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Nieuwsbrief Stichting Groningen-Jabalya

Vijfentachtig doden in Jabalya
De inval in Gaza door het Israëlische leger rond het weekend van 29 februari / 1 maart heeft 120 Gazanen het leven gekost. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem waren dat in grote meerderheid burgers,
vrouwen en kinderen. 70% van de doden viel in Jabalya. Om deze reden
brengen wij deze extra nooduitgave van de Nieuwsbrief uit. Hierin ooggetuigenverslagen en verklaringen van Al-Mezan Center for Human Rights en de
president van de medische NGO Palestine Medical Relief Society (PMRS). In
Gaza is het hoofdkantoor van de PMRS getroffen door Israëlische raketten.
Het hoofdkantoor van de vakbeweging PGFTU is volledig plat gebombardeerd. Uit eigen waarneming weten wij dat er geen militaire doelen in de
omgeving waren; dit moet dus echt het doel van de aanval zijn geweest. In
mei 2005 bezocht een delegatie van Groningen-Jabalya de stad Jabalya en
Gaza. We hebben toen zowel de kantoren van Al-Mezan, de PMRS en de vakbeweging bezocht. We waren vooral onder de indruk van wat de onafhankelijke NGO's PMRS en Al-Mezan (onafhankelijk van Fatah én Hamas) onder
moeilijke omstandigheden voor elkaar kregen. Voor de PMRS hebben we
eind 2006 / begin 2007 in Groningen een inzamelingsactie gehouden waarvoor u 11.500,- hebt opgebracht.
Het bestuur van de Stichting heeft de Nederlandse regering verzocht duidelijk stelling te nemen. Wij nemen afstand
van de raketbeschietingen vanuit Gaza.
Maar we nemen ook afstand van de
Israëlische suggestie dat de inval een reactie zou zijn op de raketaanvallen. Deze
raketaanvallen zijn een reactie van
Palestijnse groeperingen op het liquideren
van hun leiders. Het maakt onderdeel uit
van een keten van geweldshandelingen.
Bovendien is de omvang van de huidige
aanvallen van de Staat Israël in geen enkel
opzicht op basis van de Palestijnse raketaanvallen te rechtvaardigen, en valt
Het gebombardeerde vakbondsgebouw geenszins te verdedigen als `het recht
van de vakbeweging PGFTU
van Israël om zichzelf te verdedigen'.
Dit is een uitgave van de Stichting Groningen-Jabalya, Coehoornsingel 87, 9711 BR Groningen
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''Israël heeft alle gevoel voor menselijkheid verloren''
''Israël heeft alle
Een Israëlische luchtaanval die gericht was op het
ministerie van binnenlandse zaken heeft ook het hoofdkantoor van de Palestinian Medical Relief Society
(PMRS) in Gaza verwoest. Daarbij kwam ook een vijf
maanden oude baby om het leven. In het hoofdkantoor
bevond zich een apotheek, een ambulance, een uitleencentrum voor medische hulpmiddelen en alle administratieve afdelingen. De ambulance, de medicijnvoorraad en
het grootste deel van de apparatuur is vernietigd. Het
gebouw is zwaar beschadigd en kan pas weer gebruikt
worden na ingrijpende reparaties.
Dr. Mustafa Barghouthi, president van de PMRS, verklaarde: "de collectieve bestraffing van Palestijnen in

Gaza heeft ondragelijke vormen aangenomen. Deze
recente aanval vernietigde een essentieel deel van de al
zeer zwaar getroffen gezondheidszorg in Gaza. Israël
heeft alle gevoel voor menselijkheid verloren en het stilzwijgen van de internationale gemeenschap zorgt ervoor
dat deze moorddadige escalatie tegen een opgesloten
volk in een gigantische gevangenis kan plaatsvinden.
Deze meedogenloze schendingen van het internationale
recht moeten een halt worden toegeroepen. Volgens de
Geneefse akkoorden is het aanvallen van medisch personeel een oorlogsmisdaad. Regionale organisaties en
staten moeten actie ondernemen teneinde het Palestijnse
volk te beschermen tegen Israël. Dit moet gestopt worden; nu!"

Niet in slaap
Een impressie van de situatie in Gaza van Mohammed Omer. Mohammed is journalist en
bezocht ons land en ook Groningen het afgelopen jaar.
waarbij zijn tranen, naast de geestelijke
pijn, nog meer pijn veroorzaakten omdat
zijn ogen verbrand waren. Zijn moeder
ontblootte zijn gewonde been en ik zag
enkel botten zonder vlees. Ik kon niet
begrijpen hoe het jongetje in staat was bij
bewustzijn te blijven, en realiseer me dat
het een bewustzijn moest zijn vol pijn en
angst. Ik voelde de pijn in mijn eigen hart
en hoofd.

