
Landegem, 26 april 2017. 

 

Betreft: de hongerstaking van 1.500 Palestijnse gevangenen 

Geachte Heer, Geachte Mevrouw, 

 

Sinds maandag, 17 april j.l., hebben ruim 1.500 Palestijnse politieke gevangenen voor 

onbeperkte duur een hongerstaking aangevat, als een “Staking voor Vrijheid en Waardigheid”. 

Met de hoop een humaan gevangenisregime af te dwingen, stelt de beweging een aantal concrete 

eisen, zoals: opheffen van de restricties op familiebezoek; verhogen van de bezoekduur 

van 45 tot 90 minuten; tenminste aan vrouwelijke gevangenen familiebezoek toelaten 

zonder glazen wand zodat  moeders hun kinderen kunnen vastnemen; de restricties 

versoepelen op boeken, kranten, kleding, voedsel en andere geschenken van 

familieleden;  herinvoeren van onderwijsfaciliteiten (bv. de Open Hebrew University); 

plaatsen van telefoons op de afdeling zodat gevangenen met hun familie kunnen 

communiceren; aanzienlijk verbeteren van de toegang tot medische zorg; geen 

mishandelingen meer tijdens het vervoer naar een andere gevangenis,  naar kliniek of 

rechtbank; stopzetting van de gevangenschap zonder aanklacht of proces;  e.a. 

Op dit ogenblik zitten ca 6.500 Palestijnse gevangenen opgesloten in 21 gevangenis- en 

detentiecentra  (op 1 na, allemaal gevestigd in Israël, wat in strijd is met de Vierde Conventie 

van Genève). Ca 6.300 van hen zijn mannen, 300 zijn minderjarigen en ongeveer 53 ervan 

zijn vrouwen (waaronder 14 meisjes); 536 personen zitten in “administratieve 

detentie”, d.i. zonder aanklacht of proces en voor onbeperkte duur. Allen zijn ze constant 

het slachtoffer van willekeur, mishandelingen en zelfs foltering, onder meer tijdens 

ondervragingen. Enkele dagen voor het begin nog van de hongerstaking (13 april) 

publiceerde Amnesty International een rapport waarin Israël werd opgeroepen te 

stoppen met zijn “onwettig en wreed” beleid t.a.v. Palestijnse gevangenen. 

Tot op heden heeft de Israëlische overheid elk gesprek met de hongerstakers geweigerd, 

verre van dat ze aan hun verzuchtingen zou tegemoet gekomen zijn. Haar enige reactie 

is er een van collectieve bestraffing en repressie: tuchtmaatregelen, raids met 

inbeslagname van persoonlijke bezittingen, verspreiding van hongerstakers over andere 

gevangenissen, opsluiting in een isoleercel, intrekking van contact met advocaat, 

schrappen van familiebezoeken,  onmogelijk maken van het gebed, e.a. 

Georganiseerd onder bijzonder moeilijke omstandigheden, verdient dit massale, en 

vreedzame verzet tegen een politiek van dagdagelijkse schendingen van de 

mensenrechten en het internationaal recht  en vóór het herstel van de menselijke 

waardigheid ons aller respect. Wij durven de Belgische regering daarom oproepen bij de 

Israëlische overheid te protesteren tegen de strafmaatregelen genomen tegen een 

geweldloze protestbeweging en te pleiten voor het inwilligen van de legitieme 

verzuchtingen ervan. 



PS Volgens recente berichten gaat de gezondheidstoestand van Marwan Barghouthi, 

nationale leider van de stakingsbeweging, er sterk op achteruit. 

Met dank voor uw aandacht en met achtingsvolle groeten, 

de BACBI Stuurgroep: Prof. Marie-Christine Closon (UCLouvain), Prof. Patrick Deboosere 

(VUBrussel), Dr. Pascal Debruyne (UGent), Prof. Lieven De Cauter (KULeuven), Em.Prof. 

Herman De Ley (UGent), Lieve Franssen (dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor), Carl Gydé 

(director CAMPO), Prof. Perrine Humblet (ULBruxelles), Prof. Marc Jacquemain 

(ULiège), Raven Ruëll (metteur en scène). 

Namens de Stuurgroep, 
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PS “BACBI” staat voor: “Belgian Campaign fort the Academic and Cultural Boycott of 

Israel”. De oproep van BACBI is tot op heden onderschreven door 489 Belgische 

academici en intellectuelen en 190 kunstenaars en cultuurwerkers. Voor de lijsten zie: 

http://www.bacbi.be/cult/signatories-bacbi.htm en http://www.bacbi.be/bacbi-

signatories.htm  
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