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VREDESKOERIER

Op zondag 17 februari bezochten tweehonderd men-
sen de Sacramentskerk aan de Sportlaan, die al vier 
jaar niet meer in gebruik was. Maar nu had het een ou-
de middeleeuwse functie herkregen, namelijk als plaats
van asiel. Vanaf 12 januari waren daar de Irakese vluch-
telingen, die op 13 december op last van de Haagse 
burgemeester van de Koekamp waren verdreven en 
verder ieder onderdak was ontzegd. De eigenaar van 
de kerk, de bisschop van Rotterdam, die van plan was 
het gebouw over te dragen aan een projectontwikkelaar, 
was nu genoodzaakt een middeleeuwse traditie in ere 
te herstellen. De kerk, met al zijn artdecoheiligen nog 
intact, was nu een slaapplaats geworden en aan de 
voeten van de beelden stonden flyers met zeven werken 
van barmhartigheid geplakt, waarvan “de vreemdelingen 
herbergen” er één is. Het gebouw was nu tot Vluchthuis 
omgedoopt.
En op 17 februari was het open dag. Buurtbewoners en 
steunverleners van het comité Recht op Bestaan kwa-
men bijeen, sommige met geld of voorzieningen in natu-
ra, anderen om mee te doen met de activiteiten: films, 
fotosessies, poëzievoordracht. Er was bezoek van Jan 
Pronk, al snel omringd door de plaatselijke pers, die 
het volgende te horen kreeg: “De politiek doet te weinig 
voor deze groep vluchtelingen. Politici draaien om elkaar 
heen. Ze zijn bang dat het een aantrekkende werking 
heeft als je een humanere houding inneemt ten opzichte 

van deze mensen. Dat valt erg mee en anders moeten 
we dat gewoon accepteren. Niemand vertrekt voor zijn 
plezier uit Irak of Syrië.” En over zijn eigen partij: “Ik hoop 
de parlementariërs van de PvdA zich niet uit vrees voor 
goede samenwerking met de VVD stil blijven houden. Ze 
moeten een standpunt innemen. […] De Partij van de Ar-
beid is een internationale partij en heeft altijd de mond vol 
over recht en gerechtigheid. Ze zullen hun nek uit moeten 
steken.”
Maar ook anderen konden hun woord aan de pers doen.
Hulpverleners van Recht op bestaan legden uit hoe wet-
ten en regels tegen vluchtelingen elkaar zozeer tegen-
spreken dat die automatisch worden beboet en daarmee 
permanent in de gevangenis belanden. Zij worden naar 
een buurland uitgezet met een inreisverbod; maar dit 
land zet ze krachtens het Europese verdrag van Dublin 
weer op de trein naar Nederland, waar ze wegens over-
treding van het verbod worden gestraft. Een Irakese 
schooljongen die alleen in Nederland komt, wordt na een 
verblijf van acht jaar in pleeggezinnen en weeshuizen op 
18-jarige leeftijd plotseling illegaal en op straat gezet. Hij 
kan niet terugkeren maar mag ook niet blijven, omdat een 
ambtelijke ogendienaar in de Hollandse diplomatie heeft 
bericht dat men in zijn regio veilig handel kan drijven 
– bijvoorbeeld in wapens. Of men er ook kan leven is 
een zaak die de IND niet wenst te onderzoeken: veilig is 
veilig.            (vervolg op p. 2)

RECHT OP BESTAAN 
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EEN BELANGRIJKE JAARVERGADERING

Op 5 maart houdt het Haags Vredesplatform zijn jaarvergadering. Naar aanleiding 
hiervan heeft het secretariaat zijn jaarverslag opgesteld. Dat is een somber stuk, met 
verontrustende conclusies:
“Het aantal actieve leden neemt zozeer af dat het HVP niet meer kan verbloemen 
dat zijn pretenties als constant aanwezige actiegroep nauwelijks zijn waar te ma-
ken. De gemiddelde leeftijd van de actieve kern nadert de 60 jaar. Op straat be-
perkt de aanwezigheid bij eigen aangemelde acties zich tot enkele personen, 
zodat het HVP slechts in samenwerking met andere organisaties nog een vuist kan 
maken en ook dan nog afhankelijk is van gunstige persoonlijke omstandigheden. 
Zaalmanifestaties trekken geen publiek meer in een omvang die aantrekkelijk is voor 
goede sprekers.”.
Als bewijs kan men aanhalen dat de Haagse aanwezigheid bij de antikernbom-
demonstratie voor No Nukes op 12 april feitelijk gered is door Occupy, omdat er maar 
drie mensen van het HVP kwamen opdagen. In het najaar moest het Vredesdiner 
worden afgelast wegens flagrant gebrek aan belangstelling. Het HVP vertoont zich 
bij de gratie van een minimaal aantal actieve leden, die zich aansluiten bij diverse 
koepels: Campagne tegen de Wapenhandel, No nukes, het Palestinacomité, het 
vluchtelingencomité “Recht op bestaan” en het pas opgerichte comité Oorlog is geen 
oplossing. Van of over deze acties staan in dit blad allerlei berichten.
Over hoe we dit jaar verder gaan en deze acties publicitair zullen ondersteunen zal 
hopelijk uitvoerig gesproken worden. Voorgesteld zal worden dat deze Koerier hierbij 
een belangrijke rol zal spelen. De agenda is zo opgesteld dat de leden de gelegen-
heid hebben uitvoerig over de toekomst kunnen beraden. Het voorlopige voorstel 
is dat het HVP in verkleinde vorm zal blijven voortbestaan, met de hoop op betere 
tijden. 

