
 

 

Aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 t.a.v. de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer W.B. Hoekstra  
 en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
 mevrouw E.N.A.J. Schreinemacher 
 Postbus 20061 

 2500 EB Den Haag 
 

Groningen, 21 januari 2022. 

 

Geachte minister Hoekstra en minister Schreinemacher, 
 

 

De Stichting Groningen-Jabalya is een organisatie van particulier initiatief in de stad Groningen die zich 

inzet voor een beter begrip tussen de inwoners van beide steden. De gemeente Groningen heeft in de 

gemeente Jabalya in de Gazastrook de bouw van een jeugdcentrum gefinancierd, dat in 2005 voltooid is, op 

voorstel van onze Stichting. Sindsdien heeft de Stichting zich ingezet voor diverse projecten, zoals het 

financieren door de gemeente van studiebeurzen voor studenten uit gedepriveerde gezinnen in Jabalya, 

financiële medische noodhulp o.a. voor de slachtoffers van de voortdurende Israëlische aanvallen en 

oorlogen, workshops o.a. voor onafhankelijke journalistiek en momenteel een cultureel 

samenwerkingsproject tussen de Noordelijke theatergroeperingen en TDP in Gaza. In de loop der jaren heeft 

onze Stichting daarbij contacten onderhouden met diverse NGO’s behorend tot de Palestijnse dan wel 

Israëlische vredesbeweging. 
 

Bij de oprichting van de Stichting bestond nog de hoop op een nakende vrede op basis van de Oslo-

akkoorden. In de loop der jaren hebben we evenwel gezien hoe de verschillende Israëlische regeringen de 

voortgang stelselmatig getorpedeerd hebben. Daarnaast is ook de opbouw van een Palestijnse politieke 

eenheid systematisch gesaboteerd door het uit elkaar spelen van de P.A. en Hamas, steeds als een akkoord 

haalbaar was. De Palestijnse bevolking in Gaza (maar ook de Westoever) is er de afgelopen 20 jaar alleen 

maar ellendiger aan toe. 
 

Wij hebben bewondering voor de Palestijnse (en Israëlische) NGO’s – met sommige waarvan we directe 

contacten hebben - die in deze moeilijke omstandigheden gewerkt hebben om de nood te verlichten en enig 

perspectief te bieden. 
 

Tegelijkertijd is door de Israëlische autoriteiten planmatig gewerkt aan desinformatie en nep-nieuws om 

regeringen en media in het Westen, en met name ook in Nederland, zand in de ogen te strooien. Een recent 

“hoogtepunt” was de beslissing van het Israëlische ministerie van Defensie om de Palestijnse organisaties 

Addameer, Al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center 

for Research and Development, en Union of Palestinian Women Committees tot terroristische organisaties te 

verklaren. En het zwartmaken van de UAWC als mantelorganisatie van de PFLP. 
Met betrekking tot de UAWC heeft een onderzoek in uw opdracht inmiddels uitgewezen dat er geen bewijs 

is.  

Met ontsteltenis hebben wij als Stichting kennis genomen van uw beslissing om desondanks de financiële 

ondersteuning voor de UAWC te beëindigen.  
Met betrekking tot het bestempelen van de zes organisaties tot terroristische organisatie traineert u en 

weigert u uit te spreken dat ook voor deze stap geen enkel bewijs te vinden is.  
 



Van de organisaties die wij kennen weten wij dat zij belangrijk werk verrichten voor diverse Palestijnse 

maatschappelijke groeperingen en burgers. De EU, maar ook uzelf, geeft aan dat de Israëlische informatie 

niet betrouwbaar is. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek - ook van Israëlische signatuur - bevestigt dat. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering stopt met de steun aan de UAWC en twijfelt over 

die aan de andere organisaties. Het bestuur van de Stichting Groningen-Jabalya doet daarom een beroep op u 

om: 
  

⚫ het besluit om de samenwerking met UAWC te beëindigen te herzien;  
⚫ Publiekelijk steun en waardering uit te spreken voor het Palestijns maatschappelijk middenveld:  
⚫ De steun aan de Palestijnse NGO's uit te breiden:  

⚫ De desinformatiecampagne van de Israëlische regering voortaan te negeren:   
⚫ En eindelijk eens over te gaan tot het uitoefenen van politieke druk op de Israëlische regering om 

zich in te zetten voor een eerlijk vredesproces.  
 
 
 

Namens het bestuur van de Stichting Groningen-Jabalya, 
 

Bert Giskes, voorzitter  
 


