, maar geen cent te

makken, is grotendeels machteloos vanwege diezelfde

politiek van internationale isolatie. Een regering op zwart

zaad heeft, logischerwijs, weinig middelen om z’n wil op

te leggen: een ‘ideale situatie’ voor wetteloosheid en

onderlinge strijd. Voor de onderlinge Palestijnse gevech-

ten zijn in de eerste plaats de Palestijnen zelf verant-

woordelijk. Maar het zou hypocriet zijn te ontkennen dat

Israël en de internationale gemeenschap ook een actie-

ve rol spelen in dit zoveelste Midden-Oosterse drama.

Wilt U nog een suggestie voor een “oplossing” mijnheer

Van Wijk? Verbreek het isolement van de Palestijnen,

open de communicatie met zijn wettige regering en durf

eindelijk eens krachtig op te treden tegen de bezetting

door Israel van de Palestijnse gebieden. Daarmee zou

de impasse van de afgelopen veertig jaar worden door-

broken. Echte oplossingen zijn er wèl!

Jan Keulen
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Hoe is de situatie in Gaza ?

Erg slecht. Gaza is een oorlogszone waar dagelijks

slachtoffers vallen door Israëlisch geweld. De slachtof-

fers zijn bijna altijd ongewapende burgers en vaak kin-

deren. Om enkele voor-beelden te noemen van de afge-

lopen weken : Een scholier, een zwangere vrouw, een

boer op weg naar zijn land, een student op weg naar de

universiteit en een voorbijganger die dodelijk werd

getroffen toen vlakbij een auto werd gebombardeerd

waarin zogenaamd Hamas mensen zaten. Al deze men-

sen hadden niets gedaan en werden zonder reden

gedood. Dat is de dagelijkse terreur waar de bevolking

aan wordt blootgesteld.  Deze terreur is volkomen

onvoorspelbaar zodat je je nergens in de Gazastrook

meer veilig kunt voelen. Sinds er bij een aanslag vorig

jaar een hele familie werd uitgemoord op het strand is

dat ook niet meer veilig en dus blijft iedereen thuis, hoe-

wel ook je eigen huis geen veiligheid biedt want er zijn al

veel mensen in hun eigen huis doodgeschoten door

sluipschutters. Zijn deze omstandigheden al bijna

ondraaglijk, het ontbreken van een normaal functione-

rende maatschappij zorgt nog voor extra problemen.

Bijvoorbeeld het gebrek aan publieke voorzieningen. Er

is een groot tekort aan medische voorzieningen. In

Jabalya is bijvoorbeeld maar een ziekenhuis. Wat betreft

de watervoorziening: meestal heb je slechts een paar

uur per dag water uit de kraan, maar soms komt er

gewoon rioolwater uit. Voor de elektriciteitsvoorziening

geldt hetzelfde: er is maar enkele uren per dag stroom

en soms helemaal niet. Bovendien, de nieuwe

Palestijnse regering wordt vanaf het begin geboycot en

dat heeft grote gevolgen voor de economie van Gaza.

De 130.000 ambtenaren krijgen geen salaris of pas na

maanden uitbetaald. Deze groep hield tot voor kort de

economie aan de gang maar zij verarmen ook steeds

verder. Voor de onderklasse (de mensen in Jabalya

kamp en mensen zonder werk ) gold dit al. Zij zijn volle-

dig aangewezen op voedselhulp van de VN.  De enige

groep die zich aan de malaise kan onttrekken is de klei-

ne rijke bovenklasse, maar die mensen verlaten steeds

vaker de Gazastrook. Dat betekent dat de economie,

voor zover die nog bestaat, nog verder in het slop raakt,

omdat zij hun kapitaal meenemen en elders investeren.

In Gaza worden vooral landbouwproducten voor de

export geteeld maar die worden door Israël expres

tegengehouden bij de grens. Daar bederven ze vervol-

gens en moeten ze worden weggegooid.  Export wordt

dus zo goed als onmogelijk gemaakt.

Doordat de grens meestal zo goed als gesloten is, komt

er ook veel te weinig voedsel binnen. Om een concreet

voorbeeld te geven van het voedselgebrek. Omer woon-

de een bijeenkomst bij waaraan 43 vrouwen deelnamen.