In een circulaire bij de agenda is de volgende oproep opgenomen: 
Op dinsdag 5 maart om 20:00 uur heeft het HVP haar openbare jaarvergadering.
Daarbij nemen we definitief afscheid van Aart Stevens als voorzitter.
Naast een aantal formele zaken die nu eenmaal thuis horen op een jaarvergadering 
(en die we zo kort mogelijk zullen houden) is het  belangrijkste punt op de agenda:
Hoe verder met het HVP?
-  Moeten we stoppen en nog alleen abonnementen op Verdesmagazine en 
Vredeskoerier administreren?
- Of zijn er mensen die nog kansen zien om het HVP uit te breiden en/of te 
verjongen?

--- (vervolg  van p. 1)
Hij mag in Nederland zijn beroep van 
automonteur niet uitoefenen en is bovendien 
door zijn land van herkomst statenloos 
verklaard.  

Ik spreek een mede-HVP-er, die met 
zijn vriendin bekend is om zijn anti-
oorlogsdeminstraties. Hij werkt nu mee met 
het comité Recht voor Bestaan en zegt dat 
hij nooit zo intensief betrokken is met de di-
recte gevolgen van oorlog en strijd dan in 
deze dagelijkse worsteling om acute hulp. 
Voor mensen die de winter nu uitzitten in een 
gebouw zonder verwarming, zonder privacy 
en met voorzieningen waarvoor steeds 
opnieuw inzamelingen nodig zijn. Dit zijn 
directe reddingsacties en van elke dag die 
zij eraan besteden, merken zij de effecten: 
alweer een dag gewonnen in de strijd tegen 
uitzichtloosheid, tegen absuditeit die zijm 
eigen bestaan aantast. Hier worden mensen 
het recht op leven ontzegd en wij zijn solidair: 
Hier helpt alleen maar opstand. Ik krijgt het 
gevoel dat illegaliteit weer een geuzennaam 
wordt, zoals zeventig jaar geleden, toen ik 
geboren werd.
   Jan Bervoets

OPROEP
Terwijlik dit schrijf, staat de wet op het straf-
baar stellen van illegaal verblijf in Nederland 
ter discussie in de Tweede Kamer. Ondanks 
'verzekeringen'van het tegendeel staan er 
in het wetsontwerp bepalingen die werken 
van barmhartigheid aan illegaal verklaarde 
personen strafbaar stellen.Er is maar één 
antwoord mogelijk: de reeds aan vervolging 
blootgestelde leuze van Joke Kaviaar tot de 
onze maken:
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Aaah - Luister
Aaah – Huiver

Aaah - Dit is duister
Aaah - Dit is niet zuiver

Mij is nooit verteld,
Dat ons geld, belegd
gespaard, vergaard,
Nu ingezet wordt voor geweld

Dit had ik niet aan zien komen.
Ik voel me door de bank genomen!
Ik ben ontsteld

Nu hoge generaals bepalen
Welke kerndoelen zij gaan halen
Met mijn centen
Bouwen ze hun dreigementen

Dromend van de lieve vrede
Vertrouwen hoog en onversaagd
Ten strijde trekkend voor het goede
(Als eerdaags de ridders deden)
Opdat het kwade wordt verjaagd
Zoals vaak geschiedt
Wordt men uit onverwachte hoek belaagd

Vermogensgeld
Zorgvuldig neergeteld
Sponsort tegen wil en dank
Oorlog en geweld

Dit kwam men mij mededelen.
ik blijk ongevraagd
Geen ridder, maar de beul van velen.

De hemel bewaar me!
O banken, bespaar me

de schaamte, de schande
van bloed aan mijn handen.

Kernwapen productie?
Leidt tot niks dan destructie
Maar mijn bank gaat door
Van goed geweten geen spoor

Ik zal me verzetten!
Geen geld naar raketten.
Kernwapens zijn rot
Ik wil een verbod.

U doet wat ik zeg
Of ik haal mijn geld weg!

Met spaargeld dat doodt
sta ik straks in ‘t rood.
Ik wil op mijn centen
geen kernwapenrente!

Ik maak me zwaar zorgen:
ik spaar toch voor MORGEN?

U doet wat ik zeg
Of ik haal mijn geld weg!

OPERA DER WOEDENDE BANKKLANTEN 
      [TEGEN KERNWAPENS]

Bijgaand libretto werd gezongen op donder-
dag 14 februari op het Plein in Den Haag. 
Daarbij werd het rapport van de Eerlijke 
Bankwijzer publiek gemaakt over de betrok-
kenheid van onze grote Nederlandse banken 
bij de financiering van de kernwapenIn-
dustrie. 
Bij de presentatie van het schandaal trot-
seerden diverse leden van de Tweede Kamer 
de ijzel om een exemplaar van het rapport 
aan te nemen. 
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TERUGBLIK VAN EEN SLOPER
Dit is het relaas van een campagnevoer-
der van het Burgerinitiatief Sloop de 
Muur. Het is een protestactie tegen de 
scheidsmuur die op initiatief van de re-
gering-Sharon door de Israëli op de bo-
dem van het bezette gebied in Palestina 
wordt neergezet. Feitelijk is dit landroof, 
en het Internationaal Gerechtshof heeft 
deze Israëlische actie dan ook veroor-
deeld. Het Burgerinitiatief wil nu dat het 
parlement hierover debatteert en heeft 
dat nu bewerkstelligd door daarvoor de 
vereiste handtekeningen te verzamelen. 
Dat werk is nu gedaan en men kijkt er nu 
op terug. 

