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BELGIAN ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL
“Het bloedbad aan het Gazahekken: ook journalisten onder de slachtoffers” (11 april 2018).
Aan het gemilitariseerde hekken dat de ongeveer 1,9 miljoen Gazanen reeds meer dan 10 jaar
opgesloten houdt (niet voor niets wordt de Gazastrook de grootste openluchtgevangenis ter wereld
genoemd),1 is vrijdag 30 maart en 6 april een bloedbad aangericht.2 Behalve tanks en oorlogsdrones
werden door het Israëlische leger ook meer dan 100 scherpschutters ingezet; zij hadden de opdracht
met scherp te schieten op een manifestatie van ongewapende burgers.3 In de voorbije eerste acht
dagen van een vreedzame “Grote Mars van de Terugkeer” heeft het Israëlische geweld reeds aan 32
mensen het leven gekost (eergisteren nog stierf een 45-jarige man aan de verwondingen hem
toegebracht op 30 maart); meer dan tweeduizend anderen (tieners, mannen, vrouwen) werden licht
tot zeer zwaar gewond onder het geweervuur en het traangas.4
In de persberichten over de tweede vrijdag wordt gewezen op het opvallende aantal journalisten die
die dag het slachtoffer werden van de IDF snipers.5 Tot de negen aanwezigen op de manifestatie die
zijn doodgeschoten, behoort de 31-jarige journalist-fotograaf Yasser Murtaja, die bezig was de
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70 procent ervan, d.i. 1,3 miljoen mensen, zijn vluchtelingen en een vierde leeft nog altijd in
vluchtelingenkampen; 70% van de bevolking is jonger dan 25 jaar, 60% daarvan is werkloos. Een VN-rapport
van 2012 voorspelde dat de Strook in 2020 “onbewoonbaar” zou zijn; in een opvolgingsrapport van 2017 wordt
gesteld dat zij nu reeds “onleefbaar” is. De UN Humanitarian Coordinator for the West Bank and Gaza, Robert
Piper, stelt met ontsteltenis vast: "I see this extraordinarily inhuman and unjust process of strangling gradually
two million civilians in Gaza that really pose a threat to nobody”. Zie: “Gaza 'unliveable' ten years after Hamas
seized power: U.N.” (Reuters, July 11, 2017), via http://www.reuters.com/article/us-palestinians-gaza-unidUSKBN19W17T .
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Michael Schaeffer Omer-Man (in het Israëlische magazine +972, 7 april 2018): “A state-sponsored mass
shooting“, via: https://972mag.com/a-state-sponsored-mass-shooting/134490/ .
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De bekende Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft, zeer ongewoon, via een
krantenadvertentie, “Sorry Commander, I cannot shoot”, de soldaten opgeroepen dat zij zouden weigeren
schietbevelen uit te voeren, zie: “B'Tselem urges soldiers to refuse to shoot protestors in Gaza: Shooting
unarmed protestors is illegal, and a command to do so is a grossly illegal command” (B’Tselem, April 4), via:
https://www.btselem.org/press_releases/20180404_refuse_to_shoot_at_unarmed_protestors . De Israëlische
minister van Defensie en andere regeringsleden en allerlei instanties zetten nu stappen om de organisatie te
bestraffen.
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Dr. Ashraf al-Qidra van het Palestijns Ministerie van Gezondheid schrijft in zijn verslag dat de Israëlische
soldaten op vrijdag 6 april 10 Palestijnse burgers hebben gedood en 1.354 verwond, waaronder 491 die
getroffen werden door scherpe munitie; 33 ervan waren nog altijd in kritieke toestand. Dokters van het Gaza
Central Hospital meldden dat een groot aantal van degenen die getroffen waren met scherp, het slachtoffer
waren van "expanding bullets" (dumdum kogels die iemands inwendige organen en weefsels verscheuren eens
zij het lichaam binnendringen en afschuwelijke wonden veroorzaken). Onder het internationaal recht is het
verboden deze munitie in te zetten tegen een ongewapende burgerbevolking. Zie: “Two more Palestinians,
including a journalist, killed in Friday border protests in Gaza” (IMEMC, April 7), http://imemc.org/article/twomore-palestinians-including-a-journalist-killed-in-friday-border-protests-in-gaza/.
