VROUWEN IN HET ZWART GRONINGEN
2002 – 2022
Het internationale netwerk Vrouwen in het Zwart bestaat sinds 1988, toen
– een maand na het uitbreken van de Eerste Intifada – een aantal
Israëlische en Palestijnse vrouwen van de vredesbeweging het initiatief
nam om gezamenlijk te protesteren tegen de Israëlische bezetting van de
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De eerste wake was een feit.
De noodzaak van de protesten is onverminderd groot. Het geweld tegen de
Palestijnen, gevangenneming van kinderen, landonteigeningen,
huisuitzettingen, verwoestingen van huizen; de lijst van
mensenrechtenschendingen is eindeloos. Amnesty International heeft
verklaard dat Israël een apartheidsstaat is.

Steun de PMRS
De enorme verwoestingen in Gaza door de bombardementen van het
Israëlische leger hebben tot gevolg dat de mensen in Gaza in een
voortdurende staat van ontreddering leven. Door de al 15 jaar durende
blokkade is er een tekort aan alles. Tekort aan brandstof, voedsel en
medische hulpmiddelen. Medische hulp buiten Gaza wordt door Israël
vrijwel onmogelijk gemaakt.
De Stichting Groningen-Jabalya steunt de Palestinian Medical Relief
Society (PMRS) in Gaza. Mede dankzij giften en donaties biedt deze ngo
van artsen en gezondheidswerkers medische noodhulp en houdt ze de
gezondheidszorg draaiende. U kunt de PMRS steunen door geld over te
maken naar IBAN NL92 INGB 0006 6876 78 t.n.v. Stichting GroningenJabalya o.v.v. medische noodhulp. Al het binnenkomende geld wordt
naar de PMRS overgemaakt.

Europees Burgerinitiatief
U kunt het Europees Burgerinitiatief tegen handel met illegale
nederzettingen tekenen:

Voor meer informatie zie:https://rightsforum.org/campagnes/europeesburgerinitiatief-stop-handel-met-nederzettingen.
De eerste Groningse wake tegen de bezetting van Palestina was in 2002.
Al 20 jaar staan we – jong en oud, vrouwen en mannen – op zaterdagen
in de oneven weken van 13.00 – 14.00 uur in de Waagstraat.
Geen reden voor een feestje, wèl een goede reden om onze wake extra
aandacht te geven. We doen dit met een GROOT PROTEST, met sprekers
en muziek op:

zaterdag 17 september 2022 van 13.00 – 15.00 uur
Grote Markt Groningen

www.vrouweninhetzwart.nl

Meer informatie bij verwante organisaties
Stichting Groningen-Jabalya
Nederlands Palestina Komitee
BDS Nederland
Plant een Olijfboom
The Rights Forum
Een Ander Joods Geluid
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede
Amnesty International Nederland
The Electronic Intifada
Public Committee against Torture Israel
Stop The Wall

www.groningen-jabalya.com
www.palestina-komitee.nl
www.bdsnederland.nl
www.planteenolijfboom.nl
www.rightsforum.org
www.eajg.nl
www.vrouwenenduurzamevrede.nl
www.amnesty.nl
www.electronicintifada.net
www.stoptorture.org.il/en
www.stopthewall.org