De aanbieding van 64.644 handtekenin-
gen van het Burgerinitiatief Sloop de 
Muur op 22 januari 2013 aan de Vaste 
Kamercommissie van Buitenlandse 
Zaken in de Hal van de Staatslieden, die 
toegang geeft tot de Tweede Kamer van 
de Staten Generaal, was een absoluut 
hoogtepunt in de strijd van Nederlandse 
burgers om de regering te dwingen het 
Internationale Recht na te leven, óók 
wanneer het Palestina betreft.
Het is ook een bewijs dat het doorzetten 
van een campagne tegen alle scepsis in 
zal slagen. Voor het bereiken van dit re-
sultaat moest een lange weg vol zware 
hindernissen overwonnen worden. Na 
anderhalf jaar bezig te zijn hadden de 
initiatiefnemers eigenlijk de hoop al op-
gegeven. Dát was het moment dat ik tot
mijzelf zei: “maar dat zal mij niet gebeu-
ren, dan doe ik het desnoods maar al-
leen”. Uit een onderzoek van UCP was 
immers gebleken dat 68% van de Ne-
derlandse bevolking vond dat die ‘ Muur’ 
gesloopt moest worden. In dat geval 
was er maar één oplossing, ‘ zoek die 
mensen op en vraag ze persoonlijk om 
hun handtekening, die op andere wijze 
niet bleek gegeven te worden.’
Gelukkig kreeg ik krachtige steun uit 
Rotterdam en Haarlem. Zodat ik die 
steden niet behoefde te doen. En - zon-
der geluk vaart niemand wel - ik ont-
moette in Maastricht Margriet Teders 
uit Amsterdam. Samen besloten wij 
door Nederland te trekken. Tijdens de 
Tourkaravaan in 2010 had ik al ontdekt 
dat in de provinciesteden een rijke 
vangst was te verwachten. Dat bleek 
te kloppen. Op onze eerste tocht naar 
het stadje Zutphen kwamen de mensen 
spontaan op ons af om te mogen teke-
nen! Dit overkwam ons daarna eigenlijk 
overal. Het idee bleek onder mensen die 
een bredere interesse hebben en over 
dingen na willen denken te leven.

Tegenstanders bleken er ook te zijn. 
Scheldpartijen zat. Sommigen uit zionis-
tische hoek pleegden zelfs geweld en 
tot tweemaal toe werd ik recht in mijn 
gezicht gespuugd. Gelukkig was dit in-
cidenteel. Het weerhield ons niet om 
onze  acties te stoppen. Integendeel, 
het sterkte ons in onze activiteiten. Bo-
vendien gaven de opgestoken duimen, 
de schouderklopjes en de warme wel-
gemeende handdrukken ons een goed 
gevoel.
Ook werden er vragen gesteld zoals, 
Waarom doet u dit of wat is uw belang 
hierbij? Alsof  ik alleen maar iets zou 
willen doen als ik er financieel beter van 
zou worden. Welnu, dat is voor mij nooit
een motivatie geweest om er zo met hart 
en ziel tegen aan te gaan. Er werd mij 
ook wel eens toegebeten: ‘U moest zich
schamen’. Waarvoor? Mijn antwoord 
was steevast: ‘nee, u moet zich schamen 
dat u achter  grove schendingen van de 
mensenrechten blijft staan’. Sommigen 
zeiden vol trots:‘ik sta achter Israël’  
Mijn niet uitgesproken reactie daarop 
was: ‘dan sta je achter roof, moord en 
racisme’.
Aan de negatieve of ongeïnteresseerde 
houding van nog altijd teveel mensen 
zijn de media in hoge mate schuldig. 
Zij onthouden het publiek de  informatie 
over wat daar in Palestina aan de hand 
is, of duwen het weinige wat er nog wel 
vermeld wordt zo snel mogelijk in de 
doofpot, opdat men het vergeet. Wat 
ook de bedoeling is van hun zionistische 
eigenaars. Zo geschiedde het ook bij 
de aanbieding van het Burgerinitiatief 
Sloop de Muur. Er was veel pers op de 
been en er werden door hen interviews 
afgenomen. Resultaat, één minireporta-
ge op het beknopte 6 uur NOS-Journaal, 
enige onjuiste korte berichten over het 

traject van de Muur en een grote nadruk 
daarbij op een zinnetje met lichte scep-
sis over de verwachtingen van het resul-
taat door Dries van Agt, gaven aan hoe 
tendentieus en sumier die berichtgeving 
wel was.
Terugkomend op de handtekeningen-
campagne zelf, ik was er steeds van 
doordrongen dat de handtekeningen 
zeer kritisch bekeken zouden worden 
en velen mogelijk zelfs afgekeurd. 
Daarom nam ik geen genoegen met 
voldoende (40.000) door ons geaccep-
teerde handtekeningen. Het moesten 
er zelfs zoveel mogelijk zijn. Want aan-
zienlijk meer dan 40.000 zou pas indruk 
maken en dáár ging het om. Niet alleen 
de Kamer maar ook de media zouden 
dan niet meer om dit burgerinitiatief 
heen kunnen. Dat was namelijk ook 
essentieel voor de bewustwording van 
de Nederlandse burger. Mijn vrees voor
afgekeurde handtekeningen bleek niet
ongegrond. Juist waarvan we het niet
verwacht hadden, de digitaal verkregen 
handtekeningen, bleken vol fouten te 
zitten. Voor het reeds aangekondigde 
aantal van 65.000 handtekeningen 
kwamen we één week voor de aanbie-
ding 1000 handtekeningen tekort. Dat 
was niet meer in te halen. De meesten 
berustten daarin, maar ik niet. Met en-
kele anderen slaagden we er in om af-
gerond naar boven toch op 65.000 te 
komen (64.644). Dat de Volkskrant dit
toch weer moest bagatelliseren tot 
60.000 handtekeningen, zegt vooral 
iets over de instelling van deze 
“kwaliteitskrant”.
 
Paul Lamp,
slopersbaas van de Campagne Sloop 
de Muur. 

Aanvoer van de 
handtekeningen 
per kruiwagen
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In januari 2012 werd het verslag rond-
gestuurd van de de vierde zitting van 
het Russel-Tribunaal over Palestina, op 
6-8 oktober 2012, Daarin zijn rapporten
opgesteld over de veranrwoordelijkheid 
van de internationale diplomatie voor 
de misdaden die zijn bedreven aan het 
Palestijnse volk. De VN wordt verweten 
dat het zich niet inzet voor het nakomen 
van zijn eigen resoluties. Criteria voor 
misdrijven tegen de menselijkheid zijn 
niet op Palestina toegepast. Met name 
de definitie van apartheid, vastgesteld in 
een VN-conventie in 1973 zou ook voor 
de situatie van Palestina van toepassing 
moeten zijn.