Het bleek dat slechts 3 vrouwen ‘s morgens hadden ont-

beten de rest was met een lege maag naar de bijeen-

komst gekomen. De volgende dag vroeg hij dezelfde

groep vrouwen wie er een avondmaal hadden gegeten

en dat bleken er maar 4 te zijn. Bovendien staat er

alleen maar brood en thee op het menu en geen warme

maaltijd. Deze problemen gelden voor iedereen

in de Gazastrook maar voor de bevolking van

het Jabalya kamp komt daar nog bij dat de

NGO’s er niet aktief zijn. In tegenstelling tot

Gazastad waar veel sociale projecten zijn, is er

in Jabalya niets. Wat dat betreft bevestigd Omar

dat er een grote behoefte bestaat aan de faci-

liteiten zoals het jeugdcentrum dat de gemeente

Groningen heeft gefinancierd. Een van de gevol-

gen is dat in toenemende mate, met name onder

jongeren  er een conservatieve naar binnen

gerichte mentaliteit ontstaat. Er was op dat punt

altijd een verschil tussen de traditioneel inge-

stelde inwoners van Jabalya  en Gazastad waar

de mensen  een meer individualistische menta-

liteit hebben en mondiger zijn.  

Interview met Mohammed Omer journalist uit Rafah

“De wereld moet getuige zijn van wat hier gaande is”

Op uitnodiging van de stichting Stop de Bezetting is Mohammed Omer veertien dagen in
Nederland. Hij woont in Rafah en is journalist die vooral rapporteert over alles wat in de
Gazastrook gebeurt. Hij werkt o.a voor Washington Report on Middle  East Affairs en de
Agence France-Press (AFP). Hij heeft in de VS een lezingentour gehouden onder de titel
Welcome to Hell. Daarin  beschrijft hij de verschrikkelijke omstandigheden waaronder de
bevolking van Gaza probeert te overleven. In nederland zijn nu ook een reeks optredens
gepland. We spraken hem tijdens zijn bezoek aan Groningen.      

v.l.n.r. De heer Weijenberg van Stop de

Bezetting, Mohammed Omer en Dick Smit.

Vervolg op pagina 4



De berichtgeving over de situatie van bijna burgeroorlog

in Palestina laat de uiterst kwalijke rol van Israël, de VS

en Europa, ja van het hele westen ongenoemd.

Gesuggereerd wordt dat alle schuld bij Hamas ligt. De

hoofdoorzaak ligt echter in de door de westerse buiten-

wereld bewust opgelegde belegering, het afknijpen van

alle geldstromen en het inhouden van door Israël geïnde

en rechtens aan de Palestijnen toebehorende belasting-

gelden. Dat zijn dus door Israël gestolen gelden.

Hierdoor hebben de Palestijnse ambtenaren al in meer

dan een halfjaar geen salaris ontvangen. Deze volledige

belegering en uithongering gebeurt mede met goedkeu-

ring van de EU die zich door de as Jeruzalem -

Washington op sleeptouw heeft laten nemen om op deze

wijze te proberen de Palestijnen te dwingen de volstrekt

democratisch gekozen Hamas regering naar huis te stu-

ren. Ze stellen de eis dat Hamas het bestaansrecht van

Israel zou moeten erkennen terwijl dit juridisch alleen

maar mogelijk is binnen exact vastgestelde grenzen.

Deze grenzen weigert echter juist Israël te definiëren.

Het systematisch boycotten van de democratisch geko-

zen regering omdat de uitkomst van de verkiezing de

westerse landen niet bevalt, is natuurlijk al een eerste

aanwijzing van het moreel faillissement van het Westen.

Hoe kunnen politici die nog enig denkvermogen hebben

en vooral, die nog enig moreel besef hebben, het in hun

hoofd halen om de uitkomst van een democratische ver-

kiezing van buitenaf te willen corrigeren. Deze vraag

dringt zich des te meer op omdat het Westen pretendeert

de volkeren in het nabije Oosten te leren wat democratie

betekent en dat hen de zegen deelachtig zal worden, als

ze de principes van deze regeringsvorming zullen

omhelzen. En dan, bij een van de eerste keren dat er

een onberispelijke democratische verkiezing in het

Nabije Oosten tot stand komt, lapt het Westen de princi-

pes van alles wat democratisch is aan zijn laars en gaat

frontaal daartegen in door het resultaat niet te aan-

vaarden. Goede leerschool voor de Palestijnen! Het

dadeloos toezien van het Westen hoe daarna de enige

andere democratie in de regio op verschrikkelijke wijze

plat wordt gebombardeerd, zal het Westen met zijn wijze

lessen bij de Palestijnen er niet veel beminder op heb-

ben gemaakt.

Neen, de liefde en eerbied voor de waarden van de

Westerse cultuur en de hoge ethische standaard die

daarbij hoort wordt nu bij de Palestijnen vooral gewekt

doordat het Westen toestaat,  dat zij mee mogen werken

aan nieuwe sociaal - psychologische experimenten.

