
KOOP GEEN PRODUCTEN UIT ISRAEL
STOP STEUN AAN APARTHEID ISRAEL

verse kruiden
aardappelen 

citrus

Deze producten komen uit de illegale joodse 
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever 
of uit Israel (Israel zèlf maakt daartussen geen 
onderscheid). Op de producten staat vaak 
een product-barcode, die begint met de het 
landennummer van Israel: 729 

hoummus

vleesvervangers

dadels



Israel, een koloniale onderneming
In 1948 riep Israel zich uit tot Staat. Deze staat nam 78 procent van 
de grond van de Palestijnen in bezit. De meeste Palestijnen werden 
in die tijd van huis en land verdreven of zij gingen op de vlucht 
voor het geweld van het Israelische leger. Deze vluchtelingen 
kwamen terecht in kampen op de Westelijke Jordaanoever (inclusief 
Oost-Jeruzalem) en in de Strook van Gaza, Jordanië, Syrië en 
Libanon. Tot op de dag van vandaag zijn zij vluchteling. Het gaat 
intussen om 7 miljoen Palestijnen die recht hebben op terugkeer 
naar hun vroegere woongebied. Maar Israel weigert de vluchtelingen 
te laten terugkeren.

In Israel bleven in 1948 120.00 Palestijnen wonen – moslims, 
christenen en druzen. Nu zijn de Palestijnen daar met 1,7 miljoen.

In de Juni-Oorlog van 1967 kreeg Israel de verdere 22 procent van 
Palestina in handen. Dit heet sindsdien de Bezette Palestijnse 
Gebieden: de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en 
de Strook van Gaza. 

Vanaf 1967 ging Israel in bezet Oost-Jeruzalem en elders op de 
bezette Westelijke Jordaanoever nederzettingen – stadswijken en 
hele steden – voor joodse kolonisten bouwen. Volgens het internationaal 
recht is dat verboden. Er wonen inmiddels ongeveer 700.000 joodse 
kolonisten in deze illegale joodse nederzettingen. In Israel en bezet 
gebied samen leven  nu ongeveer 6,5 miljoen joden.  

Steeds minder rechten en kansen
De joodse kolonisten in bezet gebied zijn voor de wet Israelische 
burgers. De oorspronkelijke bevolking – de Palestijnen – valt onder 
militair bestuur en heeft veel minder rechten. Kolonisten lopen 
openlijk gewapend rond en vallen vaak Palestijnen aan, waarbij zij 
door het Israelisch leger beschermd worden. De joodse nederzet-
tingen zijn en worden op Palestijnse grond gebouwd. Zo wordt de 
Palestijnen steeds meer grond ontnomen. Hun huizen, waterbronnen 
en olijfgaarden worden verwoest. 

Na 2000 heeft Israel bovendien langs de Westelijke Jordaanoever 
een lange Muur gebouwd. Ook bij de bouw hiervan verloren 
Palestijnen grond. Om te zorgen dat de joodse kolonisten veilig en 
snel kunnen reizen, zijn er speciaal voor hen autowegen – verboden 
voor Palestijnen – aangelegd. Hierdoor en door uitbreiding van de 
joodse nederzettingen leven de Palestijnen in steeds kleinere 
gebiedjes op de Westelijke Jordaanoever – van elkaar afgesneden 
en daarom kwetsbaar. 

waarom geen producten uit Israel kopen ?



Israel heeft sinds 1967 controle over veel van het water van de 
Westelijke Jordaanoever. Het heeft daar intussen plantages (dadels) 
en grote bedrijven gevestigd en regelt grotendeels de energie daar. 
De Palestijnen zijn daardoor erg van Israel afhankelijk geworden. 
Zij kunnen nog maar weinig produceren en nog minder exporteren. 
De werkloosheid en armoede groeit. Het is een moeizaam leven en 
er is weinig hoop voor de toekomst. Het Israelische leger valt de 
vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever vaak binnen 
om activisten te arresteren. Dat gebeurt steeds met veel geweld.

Van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever – 3 miljoen – zitten 
er gemiddeld 6000 in Israel in de gevangenis, onder wie rond 200 
kinderen. Velen zijn nooit door een Israelische rechtbank veroor-
deeld en weten niet hoe lang zij gevangen zullen zitten. Dit heet 
administratieve detentie. 

Sinds 2007 houdt Israel de Strook van Gaza – 2 miljoen inwoners 
–van de buitenwereld afgesloten. Zonder toestemming van de 
Israelische autoriteiten kunnen Palestijnen Gaza niet in of uit. Sinds 
2008 heeft Israel drie keer grote militaire aanvallen op Gaza uit-
gevoerd. Duizenden Palestijnen zijn daarbij gedood of raakten 
gewond. De economie van Gaza is door blokkade en oorlog er nog 
slechter aan toe dan die van de Westelijke Jordaanoever. Steeds 
meer inwoners zijn van voedselhulp afhankelijk geworden. 

In Israel zelf zijn Palestijnen derderangsburgers. Zij hebben minder 
mogelijkheden dan joodse Israeli’s wat betreft wonen, onderwijs 
en werk. Daarom spreken wij van apartheid in Israel.  

Kom in actie voor gelijke rechten !
Het is hoog tijd dat iedereen in Israel/Palestina gelijke rechten krijgt 
en dat de Palestijnse vluchtelingen kunnen terugkeren. 

Tot nu toe treden regeringen niet tegen Israel op. Ook de Neder-
landse niet. De Palestijnen vragen ons – sinds 2005 – om geen 
Israelische producten te kopen, om niet samen te werken met 
Israelische bedrijven en banken en om hier geen kunstenaars 
namens Israel uit te nodigen. Dit heet de BDS-campagne (boycot, 
desinvesteren en sancties). 

Net als eerder met Zuid-Afrika is gebeurd, willen wij Israel op een 
geweldloze manier dwingen tot het voeren van een rechtvaardige 
politiek jegens de Palestijnen. In Zuid-Afrika hebben zwarte mensen 
dankzij de boycot van wereldburgers dezelfde rechten als de witten 
gekregen. Dat willen wij met de BDS-campagne ook voor Palestijnen 
en joodse Israeli’s zien te bereiken.

De BDS-campagne is succesvol. Doe mee !



Vóór 1948 heette dit gebied Palestina. In 1948 is driekwart van alle Palestijnen 
inwoners door joodse strijdgroepen verdreven of is voor oorlogsgeweld gevlucht. De 
Staat Israel (kleur bruin) die in 1948 is gesticht, begon meteen met de onteigening 
en de kolonisatie van de grond van Palestijnen. Vanaf 1967 ook op de Westelijke 
Jordaanoever. Zo betekende de opbouw van de Staat Israel voor de Palestijnen dat 
hun samenleving steeds meer is verwoest. Dit gaat tot op de dag van vandaag door. 

STEUN BDS ! 
Wereldwijd zijn mensen solidair en actief voor de rechten van Palestijnen. 
Steun daarom ook BDS en koop geen producten uit Israel. 
www.palestina-komitee.nl
www.bdsmovement.net

STEUN ONS WERK 
IBAN NL91 INGB 0001 806947 
ten name van Nederlands Palestina Komitee
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