Eerst de VN
Volgens het tribunaal  zijn de VN nalatig 
geweest doordat zij verzuimd hebben 
actie te nemen. Zij hebben niets gedaan 
met de uitspraak van het Internationaal 
Gerechtshof over de illegaliteit van de 
Israëlisch-Palestijnse muur, terwijl dat 
daarom wel degelijk had gevraagd.  Ook 
zijn er geen sancties getroffen te-gen 
het negeren of het schenden van haar 
resoluties tegen de bezetting van de 
Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld door 
het wapenembargo door te voeren, 
waartoe de Algemene Vergadering in 
1983 heeft opgeroepen. Evenmin heb-
ben zij aanbevelingen gedaan voor 
boycot van door Israël geëxporteerde 
producten uit de bezette gebieden o.a. 
vanuit Israëlische nederzettingen, wat 
feitelijk smokkel van geplunderde waar 
is. Het tribunaal stelt vast dat de VN 
aansprakelijk zouden moeten worden 
gesteld voor schadeloosstelling van de 
Palestijnen.  

Dan de VS
De Verenigde Staten zijn volgens het 
tribunaal medeplichtig aan de door Is-
raël gepleegde misdrijven en wel: 
a) door hun diplomatieke steun: de con-
sequente veto’s tegen maatregelen 
tegen de uitvoering van VN-resoluties 
tegen de bezetting, tegen de nederzet-
tingen, tegen de muur, enz. 
b) door hun militaire steun. 60% van 
het geld voor militaire steun aan het 
buitenland gaat naar Israël bestemd, 
waarvan 25% wordt besteed aan re-
search, dus aan technologische mede-
werking. De VS financieren en dekken 
dus schendingen van mensenrechten, 
wat volgens de Conventie van Genève
verboden is. Ook verlenen zij economi-
sche steun aan de nederzettingen in be-

zet Palestina, wat eveneens verboden 
is.  

Tenslotte Israël zelf
Het tribunaal stelt vast dat Israel als be-
zetter zich schuldig maakt aan socioci-
de, of beroving van sociale bestaansze-
kerheid. Dat gebeurt door vernieling van 
landbouwgrond, sociale/economische in-
frastructuren en politieke instellingen. 
Daardoor ontwricht het de sociale en 
economische structuur van Palestina en 
maakt het de ontwikkeling van het land 
onmogelijk. Elementen van sociocide 
zijn: het optreden van Israël als bezetter 
met de roadblocks, de muur, de land-
roof, het vernietigen van culturele identi-
teit, het steeds weer verdrijven van Pa-
lestijnen uit hun leefgebied, en de fla-
grante discriminatie van iedereen die 
naar oordeel van de Israëlische regering 
niet tot het Uitverkoren Volk behoren. 
Op 16-17 maart 2013 zal het Russeltri-
bunaal zijn slotzitting in Brussel houden. 

Een actueel staartje!!!
Intussen heeft de VN-raad voor de Men-
senrechten op 31 januari een veroorde-
lend rapport tegen Israël laten uitgaan, 
waarin zij met name de rol van de neder-
zettingen in bezet Palestijns gebied aan 
de kaak stelt. Het rapport concludeert 
dat Israëlische autoriteiten of settlers 
voor het Internationaal Strafhof kunnen 
worden gedaagd voor deportaties en 
landroof.
http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session19/FFM/
FFMSettlements.pdf
Intussen heeft Israël ook deze klacht van 
de VN  uitspraak openliijk  en met-terdaad 
naast zich neergelegd. Nu pro-beert het 
Bedoeïenen uit zijn gebied te krijgen 
door vrouwen als voorwaarde voor een 
verblijfsvergunning sterilisatie door een 
injectie op te leggen. Dat is in strijd met 
de Genocideconventie van Genève.   
   J.B.

Nieuw tussenvonnis van het Russel-tribunaal:

VN NALATIG, VS MEDEPLICHTG AAN ISRAËL

Een Israëlische militair probeert Palestijnse occupyers van hun tent weg te houden 
op een terrein, dat bestemd is voor nieuwe nederzettingen. 
De Palestijnen zijn begonnen hun terreinen geweldloos te verdedigen. Samenwer-
kende volkscomités bouwen met solidaire Israëli (bijvoorbeeld 'Anarchists against the 
wall') nieuwe dorpen in de gebieden die Netanyahu voor zijn eigen volksgenoten heeft 
bestemd. Zij gebruiken daarvoor tenten, en wat het leger ook in het werk zet om die 
te ontruimen  -  ze keren terug! De hier vertoonde foto’s zijn afkomstig uit het pas 
gestichte dorp Burin, nabij Nablus, maar er zijn ook dorpen Bab el Shalam nabij 
Jeruzalem en 'Kanaän' in het zuiden. De bezetters vormen nij elke plaatselijke bezetting 
een demonstratiemacht van ongeveer tweehonderd personen. 
In dezelfde tijd vindt nog steeds het verzet tegen de muur plaats en het protest tegen 
landroof - met dezelfde sterkte of meer, en dat gaat van plaats tot plaats verder. . 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
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Op 11 februari heeft in Den Haag de officië-
le oprichtingsvergadering plaats gevonden 
van een samenwerkingscomité van diver-
se organisaties, zoals Kerk en Vrede, SP, 
het Haags Vredesplatform en het Vredesco-
mité Enschede onder de leuze Oorlog is 
geen oplossing. Dit comité kwam voor het 
eerst bijeen na de demonstratie tegen patri-
otraketten op 7 januari op het Plein, waaro-
ver in het vorige nummer van de Vredes-
koerier is bericht,