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Philip Weiss, "Israeli snipers shoot 6 Palestinian journalists, killing one–making international headlines"
(Mondoweiss, April 7), http://mondoweiss.net/2018/04/palestinian-journalists-international/ . Zoals te
verwachten, is door een officiële zegsman nadien ontkend dat het leger het speciaal gemunt had op aanwezige
journalisten.
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betoging te verslaan. Terwijl Murtaja een goed onderscheidbare "PRESS" vest droeg en zich op
ongeveer 350 m van het hekken bevond, schoot een sniper hem een kogel in de buik; hij stierf later
op de dag. Ook zeker 6 andere journalisten liepen vrijdag ondanks hun herkenbaarheid als journalist
schotwonden op (één van hen, de cameraman van Al Aqsa, Khalil Aboe Adhra, verkeert nog altijd in
kritieke toestand).6
Ook in het verleden, in het kader van de militaire “routine” van repressie en onderdrukking van de
autochtone bevolking in de bezette Westelijke Jordaanoever, waren journalisten die aan het werk
waren om gebeurtenissen te verslaan, reeds vaak het mikpunt van agressie vanwege de
ordestrijdkrachten.7 Zo meldde het "Committee to Support Palestinian Journalists" vorig jaar dat in
de periode tussen 1 januari en 30 juni 2017 er 310 gevallen van geweldpleging tegen journalisten zijn
gerapporteerd. In 78 ervan waren journalisten neergeschoten hetzij met scherp, hetzij met metrubber-omhulde stalen kogels, terwijl anderen afgeranseld waren of te lijden hadden gehad onder
rookinhalatie nadat traangas was gebruikt om hen te uiteen te drijven.8
Geachte Heer Deltour, wat ik, als "academisch activist" van BACBI, u wil vragen is of u in uw
hoedanigheid van nationaal-secretaris van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België
(AVBB) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) uw solidariteit zou willen betuigen met de
Palestijnse collega’s, slachtoffers van het militaire geweld. En ook: een positief gevolg zou geven aan
de oproep die uw zusterorganisatie, het Palestijnse Syndicaat van Journalisten (aangesloten bij de
International Federation of Journalists, en "committed to defending Palestinian journalists'
professional, economic, social and human rights and supporting freedom of expression in Palestine",
website: http://www.pjs.ps/en/ ), gedurende het weekend heeft gericht aan de internationale
journalistenverenigingen, namelijk: “hun steun te betuigen aan de journalisten in Gaza, die
rechtstreeks het doelwit zijn van de Israëlische strijdkrachten?"9 Het syndicaat beschuldigt het
Israëlische leger ervan doelbewust fysieke letsels te berokkenen aan Palestijnse journalisten om hen
ervan te weerhouden te berichten over gebeurtenissen zoals die van vrijdag. Het syndicaat zal voor
de zaak Murtaja een klacht neerleggen bij het Internationaal Strafhof; het zal de Verenigde Naties
oproepen het geweld te stoppen en de eigen resoluties toe te passen die Israëls herhaalde aanvallen
tegen journalisten veroordeelden. 10 Vorige zaterdag, bovendien, is in het noorden van Israël, in het
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Murtaja was de oprichter van het nieuwe onafhankelijke nieuwsagentschap Ain Media (“Oog Media”), dat de
realiteit van het leven in Gaza wil tonen. Zie: "30 year old Palestinian Photo-Journalist Shot and Killed by Israeli
Snipers" (BDS South Africa, April 7), http://www.bdssouthafrica.com/post/30-year-old-palestinian-photojournalist-shot-killed-israeli-snipers/ ; zie ook: Jack Khoury & Yaniv Kubovich, “Palestinian Journalist Wearing
Press Jacket Killed by Israeli Fire in Gaza", in Haaretz , April 7, via: https://www.haaretz.com/israelnews/palestinian-journalist-wearing-press-jacket-killed-by-israeli-fire-in-1.5977830 . En de reactie van
Reporters without Borders, “Palestinian journalist fatally shot by Israeli forces, RSF calls for investigation” (April
7), via https://rsf.org/en/news/palestinian-journalist-fatally-shot-israeli-forces-rsf-calls-investigation .