Beste vrienden,
Achter mij ligt een lange, vreselijke dag
waarop ik foto's heb gemaakt en getuigenissen heb vastgelegd van de situatie "op
de grond" in Gaza stad en Noord Gaza.
Ik bezocht de twee kinderen die het
"Jabalya voetbal bombardement" van
afgelopen donderdag hadden overleefd.
De andere vier kinderen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, werden hierbij
gedood. De twee kinderen hadden geen
vlees meer op hun benen, brandwonden
over hun hele lichaam en hun haar was
zwartverbrand. Dit was één van de beangstigende dingen die ik ooit gezien heb, en
ik heb al veel gezien. Alleen vandaag al werden opnieuw
35 mensen gedood, velen van hen vrouwen en kinderen,
en vielen er 180 gewonden. En de aanvallen gaan nog
steeds door. Ziekenhuizen smeken om bloed donaties
en brandstof voor ambulances.
De twee jongens die de aanval overleefd hadden, vertelden dat ze aan het voetballen waren voor hun huis in
Jabalya toen een Israëlische raket hen trof. Ik vroeg één
van de hen om de details van de gebeurtenissen van
afgelopen donderdagmiddag (28 februari). De 9-jarige
jongen huilde terwijl hij me vertelde hoe hij het door de
granaten afgerukte hoofd ver van het lichaam van zijn
neefje terecht zag komen, en zijn armen en benen ook
ver van de plek lagen waar ze vlak daarvoor nog aan het
voetballen waren geweest.
Zijn moeder voegde toe dat er geen electriciteit was toen
haar ernstig gewonde zoon bij het ziekenhuis aankwam.
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De jongen huilde terwijl hij het verhaal vertelde

Enkele uren geleden kwam ik eindelijk
thuis na lang gezocht te hebben naar een
vorm van transport. Uiteindelijk wist ik
naar Rafah terug te keren en thuisgekomen viel ik in slaap. Mijn slaap werd echter na een uurtje wreed verstoord toen ik
wakker werd door F-16 bombardementen (zoals ik later
vernam). Ik sprong uit bed en rende door ons donkere
huis en omdat ik niemand van mijn familie in huis aantrof, rende ik, zonder schoenen, de straat op. Er waren
meer mensen op straat, jonge mannen rennend. Ik
begreep het niet, en wist niet wat ik deed anders dan ook
te rennen, maar niet wetend waar naartoe. De meest
ramen in de straten waren gesloten, de luiken naar
beneden, aangezien het momenteel erg koud is.
Ik was blij me niet verwond te hebben aan versplinterd
glas en ander puin op straat. Gelukkig was ik in staat
weer naar huis te komen en dit op mijn laptop te kunnen
schrijven. Ik heb besloten dat weer gaan slapen geen
goed idee is, ondanks dat ik uitgeput ben. Als ik moet
sterven (wat ik niet wens) dan wil ik wakker zijn en weten
dat ik sterf en door wie.
Niet in slaap.
Mohammed Omer.

"Gaza's doden stapelen zich op terwijl Israël
zijn militaire aanvallen intensifeert"
Rapport Al-Mezan Center for Human Rights, 28 februari 2008
De Israëlische Bezettingsmacht heeft zonder onderscheid haar aanvallen op burgerlijke
doelen in de Gaza strook voortgezet. Gisterennacht en vanochtend waren er intensieve
luchtaanvallen waarvan er zes gericht waren op overheidsgebouwen, industriële en commerciële faciliteiten. Hierbij werden acht mensen gedood, waaronder een zes maanden oude
baby, en een groot aantal huizen werden beschadigd.
Op 27 februari werd een luchtaanval uitgevoerd op
het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Israëlische gevechtshelicopters vuurden
drie raketten af, waarbij dit gebouw en een er
naastliggend gebouw vernield werd (waarin AlMezan tot voor kort kantoor hield). In een huis aan
de overkant van de straat werd hierbij een kind
gedood. De aanval resulteerde ook in de vernietiging van ramen en muren van andere huizen en
appartementen in de omgeving. De geluiden van
explosies traumatiseerden burgers, in het bijzonder
kinderen.
In de vroege ochtend van 28 februari werden bij
een aanval van Israëlische troepen drie mannen
gedood in het Oosten van Gaza stad. De
Israëlische troepen voerden ook drie aanvallen uit
in de al-Zeitoun buurt in Gaza stad. Hierbij vielen
twee doden en één gewonde.
Gisteren werden opnieuw twee luchtaanvallen uitgevoerd. De eerste was gericht op drie boeren die
aan het werk waren op hun akkers in de al-Tuffah
buurt in het Oosten van Gaza stad. Twee boeren,

