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Vanaf de oprichting in 1969 komt het Nederlands Palestina Komitee (NPK) op voor 
de rechten van het Palestijnse volk, zoals deze in het internationaal recht verankerd 
zijn. Dat is mogelijk dankzij de steun van een trouwe achterban. Maar ook door 
samenwerking binnen een netwerk van Palestijnse en Nederlandse organisaties in 
Nederland en in Europa en met Palestijnen en Palestijnse organisaties in Palestina. 

NPK, de organisatie
De Stichting Nederlands Palestina Komitee (NPK) is een vrijwilligersorganisatie met een 
vierhoofdig bestuur en een periodiek activistenoverleg waarbinnen activiteiten worden 
geëvalueerd en nieuwe activiteiten mede worden gepland. Het NPK ontvangt geen subsidies. 
Alle kosten voor de organisatie en van de activiteiten worden door donateurs en vrijwilligers 
zelf gedragen.
Aan het NPK is de Stichting Palestina Publikaties (SPP) verbonden – uitgever van de twee-
maandelijkse NPK-publicatie Soemoed en voorts van brochures en boeken.

Speerpunten
Het NPK heeft twee speerpunten: informatievoorziening en het leveren van een actieve 
bijdrage aan de mondiale BDS-campagne – Boycot, Desinvesteren & Sancties – tegen 
Israelische overheersing en Apartheidspolitiek en vóór verwezenlijking van de rechten van 
het Palestijnse volk. 

Openbare bijeenkomsten
In het kader van zijn informatietaak organiseerde het NPK in 2018 diverse openbare bijeen- 
komsten. Daaruit de volgende greep:
• Nieuwjaarbijeenkomst (3 februari) met Anne-Ruth Wertheim die een voordracht hield over 

de achtergronden van racisme;
• Bezoek delegatie (19-13 februari) Youth Against Settlements (YAS) uit Al-Khalil (Hebron); 

openbare avonden in Amsterdam (2x), Maastricht en in Vlaardingen; bezoek aan Tweede 
Kamer (SP);

• Bezoek van de arts/politicus Mustafa Barghouti (8-9 mei) uit Ramallah; openbare avonden 
in Amsterdam (de Balie) en in Den Haag (IISG); bezoek aan de KNMG en aan BuZa;

• Participatie in de Gaza-Flotilla-actie (31 mei–1 juni); openbare bijeenkomst in Amsterdam; 
boten-demo in de grachten van Amsterdam;   

• Bezoek van de publicist Ben White uit Oxford (27-28 september) naar aanleiding van de 
publicatie van zijn boek Cracks in the Wall – Beyond Apartheid in Palestine/Israel; openbare 
bijeenkomst in Amsterdam (CREA).

Gaza-demo’s
Uit protest tegen het bloedige geweld tegen Palestijnse demonstranten lang het hek dat 
de Strook van Gaza scheidt van Israel (Palestina ’48) – de Grote Mars van de Terugkeer – 
organiseerde het NPK samen met de Internationale Socialisten en met steun van een reeks 
andere organisaties op zaterdag 19 mei een demonstratie; de lange stoet liep van de Dam naar 
het Museumplein waar toespraken werden gehouden; op 11 mei had het NPK al een picket-line 
op de Dam georganiseerd. 
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Informatievoorziening: Soemoed, website, NPK-info, facebook, twitter 
De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed – met abonnees in Nederland en 
Vlaanderen – is in 2018 haar 46e jaargang ingegaan. Elk nummer bevat rond 40 pagina’s feiten, 
analyses en meningen (die deels via de NPK-website ook digitaal worden verspreid). Het 
streven is om vooral Palestijnen aan het woord te laten.

Belangrijke thema’s waren dit kalenderjaar: de frontale aanval van de Verenigde Staten op de 
UNRWA; de Grote Mars van de Terugkeer in Gaza; Israelische apartheid; de Eén staat-oplossing 
zoals geformuleerd door Palestijnen en joodse Israeli’s; de positie van de Palestijnse vluchte-
lingen in Libanon; de samenwerking tussen Israel en extreem-rechts in Europa; de pogingen 
om fundamentele kritiek op de Staat Israel in een kwaad daglicht te stellen; de BDS-campagne, 
enzovoort; daarnaast drukten wij eigen interviews af met belangwekkende personen binnen 
de Palestina-beweging. 

De eerder geheel vernieuwde NPK-website (www.Palestina-Komitee.nl) biedt actuele informatie 
en opmerkelijke opinies en attendeert via een agenda op activiteiten binnen de Palestina-
beweging in Nederland en elders; voorts biedt deze diverse achtergrond-dossiers en nu ook 
een databank ‘Cinema Palestina’, met rond 1000 titels van films en documentaires.  

In aanvulling daarop zijn er de digitale nieuwsbrief NPK-info, een Face-boekpagina en twitter-
account met veel volgers.

Diverse bijdragen aan de gedrukte media en aan de social media. 

Het aantal verzoeken om informatie – veelal in de vorm van interviews met scholieren en stu-
denten – is in 2018 opnieuw groot geweest; in 2018 is een begin gemaakt met een scholings-
cursus voor Palestijnse (en andere) jongeren in Assen.  
    