O ≠ O presenteert zich
De vergadering vond plaats in een frac-
tielokaal van de Tweede Kamer. Als 
voorzitter trad Klaas Meijer op, die een 
uur tevoren in een nabijgelegen café 
daarvoor was benoemd. Vicevoorzitter is 
Kees van der Pijl, secretaris Iwan Colet-
to. Daar was ook  een werkgroep Re-
search en Media gevormd, en was de po-
sitie uitgezet die het samenwerkingsver-
band als discussie- en actiegroep zou in-
nemen. De officiële oprichtingsvergade-
ring kon dus dienen als een forum waarin 
Oorlog is geen oplossing (O ≠ O)  zich als 
comité presenteerde.
Doel van O ≠ O is de publieke opinie be-
wust te maken dat Nederland bij een inter-
nationale oorlog in en over het (Midden-)
Oosten wordt betrokken. 
Het gaat hierbij natuurlijk om oliewinning. 
Maar er is ook het geopolitieke streven 
van de Verenigde Staten de tegenstander 
Rusland – nu immers ook een ‘imperialisti-
sche’ mogendheid – te omsingelen met 
zijn 'vazallen' (de term is van VS-minister 
van Buitenlandse Zaken Brzezinsky zelf 
geweest!). Het gaat erom dat Nederland 
van dit “grote schaakbord” afzijdig blijft en 
ernaar streeft escalaties te voorkomen, al
ware het slechts omdat het dan belangrijke 
handelsbetrekkingen met Rusland mist. 
Vanuit deze visie wil het comité een vredes-
politiek propageren en ingaan op de 
actuele brandhaarden, als daar zijn:
- De bezetting van Palestina door Israël
- De burgeroorlog in Syrië en de dreiging 
van Westerse interventie
- Het nucleaire beleid van Iran
In deze situatie wil het comité geen zending 
bedrijven in de landen zelf; het gaat ervan 
uit dat de landen hun interne problemen
zelf zullen oplossen. Het comité wil zich 
uitsluitend richten tot de Nederlandse rege-
ring, het Nederlandse parlement en de po-
litiek die Nederland in de Europese Unie 
voert. Wel zal het zich documenteren over
de situatie en door bijeenkomsten en de-
monstraties zoveel mogelijk informatie 
ver-strekken.
Na de presentatie van Klaas Meyer werd er 
tijdens een kleine discussue opgeroepen 
om de ‘wel erg brede’ visie over de globale 

‘geopolitiek’ slagvaardiger te maken. We 
moeten vooral snel optreden bij  concrete 
feiten in de actualiteit. 

 Plannen en voorstellen
Toen O ≠ O zich voorstelde was er de 
vrees dat het wapenembargo dat door de 
EU voor alle strijdende partijen in Syrië 
was opgelegd, op voorstel van Groot 
Brittannië en Frankrijk voor de oppositie 
tegen Saddat zou worden opgeheven. 
Er waren plannen om daartegen de 
straat op te gaan. Intussen is gebleken 
dat dit embargo is gehandhaafd; alleen 
beschermingsmiddelen als kogelvrije kle-
ding of nachtkijkers is toegestaan. Ook 
lijkt het erop dat 1 maart, de deadline 
van een zeker ultimatum aan Iran, ge-
ruisloos zal voorbijgaan, omdat er weer 
onderhandelingen zijn geopend over de 
kerncentrales aldaar. 
Andere onderwerpen die de komende 
maanden op de politieke agenda komen:  
zijn beraadslagingen over mogelijke nieu-
we militaire missies naar Afghanistan en 
de betrokkenheid van Nederland bij dro-
nes. O ≠ O zal de Kamerdebatten en 
de commissievergaderingen in de gaten 
houden om te zien wat er op de agenda 
komt.  
O ≠ O heeft inmiddels een website geo-
pend, waarin verschillende berichten 
staan opgenomen die om commentaar 
vragen: 
www.oorlogisgeenoplossing.blogspot.co
m Het is de bedoeling dat deze site in de 
toekomst zal worden uitgebreid. 

OORLOG IS GEEN OPLOSSING

EN NU WE HET TOCH OVER 
DRONES HEBBEN…

De Verenigde Naties zijn van plan een
onderzoek in te stellen naar de gevol-
gen van het gebruik van drones (onbe-
mande vliegtuigen). Deze technologi-
sche moordmachines worden door ‘ont-
wikkelde’ landen, vooral door de Verenig-
de Staten, ingezet tegen terroristen, als 
onderdeel van de ‘War on Terror’. Maar 
de vraag wordt meer en meer gesteld of 
deze tuigen niet eerder de terreur versprei-
den dan bestrijden.
Hiervoor zal een onderzoek worden in-
gesteld dat negen maanden in beslag 
zal nemen. De leiding berust bij  Ben 
Emmerson, een Brits advocaat die werkt 
voor de Mensenrechtencommissie van 
de Verenigde Naties. Het doel van de 
VN is niet het volledig afschaffen van 
drones, maar wel aanvaardbare regels 
op te stellen voor het gebruik ervan. 
“Deze vorm van oorlogvoering mag blij-
ven bestaan,” aldus Emmerson, “maar er 
moet een akkoord komen tussen staten 

over de omstandigheden waarin drones 
wettelijk kunnen worden ingezet en 
over de noodzakelijke maatregelen om 
burgers te beschermen.”
De meeste burgers van de VS zijn niet 
op de hoogte van het gebruik van dro-
nes en dat is geen toeval. Namen van 
doelwitten zijn niet bekend - soms 
zelfs niet bij de CIA - en er wordt geen 
enkel bewijs geleverd dat de moorden 
rechtvaardigt.
Toch zijn er gegevens bekend over het 
aantal slachtoffers. Zowat 3000 mensen, 
die door de VS verdacht werden van 
banden met terrorisme, zijn op die 
manier om het leven gekomen. Het 
aantal onschuldigen dat door collateral 
damage werd gedood, wordt minstens 
op enkele honderden geschat. Dat is wel 
een hoge tol voor buitenstaanders die 
met terrorisme niets te maken hadden.
In totaal zullen tien personen deel uit-
maken van het onderzoeksteam: twee 
uit de VS, enkelen uit Engeland, verder 
een rechter uit Pakistan en een activist uit 
Jemen (de twee landen die het meest te 
lijden hebben onder drone-aanvallen).
Blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de 
VS de aanbevelingen van de Verenigde 
Naties zal opvolgen.

