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Nevele, 23 februari 2016.

Aan Rector Prof.Dr. Anne De Paepe,
Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 
9000 Gent.

Geachte Rector,

Betreft: samenwerking van Universiteit Gent met o.m. de volgende Israëlische partners:1 

o  het  “Technion – Israel  Institute of Technology”, in het Europese project  “Phonsi
-Nanophotonics  by  Nanocrystals,  from  integration  to  single  photon  operation”
(Horizon 2020, ref. 642656);  UGent is coördinator en Technion is partner. 2

o  “Israel Aerospace Industries” in het Europese project “EXTREME Dynamic Loading -
Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Material Structures” (project ref.
636549, coordinator: University of Bath): UGent en IAI zijn partners.3

Samen met de andere ondertekenaars (lijst achteraan) moge ik uw aandacht vragen voor
het hiernavolgende dossier. Wij willen ermee onze grote bezorgdheid kenbaar maken over
voormelde wetenschappelijke samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Herman De Ley, emeritus,
Kasteellaan 12, 9850 Nevele.
emailadres: herman.deley@ugent.be

1 We zijn ons ervan bewust dat UGent nog andere EU projecten deelt met Israëlische instituten of entiteiten. 
Zo bv. nog met het Technion: “EuroLab-4-HPC: Foundations of a European Research Center of Excellence in 
High Performance Computing Systems” (http://cordis.europa.eu/project/rcn/197540_en.html ). Verder ook 
het project “PhD on Innovation Pathways for TES (Thermal Energy Storage)“, met de Ben Gurion University of 
the Negev (http://cordis.europa.eu/project/rcn/195450_en.html ); “Monitoring public opinion on 
Nanotechnology in Europe”, samen met ORT Israel (ORT, “the largest non-state network of schools”, 
Wikipedia): (http://cordis.europa.eu/project/rcn/103465_fr.html) ; met Tel Aviv Univ., “European Marine 
Biological Research Infrastructure Cluster to promote the Blue Bioeconomy” 
(http://cordis.europa.eu/project/rcn/198465_en.html ). Enz. Om praktische redenen houden we het bij 
bovenvermelde twee.

2 http://cordis.europa.eu/project/rcn/193933_en.html : Center for Nano- and Biophotonics (NB-Photonics) of
Ghent University.

3 http://cordis.europa.eu/project/rcn/193408_en.html : Department of Materials Science and Engineering, 
Ghent University (Prof. Dr. Patricia Verleysen).

http://cordis.europa.eu/project/rcn/197540_en.html
mailto:herman.deley@ugent.be
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193408_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193933_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/198465_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/103465_fr.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/195450_en.html
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Kritische bedenkingen bij UGent partnerships met “Technion – Israel Institute of Techno-
logy” en “Israel Aerospace Industry (IAI)”. 
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Samenvatting:

Bijna een halve eeuw reeds lijdt de bevolking van Palestina onder illegale bezetting en kolo-
nisering. Met de huidige Israëlische regering is er geen hoop op beterschap, wel integendeel.
Racisme, repressie en geweld nemen al maar toe en de apartheid wordt verder uitgebouwd.
Alleen externe druk via boycot – een morele en vreedzame tactiek - biedt perspectief op ver-
andering.

In Israëls militarisme spelen universiteiten een belangrijke rol. Behalve voor intellectuele en
ideologische ondersteuning van de bezetting staan een aantal ook in voor onderzoek en ont-
wikkeling van hoog-technologisch wapen- en bewakingstuig dat de bezetting helpt besten-
digen.

Het “Technion – Israel Institute of Technology” is meer dan elke andere instelling verweven
met Israëls militair-industriële complex. Het staat vooraan inzake innovatieve militaire spits -
technologie. Bekend voorbeeld: de afstandsbediening voor de Caterpillar “D9” bulldozers.
Als  onbemande machines  worden zij  ingezet  voor  het  slopen van  Palestijnse  woningen,
structuren en (EU) installaties.

“Israel Aerospace Industries” (IAI), anderzijds, dat in handen is van de overheid en één van
Israëls grote wapenbedrijven, heeft een hecht partnership met het Technion. Het produceert
wapens op maat voor het leger. Daartoe behoort de productie van militaire drones, zoals de
“Heron TP”. De “Hermes” drones zijn dan weer een product van Technions samenwerking
met Elbit Systems Ltd., een bedrijf dat militaire bewakings- en veiligheidsuitrusting produ-
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ceert. Een “nuttig” product van de samenwerking is bv. de elektronische bewakingstechno-
logie voor de illegale Apartheidsmuur. 

Het partnership universiteit-wapenindustrie uit zich ook in gezamenlijke onderzoekscentra
en het inrichten van cursussen en opleidingen voor managers en CEO’s. Dat geldt bv. ook
voor “Rafael Advanced Defense Systems”, een andere wapenfabrikant waarmee het Tech-
nion samenwerkt. 

Vergeleken met de buitenlandse wapenproductie, beschikt de Israëlische over een belangrij-
ke troef: de wapens ervan zijn “combat proven”. De bezette Palestijnse gebieden, anders ge-
zegd, fungeren als testlaboratoria.