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Zulke agressie tegen journalisten en fotografen, kan je zeggen, vormt al vele jaren de “standing policy” van
Israëls bezettingskrachten, zie bv. het uitvoerige artikel van Oren Ziv uit 2015, “Palestinian journalists say Israeli
forces are targeting them”, in +972 (7 nov 2015), via: https://972mag.com/palestinian-journalists-say-israeliforces-are-targeting-them/113720/ .
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Zie het artikel in Middle East Monitor (July 6, 2017): “310 cases of Israeli violations against journalists”, via
https://www.middleeastmonitor.com/20170706-310-cases-of-israeli-violations-against-journalists/ .
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Zie het in noot 6 reeds vermelde artikel van Jack Khoury en Yaniv Kubovich in Haaretz. Zie ook: Meron
Rapoport, “We demand international protection for journalists in Gaza'” (+972, April 10), via
https://972mag.com/we-demand-international-protection-for-journalists-in-gaza/134584/ .
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Zie ook het in n. 4 reeds vermelde artikel.
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stadje Sakhnin,11 door vele honderden een protestmanifestatie gehouden; journalisten droegen er
een foto van Murtaja mee.12
Dat de Israëlische staat met zoveel, “disproportioneel”, dodelijk geweld optreedt tegen vreedzaam
en legitiem, ongewapend verzet tegen de bezetting, wekt bij kritische waarnemers van zijn
jarenlange politiek geen echte verwondering. Zoals de bekende Israëlische journalist Gideon Levy het
dit keer met zijn scherpe pen formuleert: “Het vermoorden van Palestijnen wordt in Israël met nog
meer gemak aanvaard dan het doden van muggen. Niets is goedkoper in Israël dan Palestijns bloed.
Als er honderd of zelfs duizend doden zouden zijn, zou Israël nog steeds het IDF 'groeten'.”13 De
internationale instanties hebben gereageerd maar veel verder dan het aan Israël “opheldering” en
een “onafhankelijke en transparant onderzoek” vragen is het ook dit keer niet gekomen.14 Wat de
koloniale politiek van Israël zelf betreft, eens te meer moet het excuus dat zijn “veiligheid” zou
bedreigd worden door Hamas, als rechtvaardiging dienen voor extreem immoreel geweld. Zoals in
commentaren wordt opgemerkt: telkens het verzet van de onderdrukte Palestijnen tegen hun
onderdrukking ongewapend en passief blijft, is dat voor de Israëlische beleidsmakers eigenlijk “een
probleem”. Nu de organisatoren van deze “Grote Mars voor de Terugkeer” al dan niet op aangeven
van Hamas weigeren in de val te trappen, kan gevreesd worden voor een verdere escalatie vanwege
Israëlische zijde (zoals in het verleden al meermaals het geval was).15 Zoals de bekende, 90-jarige
Israëlische vredesactivist, Uri Avnery, het vorig weekend schreef: "Toen mij werd gevraagd wat er
zou gebeuren, zei ik dat het Israëlische leger zou schieten om te doden. Eenvoudig: Israëliërs weten
niet hoe ze met passief verzet moeten omgaan. Ze schieten om er gewelddadig verzet van te maken.
Daarmee weten ze om te gaan. Met meer geweld".16
Voor de Israëlische Minister van Defensie, Avigdor Liberman, ondertussen, is het allemaal duidelijk.
Het IDF is niet voor niets het “meest morele leger in de wereld”. Zoals hij vorige zondag op de
Israëlische openbare omroep cru verklaarde: "Er zijn geen onschuldige mensen in de Gazastrook.
Iedereen is er verbonden met Hamas, iedereen krijgt een salaris van Hamas, en alle activisten die
proberen ons uit te dagen en de grens te doorbreken zijn activisten van de militaire vleugel van
Hamas”.17 Zo was ook de doodgeschoten journalist-fotograaf, Yasser Murtaja, door hem zonder
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In 1976 is in die stad door de Israëlische politie een bloedbad aangericht onder Palestijnse Israëlische burgers
die vreedzaam protesteerden tegen de onteigening van hun land door de staat – wat de start gaf aan de
jaarlijkse herdenking van de “Dag van het Land”, elke 30 maart, datum die dit jaar was uitgekozen als de
startdag voor de “Grote Mars van de Terugkeer”.
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Zie hierover nogmaals het reeds vermelde artikel van de Israëlische journalisten Jack Khoury en Yaniv
Kubovich in de Haaretz.