LEVENSLANG VOOR 
ANTIMILITARISTISCHE ACTIE

Een rechtbank in Istanbul heeft op 24 ja-
nuari een vonnis uitgesproken van le-
venslange gevangenisstraf voor de anti-
militariste Pinar Selek. Omdat zij nu in 
Straatsburg woont, heeft het hof een ar-
restatiebevel tegen haar uitgevaardigd. 
Zij wordt ervan beschuldigd betrokken te 
zijn bij een bomaanslag  op 8 juli 1998 in
de kruidenbazar in Istanbul, maar hier-
voor bestaat geen enkele aanwijzing, 
Het enige “bewijs” is een door marteling 
afgeperste verklaring, die later door de 
getuige Abdulmecit Ozturk is ingetrokken. 
Sterker nog, het is de vraag of er zelfs 
sprake is geweest van een aanslag. De  
meest waarschijnlijke oorzaak van de ex-
plosie was een gasfles zoals daar zo 
vaak in die buurt rondslingeren.  Pinar 
is dan ook herhaalde malen vrijgelaten 
en daarna weer gearresteerd. Zo heeft 
ze tweeëneenhalf  jaar in een Turks 
voorarrest doorgebracht, en heeft nu in 
Frankrijk asiel gekregen. De ware reden 
van haar vervolging is dat zij indertijd een 
kritisch onderzoek heeft gedaan naar 
het opteden van de Turkse regering in 
Koerdistan.
Wij kennen dit soort schijnprocessen van 
de voormalige Sovjetunie, en wij weten 
dat Rusland onder Poetin op dezelfde 
manier doorgaat tegen stakende arbei-
ders en milieuactivisten. Bij deze club 
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docP:  BOYCOT!
De stichting docP, waarover dit stuk 
gaat, heeft op 12 december haar eers-
te vergaering van de Raad van Aan-
geslotenen gehad, waarin een plan van
 actie van Boycot, Desinvestering en Sanc-
ties tegen Israël is aangeno-men.  
Het is een samenwerkingsverband 
van het Palestina-comité en andere 
Palestijnse steunorganisaties als Olijf
Boom, maar ook van organisaties als 
Een ander Joods geluid en van een
interkerkelijke als UCP. Al deze or-
ganisaties vormen een netwerk  om de 
acties voor BDS (veelal boycot, maar 
ook tegenwicht tegen Israëlische pro-
paganda) de kracht te geven die des-
tijds de boycotacties tegen Zuid-Afrika 
hebben gehad. 

Sedert haar oprichting heeft de stich-
ting propaganda gemaakt voor diverse 
soorten acties:
1) Oproepen aan Nederlandse  onder-
nemingen om medewerking aan Isra-
ëlische nederzettingen of aan de bouw 
van de scheidsmuur te verlenen of 
voor Israël in de bezette gebieden te 
werken. Protesteren tegen wapenhan-
del met Israël (wat feitelijk verboden is) 
2) Demonstraties bij Israëlische poli-
tieke en culturele manifestaties in Ne-
derland, zoals het optreden van een 
militaire kapel of het bezoek van Isra-
ëlische staatslieden. Verzoeken aan 
Nederlandse artiesten niet in Israël op 
te treden.
3)  Oproep tot boycot van Israëlische 
producten op openbare (super-) mark-
ten. Hiervoor circuleert een petitie.

Waarom boycot.
Oorspronkelijk is het argument voor 
boycot altijd geweest: de in de ogen 
van de VN onrechtmatige bezetting 
van Palestina door Israël, herhaaldelijk 
veroordeeld in resoluties van de 
algemene vergadering. Dan is boycot 
een keuze voor Palestina tegen Israël, 
en kan men een discussie aangaan 
over het recht van het Uitverkoren Volk 
zich te verdedigen. Maar de Israëlische 
regering heeft zelf door zijn optreden 
als bezetter argumenten vóór boycot 
toegevoegd door zijn weigering een 
einde te maken aan deze bezetting: de  
regerende partijen zijn verantwoordelijk 
voor de moord op Jitzak Rabin, die 
althans probeerde een einde te maken 
aan de oorlogssituatie. Zij propageren 
de Israëlische nederzettingen in de 
bezette gebieden plaatste en daarnaast 
landroof pleegde door de plaatsing van 

een scheidingsmuur op bezet gebied.
Maar er zijn daarnaast andere redenen
Het argument voor boycot is nu niet alleen 
de bezetting als zodanig, maar vooral 
de economische ontwrichting van de 
bezette gebieden door Israël als gevolg 
van de muur, de joodse nederzettingen. 
de – internationaal verboden – export van 
producten uit de bezette gebieden door 
Israëlische bedrijven en de belemmering 
van Palestijnse om producten te verbou-
wen en te exporteren. Een van de midde-
len om deze boycot te bevorderen is een 
petitie die op dit moment rondgaat en ge-
richt is aan het gehele Nederlandse be-
drijfsleven.
Blijkens de tekst van de petitie is de boycot 
gericht tegen alle Israëlische merken, ook 
wanneer het om producten uit het moeder-
land gaat. Moet er dan geen onderscheid 
worden gemaakt? 