Tussen universiteit en leger in Israël mag gesproken worden van een organische relatie. Op
vele campussen is het leger fysiek aanwezig en worden opleidingen voorzien voor militair
kaderpersoneel. Het Technion is de instelling met, bij staf en studenten, het hoogste aandeel
militairen.  Deelname van Technion student-soldaten en reservisten aan de moorddadige
oorlogsoperaties tegen de Gaza Strook werd door de universiteit beloond met extra acade-
mische voordelen. Het Technion vormt aldus de intellectuele speerpunt van Israëls etnisch
nationalisme.

De success story van het Israëlische academisch-militair-industriële complex is verbonden
met de bereidheid van buitenlandse regeringen, universiteiten en bedrijven om ermee sa-
men te werken. De EU speelt hierin een belangrijke rol: via “Horizon 2020” participeert het
Technion in tientallen projecten en ontvangt het meer dan 17 miljoen euro. Het IAI krijgt 2
miljoen euro. 

Sedert oktober 2015 zijn Israëli's en Palestijnen verwikkeld in een jammerlijke geweldspiraal.
Zoals de Secretaris-Generaal van de VN heeft opgemerkt, mag het Palestijnse geweld niet in
een vacuüm begrepen worden. Tot de jarenlange militaire onderdrukking moet ook de conti-
nue aanslag worden gerekend op het Palestijnse “menselijke kapitaal”, meer in het bijzon-
der op het Palestijnse onderwijs. Het recht op onderwijs en de academische vrijheid worden
stelselmatig geschonden.

Voor Universiteit Gent houden partnerships zoals die met het Technion en het IAI het gevaar
in dat zij mee aansprakelijk wordt gesteld voor het onrecht en geweld jegens de Palestijnen.
Als universiteit die ‘durft denken’, moet Gent zichzelf hieromtrent in vraag durven stellen.
Samenwerking met Israëlische instituten en bedrijven als het Technion en het IAI dient te
worden afgebouwd. Solidariteit met de verdrukte Palestijnse bevolking en in het bijzonder
met de belaagde universiteiten, professoren en studenten, moet worden uitgebouwd.

Einde van de samenvatting.
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1 .  I n l e i d i n g .

Reeds bijna een halve eeuw heeft de bevolking in de Bezette Palestijnse Gebieden zwaar te
lijden onder de Israëlische militaire bezetting en onderdrukking. Met de huidige Israëlische
regering, waarin vertegenwoordigers van extreem-rechts en de kolonisten zetelen, is het
einde ervan nog lang niet in zicht. Wel integendeel: het racisme en de ontmenselijking van
de zgn. “Arabs” pieken. Binnen Israël zelf worden ngo's belaagd en mensenrechtenactivis-
ten aangehouden, media moeten zich verantwoorden t.o.v. een militaire censuurinstantie,
journalisten van buitenlandse media worden onder druk gezet en voor kunstenaars en cul-
turele instellingen is er een wet in voorbereiding die hen moet verplichten een loyauteits-
verklaring t.a.v. de Staat af te leggen.4 

De Palestijnen, als de inheemse bevolking van Palestina, hebben het grondrecht te leven in
vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Hun recht op zelfbeschikking moet door de
Israëlische Staat erkend worden. Overeenkomstig het internationaal humanitair recht en de
resoluties van de VN Veiligheidsraad5 moet er een einde komen aan de militaire bezetting

4 Jonathan Lis, “Knesset Approves 'NGO Transparency Bill' in First Reading" (Haaretz, 9 Feb 2016): 
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.702194 ; Edo Konrad: "These are the anti-occupation 
activists jailed under gag order" (+972, Jan 21, 2016): http://972mag.com/these-are-the-anti-occupation-
activists-jailed-under-gag-order/116139/ ; Mairav Zonszein, “Knesset hearing on unflattering press coverage 
looks like 'witch-hunt'” (+972, Feb 9 2016): http://972mag.com/knesset-hearing-on-unflattering-press-
coverage-looks-like-witch-hunt/116858/ ;  “A new age of state censorship, and what we’re doing about it” 
(Newsletter +972, Feb 18, 2016): http://us2.campaign-archive2.com/?
u=0bd5641159488ecfed79ba6ca&id=7729b33ad2&e=fad231eeb1 ; Yair Ashkenazi & Jonathan Lis: "Israeli 
Culture Minister to Propose 'Loyalty Bill' in Bid to Control Artistic Funding" (Haaretz, Jan 26, 2016): 
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.699663 .