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Gideon Levy, "The Israel Massacre Forces" (International Middle East Media Center, April 6),
http://imemc.org/article/gideon-levy-the-israel-massacre-forces/ .
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Zo Federica Mogherini, belast met het EU buitenlandbeleid. Zo erkende zij ook dit keer uitdrukkelijk Israëls
“recht zichzelf te verdedigen”. Zie: Noa Landau, "EU: Gaza Border Deaths Raise 'Serious Questions' About
Israel's Use of Force. After nine killed, the EU calls on the IDF to clarify how Palestinian protesters targeted
Israeli forces and attempted to breach border" (Haaretz, April 7), https://www.haaretz.com/israel-news/eugaza-deaths-raise-serious-questions-about-israel-s-use-of-force-1.5978008 . Er kwam een gelijkaardige reactie
van de Secretaris-Generaal van de VN, Antonio Guterres. In de Veiligheidsraad werd een resolutie die was
ingediend door Jemen, door de VS geblokkeerd.
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Nu al wordt door het leger gedreigd met luchtaanvallen op Hamas doelwitten “indien de manifestaties blijven
voortduren”, zie: Odeh Bisharat, “Nu, Open Fire Already“ (Haaretz, April 9), via
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-go-ahead-open-fire-on-the-unarmed-gazans-already-1.5979279 .
16
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In zijn column, “A song is born”, via http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1523017627/ ).

In: “'No innocent people in Gaza' says Israeli defence minister” (Middle East Eye, April 8), via
http://www.middleeasteye.net/news/no-innocent-people-gaza-says-israeli-defence-minister-1155018849 .
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bewijsmateriaal reeds onmiddellijk weggezet als een “jarenlange militant van Hamas”, zelfs met de
gelijkwaardige rang van kapitein in die organisatie - en dus een “terrorist”.18 Gisteren echter maakte
het Amerikaanse State Department bekend dat Murtaja’s persagentschap, na gescreend te zijn, van
de Amerikaanse regering een toelage heeft bekomen van 11.700 dollar...19
Geachte Heer Deltour, in de hoop met deze uiteenzetting de tragische gebeurtenissen op 30 maart
en 6 april voldoende te hebben toegelicht op basis van beschikbare gegevens en ook, kort, de
bredere context ervan te hebben aangegeven, durf ik u nogmaals vragen om namens uw
beroepsverenigingen steun te betuigen aan de oproep van het syndicaat van de Palestijnse
journalisten en het bloedige optreden van het Israëlische leger te veroordelen. Dat is des te
noodzakelijker omdat zowel de politieke als de militaire leiding van het IDF hebben aangegeven de
“firing policy” van het leger aan het Gazahekken niet te zullen wijzigen.20
Nevele, 11 april 2018.
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Ondersteund door bijna zevenhonderd academici, cultuurwerkers en kunstenaars, ijvert
BACBI (Belgische Campagne voor een Academische en Culturele Boycot van Israël) op een
democratische en vreedzame manier voor de vrijheid en de grondrechten, met inbegrip van
het recht op zelfbeschikking, van het Palestijnse volk.
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“Liberman: Journalist killed in Gaza on Friday was a longtime ‘Hamas terrorist’” (The Times of Israel, April 10),
https://www.timesofisrael.com/liberman-claims-slain-gaza-journalist-a-member-of-hamas/ .
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“The U.S. State Department said on Tuesday that the media production company co-founded by Murtaja had
recently received an $11,700 grant from the U.S. government. Murtaja's company, Ain Media, became a USAID
program beneficiary last month under a program that supports private sector development. The TV production
company has done projects, including aerial drone filming, for foreign media clients such as the BBC and AlJazeera English”, zie: The Associated Press & Noa Shpigel, “Slain Gaza Journalist, Branded Hamas Militant by
Israel, Received U.S. Grant” (Haaretz, April 10), via https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-journalistbranded-hamas-militant-by-israel-received-u-s-funds-1.5990627 .
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Yaniv Kubovich & Jack Khoury, “Despite 15 Killed on Gaza Border, Israeli Military Says Won't Change Firing
Policy” (Haaretz, April 2), via https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-despite-15-killed-on-gazaborder-idf-says-won-t-change-firing-policy-1.5964337 .