Nee, want de situatie is nog verder ver-
slechterd  
a) De Israëlische antiboycotwet van 2011 
verbiedt het openbaar maken van bedrij-
ven die producten uit bezette gebieden 
halen, want dat is propaganda voor boycot. 
Israëlische burgers, die op deze manier de 
illegale handel aan de kaak stellen riskeren
een wettelijke schadeclaim van de ‘belas-
terde’ bedrijven van minimaal 30.000 she-
kel. Wij worden dus van regeringswege 
geacht niet te weten wie er onderneemt in 
de bezette gebieden en wie niet.
2) Het hele Israëlische bedrijfsleven wordt 
op gewelddadige wijze  bevoordeeld door 
de bezetter: het willekeurig omkappen van
Palestijnse olijfbomen ‘om veiligheidsrede-
nen’ maar in werkelijkheid ten voordele 
van de nederzettingen, verbod van het ge-
bruik van zonnepanelen en windmolens 
via een vergunningenstelsel om diezelfde 
‘veiligheidsredenen’, chicanes bij road-
blocks, vervuiling of afsluiting van water-
bronnen, landroof, administratieve detentie 
van bekwame landbouwers, etc. etc. 
Burgers die in de staat Israël daartegen 
protesteren wordt het kiesrecht ontzegd.
3) Ook binnen de staat  Israël worden min-
derheden vervolgd en ongewenst ver-
klaard: hen is het burgerrecht ontzegd, om-
dat ze ervan worden verdacht een dreiging 
te zijn voor de nationale veiligheid. Deze 
verdenking mag de militie en de (geheime) 
politie baseren op basis van ras of etni-
sche afkomst, zoals het geval is met 
de bedoeïenen, die momenteel uit de 
Negevwoestijn worden verjaagd. Daarmee 
versterkt rechts zich in het parlement, 
waardoor in Israël zelfs de formele demo-
cratie wordt bedreigd. 

 

van landen met het stelselmatige schijn-
proces bevindt zich nu ook een NAVO-
partner. ..
Bron: War Resisters’ International, Meer 
nieuws op de feministische Amargis’ 
blog: http://amargigroupistanbul.wordpr
ess.com 

OM DE EER VAN HET OPENBAAR 
GEZAG

In Somalië, waar de rebellen zijn versla-
gen en de orde is hersteld, voert het le-
ger ook politietaken uit. Hierdoor ont-
staan situaties, die hebben geleid tot de 
volgende open brief:
“Mijn naam is Laila en ik ben journalist. 
Onlangs schreef ik een verhaal over een 
jonge vrouw die gewelddadig werd ver-
kracht door een groep regeringssoldaten 
in Somalië in de hoop dat haar moed om 
zo’n pijnlijk verhaal te vertellen het gru-
welijke probleem van de verkrachtingen 
daar in de openbaarheid zou brengen. 
Maar in de plaats daarvan gebruikte de 
regering mijn artikel om een slachtoffer 
van verkrachting gevangen te zetten en 
ook een andere journalist die het verhaal 
[in Somalië] publiceerde, wegens ‘beledi-
ging van de staat’! […] De dappere jonge 
vrouw werd door regeringsambtenaren 
openlijk ervan beschuldigd dat ze haar 
eigen verkrachting had verzonnen voor-
dat zij zelfs een proces had gekregen. 
Daarna weigerde de rechter getuigen 
te horen of medische attesten te accep-
teren als bewijs dat ze was verkracht. En 
daarin staat zij niet alleen: ik heb te veel 
vrouwen geïnterviewd die constant in  
angst leven om te worden doodgescho-
ten of verkracht, en dat vaak juist door 
de mensen die de taak hebben hen te 
beschermen […] Dit onschuldige slacht-
offer van een verkrachting en Abdiaziz 
Abdinur, de journalist die met haar had 
gepraat, riskeren een jaar gevangenis!” 
Laila, die zelf werkt in Nairobi, Kenia, 
roept nu de wereldbevolking op om via 
een petitie de pas gekozen president 
van Somalië Hassan Sheikh Mohamoud  
te confronteren met dit schandaal. Deze 
petitie, verspreid door Awaaz, kan worden 
ondertekend met gebruik van deze link.
http://www.avaaz.org/en/petition/
Somalia_No_Authority_to_Rape/
?bqfUaab&v=22217.

Omdat er meer landen zijn waar de mili-
tie tevens als politie optreedt en naar wil-
lekeur handelt, zoals in Turkije, Egypte 
of de voormalige Sovjetunie, moet men 
er zich niet over verwonderen dat er ook 
meer van dit soort petities komen. Ook 
tegen landen die zich nog beschaafder  
willen noemen. 
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Agenda: permanente acties 
- Vrouwen in het Zwart houden op ze-
ven plaatsen periodieke wakes tegen
de bezetting van Palestina: Amster-
dam, eerste vrijdag, 12.45 uur Spui 
bij het Lieverdje; Leeuwarden, laatste 
dinderdag om de twee maanden,  13.00 
- 14.00 uur, Nieuwstad bij De Waag; 
Maastricht, laatste donderdag van de 
maand, 18.15 - 19.15 uur, op de Markt; 
Utrecht, laatste zaterdag om de twee 
maanden, 13.00 - 14.00,  Stadhuisbrug 
(Oude gracht). Info: www.vrouweninhet
zwart.nl. 