Deze worden door Israël op dit moment uitgevoerd in de

dichtbevolkte Palestijnse steden en met name in het

overvolle getto Gaza. Deze stad is een van de dichtst-

bevolkte gebieden in de wereld en de enige elektrici-

teitscentrale in die stad is een tijd geleden door Israël

gebombardeerd. Hierdoor zal gedurende minstens nog

een jaar meer dan de helft van de elektriciteitsvoorzie-

ning zijn afgesloten. De consequenties hiervan zijn nau-

welijks te beschrijven omdat allerlei elektrische appara-

ten zoals vriezers en koelkasten keer op keer weer uit-

vallen waardoor het voedsel, wat toch al schaars is

bederft. Hier komt bovenop dat ook de watervoorziening,

die elektrisch aangedreven pompen benodigd, nauwe-

lijks meer werkt. Over wat er hierdoor in ziekenhuizen in

Gaza allemaal mis gaat en wat voor een  lijden dat ver-

oorzaakt mag je niet eens nadenken. Toch wil ik hier

bovenop de hoofdaandacht vestigen op iets wat mijns

inziens nog erger is. 

Reeds enkele decennia geleden zijn er experimenten

uitgevoerd op ratten die in te grote dichtheid en met

beperkt voedsel in kooien werden gepropt. Hierdoor ont-

stond er een buitensporige agressiviteit  tussen de ratten

onderling die elkaar wederzijds gingen vermoorden. Het

ziet er naar uit dat Israël probeert door het bewust uit-

Op de vraag of het nu mogelijk is voor ons om de

Gazastrook te bezoeken zegt Omer: Het is moeilijk van-

wege het geweld zowel van Israëlische- als van

Palestijnse kant, vooral het gevaar van kidnapping is

groot. Daarom zou er wel bewaking geregeld moeten

worden Dat is sinds enkele maanden gebruikelijk voor

buitenlandse gasten. Overigens zou Omer een bezoek

zeer toejuichen want het is belangrijk dat de buitenwe-

reld getuige is van wat hier gaande is. 

Wat vindt hij van boycotmaatregelen tegen Israël?  

Elke vorm van druk op Israël is een goede zaak, maar

waar Palestijnen  destijds heel enthousiast over waren

was het incident met de Israëlische generaal die op

doorreis naar Amerika op het vliegveld in Londen tijdens

een tussenstop niet uit zijn vliegtuig durfde te stappen

omdat hij dan het risico liep om gearresteerd te worden

op beschuldiging van oorlogsmisdaden. Dit heeft ook in

Israël veel stof doen opwaaien.
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Noodtoestanden in de bezette Palestijnse gebieden:

Het ultieme morele faillissement van de westerse wereld

Een volk bewust uitmoorden is genocide en een van de ergste misdaden waaraan men zich
(mede) schuldig kan maken. Een volk door belegering, uithongering en onderdrukking ertoe
te brengen zichzelf te vernietigen doet de(mede)-verantwoordelijken op het laagst denkba-
re morele niveau belanden, betoogt Hajo G. Meyer

Vervolg van pagina 3



hongeren en dichthouden van de grenzen in de dicht

bevolkte Palestijnse gebieden vergelijkbare toestanden

met Palestijnse mensen te creëren met als resultaat dat

de Palestijnen elkaar afmaken, zodat de Israëli’s dit vuile

werk niet zelf hoeven te doen. Dit nu is naar mijn inzicht

de meest verwerpelijke vorm van decimering van een

volk omdat hierdoor het psychologisch uitermate wezen-

lijke verschil tussen dader en slachtoffer verdwijnt. Dat

heeft tot gevolg dat in de meeste gevallen diegenen die

hierbij vermoord worden niet schuldeloos sterven. Dit

maakt hun dood de meest verwerpelijke die denkbaar is

en eventuele nabestaanden, - voor zover die er zijn -,

zullen veel meer moeite hebben met de verwerking van

hun dood. Het is mijn stellige overtuiging dat toekomsti-

ge historici van de westerse geschiedenis de huidige

politici in de VS en in Europa - uiteraard ook die in

Nederland !-,  uiterst negatief zullen beoordelen;  deze

hebben immers geen enkele wezenlijke poging gedaan

om Israël te belemmeren de hier beschreven politiek te

voeren. Wat daarmee door het Westen wordt gedoogd

zal als het absolute morele dieptepunt in de westerse

geschiedenis worden gekarakteriseerd. Als of het aantal

dieptepunten in het verleden niet al genoeg was

geweest.