BDS-campagne: Boycot, Desinvesteren & Sancties 
Via Soemoed informeren wij onze achterban uitgebreid over de BDS-campagnes – al dan niet in 
ECCP-verband in gang gezet – en over het aandeel dat het NPK in de uitvoering daarvan levert. 
Zo loopt er een winkel-boycot-flyer-campagne in enkele Nederlandse steden – met name 
in Amsterdam en Assen – gericht tegen de winkelketen van Albert Heijn, die veel Israelische 
producten (al dan niet uit de joodse nederzettingen) in zijn assortiment heeft (inmiddels rond 
20.000 flyers verspreid).

Voorts is het NPK actief in de Palestina-Werkgroep van het FNV op het punt van desinvesteren. 

Care for Palestine
Sinds 2017 faciliteert het NPK de werkgroep Care for Palestine – bestaande uit artsen, verpleeg-
kundigen en therapeuten – die zich tot taak heeft gesteld om aan de beroepsgroep maar ook 
aan anderen te verduidelijken wat de impact is van de Israelische overheersing, bezetting en 
blokkades op de gezondheidssituatie van Palestijnen (zie ook elders).

Nationale en internationale contacten
In 2018 was het NPK actief in verscheidene netwerken, waaronder het Palestina Overleg (voor-
heen Taskforce Palestina), de campagne Rotterdam-voor-Gaza en de Gaza-flotilla-campagne. 
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Het NPK maakt tevens deel uit van de Kerngroep van het 21 Maart Comité – een platform van 
organisaties die strijd voeren tegen discriminatie en racisme.

Sinds 2003 is het NPK actief lid van de European Coordination of Committees and Associations 
for Palestine (ECCP) – een samenwerkings-verband waarin solidariteitsorganisaties uit vrijwel 
alle Europese landen zijn vertegenwoordigd. De ECCP werkt nauw samen met diverse Palestijnse 
partners (ook de Europese vertegenwoordiger van de BNC neemt aan de vergaderingen deel). 
De ECCP coördineert in samenwerking met haar leden campagnes en petities op EU-niveau en 
op het niveau van lidstaten, vooral op het terrein van BDS (tegen het EU/Israel-Associatie-
verdrag; de Israelische wapenindustrie; enzovoort).

Een bezoldigde ECCP-coördinator (in Brussel) voert gesprekken met ambtelijke vertegen-
woordigers bij de EU en Europarlementariërs en reikt voor het hele Europese netwerk belangrijke 
informatie aan over plannen en acties van de EU. Daarnaast is de ECCP een coördinatiepunt 
voor activiteiten in sociale fora en andere internationale activiteiten. 

Internationale netwerken zijn van groot belang voor het werk op diverse terreinen, met name 
BDS. Via digitale netwerken vindt uitwisseling van informatie plaats en worden ervaringen 
gedeeld. Ook worden campagnes op elkaar afgestemd. De Palestijnse Boycott National 
Committee (BNC) speelt in de aansturing van deze netwerken een onmisbare rol. 

Donaties
Wij ontvingen ook dit jaar weer donaties voor humanitaire hulp, die voor een deel naar projecten 
in Gaza zijn gegaan. Voorts heeft het NPK in 2018 opnieuw een donatie doorgesluisd naar de 
Stichting Vrienden van Nazareth, die beurzen verstrekt aan Palestijnse vrouwelijke studenten in 
Palestina ’48 (Israel).

Tot slot
Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de in 2018 
ontvangen steun – waaronder financiële steun. Zonder deze zou ons werk niet mogelijk zijn 
geweest.

Blijf ons steunen !

Nederlands Palestina Komitee 
Postbus 10520
1001 EM Amsterdam
telefoon :  020 – 6246046
email :        npk@xs4all.nl
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NPK jaarrekening 2018
resultatenrekening

UITGAVEN     2018     2017
     
organisatiekosten   21.672   21.868
acties/bijeenkomsten   9.832   9.797
internationale contacten  1.000   1.000
bijzondere lasten   1.464   617
verstrekte donaties   1.050   11.475
inkoop promotiemateriaal  60   60

UITGAVEN TOTAAL   35.078   44.817
     
ONTVANGSTEN    2018     2017
    
ontv donaties algemeen  29.583   24.156
ontv donaties hum. acties  678   
ontv donaties studiebeurs Pal vrouwen    5.300
verkoop promotiemateriaal  18   182
ontvangen rente   104   357
entree bijeenkomsten   579   670
bijzondere baten   69.002   

ONTVANGSTEN TOTAAL  99.964   30.665
     
RESULTAAT    64.886   -14.152
     

balans per 31 december

Activa     2018   2017

inventaris    2.293   1.173
liquide middelen   119.193  36.625
rek courant SPP    921   23.547

     122.407  61.345

Passiva     

algemene reserves   85.705   33.590
diverse reserves   34.376   23.494
rek courant Cinema Palestina     160
nog te betalen    2.326   4.102

     122.407  61.345
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donaties voor politieke steun:
NL91 INGB 0001 8069 47
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam

donaties voor humanitaire steun:
NL20 INGB 0005 5792 94
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam
(onder vermelding van de actie)

donaties voor Soemoed: 
NL21 INGB 0002 0474 09
t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, Amsterdam