Agenda: eenmalige acties
- za 2 mrt  - Gent (Be) - 10:00-19:00 12de 
Internationale Alternatieve boekenbeurs 
Gent
- di 5 mrt – Den Haag, jaarvergadering 
Haags Vredesplatform, Belangrijkste 
agendapunt: Hoe verder met het HVP?. 
Pander-café, Binnendoor 30. Org: HVP. 
Web: www.haagsvredesplatform.nl . 
- vr 8 mrt  - Leiden, filmvertoning Sa- 
crificio: who betrayend Che Guevara?
Vrijplaats Middelstegracht, Middelste-
gracht 36, 20:30 
- vr 8 mrt  - Utrecht - 18:45-22:00 lezing 
Human Rights Café over de verkiezingen 
in Kenia op 4 maart. Er zullen sprekers 
zijn waaronder Martijn Harlaar van 
NSA, en film. Oudegracht 36. 5,-. Org: 
Peace Brigades Internatio-nal - Afdeling 
Nederland. 
E-mail: pbi.communicatie@gmail.com. 
Web: www.peacebrigades.nl .
- ma 11 mrt - Utrecht, lezing van jour-
nalist Lennart Hofman en fotograaf 
Andreas Stahl over hun ervaringen in 
Syrië, ACU, Voorstraat 71 Utrecht.
- di 12 mrt - Den Haag, avonddemon-
stratie Recht op bestaan.
- wo 13 mrt - Den Haag, Tweede Kamer, 
debat over terugkeer, opvang en deten-
tie van vluchtelingen met mogelijkheid 
tot berichtgeving buiten, 10-13.00 uur. 
- zo 17 mrt - Den Haag, open dag 
Vluchthuis Sacramentskerk, Sportlaan 
127, 10:00-17:00, vrijwillige bijdrage. Org. 
Recht op bestaan, info:
http//rechtopbestaan.nl 
- di 19 mrt - Den Haag, Diederick 
Sprangers van de stichting Genethica 
over gentech-voedsel. Pander-café, 
Binnendoor 30. Org: Haagse Mug. 
Contact haagsemug@xs4all.nl . 
- do 21 mrt  t/m wo 27 mrt  - Den Haag: 
Internationaal filmfestival Movies that 
Matter, omgeving Spuitheater en -bio-
scoop. Openingsfilm op 21 maart: The 
act of killing, van Joshua Oppenheimer, 
andere films:worden nog beoordeeld en 
bekroonde films zijn nog niet bekend. 
Raadpleeg de site zelf vanaf 7 maart 
(begin kaartverkoop)  Org: Amnesty 
Inter-national e,a,. Web:
 www.moviesthatmatter.nl 

- za 23 maart, Amsterdam, demonstratie 
“geen vluchtelingen op straat of in de cel”, 
vanaf de Vluchtkerk,  Erik de Roode-
straat 14-16, naar het Museumplein. org. 
diverse comités tegen vreemdelingenhaat.
- za 6 apr 2013 t/m zo 21 apr 2013 - Bel-
gië: Solidariteitsmars van mensen mét 
en zonder papieren. Meerdaagse mars 
door Brussel, Vlaanderen en Wallonië 
voor solidariteit en waardigheid en het 
recht van iedereen op de rijkdom van 
ons samenleven, zowel op cultureel, eco-
nomisch als sociaal vlak. Voor een open en 
solidair België. Info: NL: 0499424448. 
E-mail: marchebelgique@riseup.net. Web: 
marchebelgique.wordpress.com   .
- ma 15 april: 3e mondiale actiedag tegen 
militaire uitgaven  Org: International Peace 
Bureau. Voor nadere gegevens of er wat 
gebeurt in Nederland: Campagne Tegen 
Wapenhandel: 020 616 4684. Web:
www.demilitarize.org  
- di 1 mei: Dag van de arbeid. Nadere 
berichten volgen (Occupy, Vrije Bond, 
andere organisaties?).
- 20-21 mei - Appelscha Pinkster-
landdagen        Kampeercentrum tot  vrijheids-
bezinning    Aekingaweg 1,  Jaarlijks tref-
fen voor anarchisten en iedereen die 
zich door het anarchisme laat inspireren. 
Bescheiden eigen bijdrage, catering via 
Rampenplan. Zelf tent etc. meenemen. 
Org: PL 2013. 
Web: www.pinksterlanddagen.org. 

Tentoonstellingen.
.-Tot 12 mei, Arnhem Museum voor 
Moderne Kunst, Disorient van Fiona 
Tan (1966) Videoinstallatie over de 
reizen  van Marco Polo en de invloed van 
zijn visie over oosterse volkeren op  Wes- 
terse vooroordelen. Thans aanwinst voor 
het museum.  Open ma-zo 11-17 uur

- Tot  26 mei, Rotterdam, Museum Boy-
mans-van Beuningen, Hariton Pushwag-
ner (Terje Brofos). Pop-art.  Commentaar 
op  over het totalitaire dagelijkse arbeids- 
en consumentenleven, dat aangestuurd 
wordt door oorlogszichtige bazen. Open: 
di-za: 10-17, zo 11-17u.
- Tot 21 juli, Rotterdam, Museum Boy-
mans-van Beuningen, prentenkabinet, 
Francesco Goya's vermaarde serie over 
gebeurtenissen uit 1808: Los desastres 
de la guerra (de rampen van de oorlog), 
maar nog altijd actueel.
- 1-19 maart Utrecht, Drawing Freedom, 
project van de Syrische kunstenares Sara 
Faki met kindertekeningen uit Aleppo. 
Open Atelier 1-3 mrt in het Ubica Gan-
zenmarkt 24  en. ACU Voorstraat 71, 
wisselende openingstijden, vermeld op 
Indymedia..
- 10 maart - 19 mei - Amsterdam, Medi-
uminstallatie Yours in solidarity door Ni-
coline van Harskamp. Confrontatie met 
en over anarchisten, pacifisten en vrij-
denkers in een veranderende samenle-
ving. Galerie NASA, Arie Biemondstraat 
105-113, di-zo. 12-17.00 uur. 
- 1 t/m 30 mei 2014, Lommel (België):
Loopgravenoorlog De beroemde strip-
verhalen van Jacques Tardi over de oorlog 
in de loopgraven van de Eerste 
Wereldoorlog. Plaats: Bibliotheek, Michiel 
Jansplein 1 3920 Lommel Org. Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid.
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