Hajo G. Meyer is lid van het bestuur van Een Ander Joods

Geluid. Als reactie op de berichtgeving in de media begin dit

jaar m.b.t. de onderlinge gevechten schreef  hij dit artikel. Hij

gaf toestemming om het in de Nieuwsbrief te plaatsen. De

Stichting heeft zelf ook een verklaring uitgegeven naar aanlei-

ding van de geweldsexplosie in Gaza. Daarnaast heeft zij

zowel minister Verhagen als de Hoge vertegenwoordiger voor

buitenlands-en veiligheidsbeleid van de EU de heer Javier

Solana een protestbrief gestuurd. Deze teksten zijn te vinden

op www.groningen-jabalya.com 
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Stichting aanwezig op bevrijdingsfestival

Op 5 mei vond weer het jaarlijkse bevrijdingsfestival plaats in het stadspark. Zoals elk jaar was ook de stichting weer

van de partij. Bevrijding is bij uitstek het thema dat van toepassing is op de situatie in Palestina. Een goede aanleiding

om het werk en de doelstelling van de stichting meer bekendheid te geven. Naast het promoten van de olijfbomenac-

tie (zie op pagina 6 van deze nieuwsbrief) en het vertonen van videobeelden over Gaza, hebben we ook handteke-

ningen ingezameld waarmee we steun vroegen aan het publiek voor een duurzame relatie tussen Groningen en

Jabalya. In enkele uren haalden we maar liefst 450 handtekeningen op! Hieronder enkele foto’s die een impressie

geven van onze inspanningen en van het mooie weer.
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Op woensdag 16 mei bood een delegatie van de

Stichting Groningen-Jabalya en het Midden Oosten

Platform (Vrouwen in 't Zwart, Rood, Een Ander Joods

Geluid, COS Groningen, en de Internationale

Socialisten) op het stadhuis aan burge-

meester Wallage van Groningen een

olijfboom aan. Hiermee nodig(d)en de ini-

tiatiefnemers de gemeente en provinie

Groningen en haar inwoners uit de aan-

plant van een olijfboom in de bezette

Palestijnse gebieden te sponsoren. In

dezelfde week werd in 11 andere provin-

cie(hoofd)steden in Nederland op dezelf-

de wijze aandacht gevraagd voor het feit

dat het 40 jaar geleden is dat de

Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezet wer-

den. Van 1 mei tot 9 juni wordt door allerlei maatschap-

pelijke organisaties, waaronder bovengenoemde organi-

saties die actief zijn in Groningen, 40 dagen lang stil

gestaan bij die nu al 40 jaar durende bezetting. Met het

aanbieden van een olijfboom vragen wij aandacht voor

het in de laatste jaren op grote schaal vernielen van

Palestijnse olijfbomen door het Israëlische leger in ver-

band met bijvoorbeeld het aanleggen van de zogeheten

“verdedigingsmuur”, het bouwen van Joodse nederzet-

tingen of de aanleg van infrastructuur om

deze nederzettingen vanuit Israël bereik-

baar te maken. Hiervoor ontvangen de

boeren geen compensatie. De olijfboom,

het symbool voor vrede, is voor veel

Palestijnse boeren een onmisbaar

middel van bestaan. Op initiatief van de

YWCA en YMCA van Palestina is daar-

om in 2004 de campagne “Houd Hoop

Levend” gestart die particulieren over de

gehele wereld de mogelijkheid biedt om

een olijfboom te sponsoren. De gesponsorde olijfbomen

worden op velden van getroffen boeren geplant. Wil je

een olijfboom sponseren ? Haal dan een folder op het

Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat

of ga naar de website: www.planteenolijfboom.nl.

Olijfboom voor de gemeente Groningen

Activiteitenagenda
Zaterdag 7 juli; 12 – 16 uur Stedentour “De Muur” in Groningen op de Grote Markt.
Estafette-actie langs diverse steden om de aandacht te vestigen op het feit dat de uitspraak
van het Internationaal gerechtshof van 3 jaar geleden niet wordt nageleefd. In deze uitspraak
wordt bepaald dat de Muur die Israël bouwt in bezet gebied moet worden afgebroken.
Handtekeningenactie en publieksactiviteiten.

Zaterdag 21 juli, 4 augustus etc (elke 14 dagen) van 13 – 14 uur op de Grote Markt, Vrouwen
in ’t Zwart. Stil protest tegen de bezetting.

Woensdag 12 september, 20 uur; Universiteit, Broerplein, Lezing oud-Minister-president
prof. mr. A. van Agt. In samenwerking met Studium Generale. Voorzitter prof. D. Bosscher.