Foto uit Jabalya vluchtelingenkamp
na luchtaanval

een man en een vrouw, werden gedood. De derde
(de vrouw's echtgenoot) raakte gewond. Later lanceerden Israëlische troepen een aanval op een
groep kinderen in Jabalya. Hierbij werden twee kinderen gedood en vijf raakten gewond, waarvan
twee broers van één van de gedode kinderen.
Bij andere aanvallen werden granaten afgeschoten.
Zes op Beit Hanoun, waarbij één persoon werd
gedood. Andere granaataanvallen waren gericht op
Jabalya en Beit Lahia. Hierbij werden vier mensen
gedood, waaronder twee vrouwen en een jong
meisje.
Het Al-Mezan Center for Human Rights veroordeelt
deze militaire escalatie die zonder onderscheid burgers en burgereigendommen beschadigen en
schaamteloos de internationale mensenrechten
schenden, ten zeerste. Al-Mezan veroordeelt in het
bijzonder aanvallen gericht tegen kinderen, die
plaatsvinden ondanks de hoog ontwikkelde technologische apparatuur die de Israëlische troepen
inzetten bij hun surveillances van de Gaza strook.
Al-Mezan doet hierbij een
verzoek
aan
de
Internationale
gemeenschap om, in overeenstemming met hun juridische en
ethische verplichting ten
aanzien van het vierde verdrag van Genève, direct in
te grijpen en zodoende de
burgerbevolking
te
beschermen. Internationaal
ingrijpen is noodzakelijk
aangezien de aanvallen
van het Israëlische leger
zich voortzetten en er tijdens het opstellen van dit
persbericht nieuws over
nieuwe slachtoffers bleef
binnen stromen.
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Israëlische raketten doden lachende baby
Woensdag kwam er voor altijd een einde aan de lach
van de zes maanden oude baby Mohammed al-Bor'i
toen granaatscherven van een Israëlisch projectiel en
steenslag het kind in het hoofd troffen, een paar minuten
nadat het zijn laatste voeding gehad had.
"De baby dronk melk, hij speelde met zijn moeder; en ik
las een boek toen de raket het Ministerie van
Binnenlandse Zaken trof", zei Nasser al-Bor'i, de vader
van de baby.
Door het eerste projectiel viel het licht uit en vulde
duisternis het rampspoedige huis. Stenen en stukken
van het asbesten plafond vielen op het hoofdje van het
kind dat nog lag te lachen. Er volgden meer
ontploffingen toen nog twee andere projectielen het gebouw troffen.
"In de duisternis zocht ik tussen het puin naar
mijn kind; ik wist niet waar hij was. Toen hij
ineens huilde ging ik in de richting van zijn
stem," zei Nasser al-Bor'i. "Mijn handen voelden de baby die hard ademde. Ik voelde warm
vocht op mijn beide handen en besefte dat hij
gewond was."
Al-Bor'i bracht zijn zoon naar het nabijgelegen
Shifa ziekenhuis terwijl het bloed uit het kleine
hoofdje gutste. In het ziekenhuis werd al-Bor'i
hysteries toen tot hem doordrong dat zijn
enige zoon gedood was.
Tranen stroomden hem uit de ogen toen hij
Mohammed's schoentjes zag. "Na vijf jaar
behandeld te zijn voor kinderloosheid kregen
mijn vrouw en ik een kind. Het is onvoorstelbaar dat ik hem in één seconde verloor."
Speelgoed, een plastic fietsje, een kinderbedje en kleren liggen bedekt onder het puin in
Mohammed's kamer. Uit tijdschriften geknipte
plaatjes van lachende babies versieren de
muur, een droevige herinnering aan het door
de aanslag verloren geluk.

Ja , ik wil op de hoogte blijven
van het Jabalya-project

De moeder van Mohammed raakte in een shock en viel
flauw toen ze besefte dat het kind gestorven was. Ze lag
op een ziekenhuisbed terwijl het kind in het lijkenhuis
was. Donderdagmorgen huilde ze toen ze thuiskwam uit
het hospitaal en Mohammed's lege bedje zag.
Mohammed al-Bor'i is niet het enige kind dat gedood
werd door de serie Israëlische luchtaanvallen op de
Gazastrip. Eveneens in Jabalya werden nog drie andere
kinderen gedood: Anas al-Manama 10 jaar oud, Bilal
Hijazi, en Mohammed Hamada, beiden 11 jaar oud.

Israëlische luchtaanvallen
Colofon
Redactie

Bert Giskes,Pieter van
Niekerken, Jan Jongbloed.
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