5 De VN Veiligheidsraad  heeft in tal van resoluties Israël veroordeeld of opgeroepen van koers te veranderen.
Israëls  stelselmatige weigering om eraan  gehoor te geven, is altijd zonder gevolg gebleven. Voor een 
volledige lijst van Veiligheidsraadresoluties m.b.t. Israël, tussen 1948 en 2006, zie Yvonne A. Schmidt: 
http://www.bacbi.be/bacbi-resolutions.htm . Eén van de meest uitgesproken resoluties  is Resolutie 465 / 1 
maart :1980:

“[The Security Council] determines that all measures taken by Israel to change the physical character, 
composition, institutional structure or status of the Palestinian and other Arab territories occupied 
since 1967, including Jerusalem, or any part thereof, have no legal validity and that Israel's policy and
practices of settling parts of its population and new immigrants in those territories constitute a 
flagrant violation of the Fourth Geneva Convention and also constitute a serious obstruction to 
achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East. Strongly deplores the 
continuation and persistence of Israel in pursuing those policies and practices. Calls upon the 
government and people of Israel to rescind those measures, to dismantle the existing settlements and
in particular to cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning of 
settlements in the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem. Calls upon all States not 
to provide Israel with any assistance to be used specifically in connection with settlements in the 
occupied territories; and requests the Commission to continue examining the situation relating to 
settlements, to investigate the reported serious depletion of natural resources, particularly water, 
with a view to ensuring protection of those important natural resources of the territories under 
occupation.”

http://www.bacbi.be/bacbi-resolutions.htm
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.699663
http://us2.campaign-archive2.com/?u=0bd5641159488ecfed79ba6ca&id=7729b33ad2&e=fad231eeb1
http://us2.campaign-archive2.com/?u=0bd5641159488ecfed79ba6ca&id=7729b33ad2&e=fad231eeb1
http://972mag.com/knesset-hearing-on-unflattering-press-coverage-looks-like-witch-hunt/116858/
http://972mag.com/knesset-hearing-on-unflattering-press-coverage-looks-like-witch-hunt/116858/
http://972mag.com/these-are-the-anti-occupation-activists-jailed-under-gag-order/116139/
http://972mag.com/these-are-the-anti-occupation-activists-jailed-under-gag-order/116139/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.702194
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en kolonisering van de West Bank en de inhumane blokkade van de Gaza Strook. 

De internationale diplomatie (VS en EU) blijft hier in gebreke. Het is onze vaste overtuiging
dat, naar het voorbeeld van de strijd tegen de Zuid-Afrikaanse Apartheid, enkel externe
druk – én op Israël én op de westerse regeringen - kan leiden tot de noodzakelijke omme-
keer in Israëls Palestijnse politiek.6 Wij geven daarom gehoor aan de oproep uitgaande van
de Palestijnse civiele samenleving tot een boycot  van Israël  (BDS – Boycott  Divestment
Sanctions), niet enkel economisch maar ook academisch en cultureel (PACBI). De doelstel-
lingen van BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel) werden tot op heden on-
dertekend door 465 Belgische academici en intellectuelen; een 100-tal daarvan behoren tot
onze Alma Mater (actief of op rust).7 

In die hoedanigheid, Mevrouw de Rector, willen wij met dit schrijven onze grote bezorgd-
heid uiten over de wetenschappelijke samenwerking van de UGent met de Israëlische in-
stelling, “Technion - Israel Institute of Technology”, alsook met het wapenbedrijf, “Israel Ae-
rospace Industries” (IAI). 

2 .  U n i v e r s i t e i t  e n  B e z e t t i n g .

Algemeen  moet  worden  vastgesteld  dat  Israëlische  universiteiten  en  onderzoekscentra
graag en nauw samenwerken met het leger (IDF);  dit laatste, trouwens, is heel vaak fysiek
aanwezig op de campus. Academische instellingen leveren de nodige intellectuele maar ook
ideologische en morele ondersteuning ten dienste van een “succesvol” optreden van de
strijdkrachten en veiligheidsdiensten in de Bezette Gebieden.  Op het vlak, anderzijds, van
het technologisch-wetenschappelijke onderzoek wordt,  in hechte samenwerking met de
wapenindustrie, actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een panoplie aan gespeciali-
seerd wapentuig (vliegtuigen, helikopters, tanks, drones, raketten, schepen…). Hoogtech-
nologische producten worden ook geëxporteerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de
Israëlische economie.8 

Israël is een regionale supermacht, met één van de sterkste legers ter wereld en in het bezit
van een nucleair arsenaal. In tegenstelling dus tot het onveiligheidsgevoel bij de burgers
dat door het politieke establishment duchtig wordt aangewakkerd, is het land sedert vele

6 We delen die overtuiging met een aantal Israëlische academici, mensenrechtenactivisten en journalisten. 
Eén recent voorbeeld: Amos Schocken: "Only international pressure will end Israeli apartheid" (Haaretz, 
January 22, 2016): http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.698874  PS Amos Schocken is de eigenaar 
van de krant.

7 Voor de huidige lijst van ondertekenaars zie http://www.bacbi.be/signatories.htm . PS Naast de 
academische, is er ook een culturele oproep, met kunstenaars en cultuurwerkers, zie: 
http://www.bacbi.be/cult/signatories-bacbi.htm .

http://www.bacbi.be/cult/signatories-bacbi.htm
http://www.bacbi.be/signatories.htm
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.698874
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decennia beveiligd tegen buitenlandse oorlogsdreiging. In die omstandigheden is het door-
gedreven militair-technologische onderzoek op het vlak van bewapenings- en veiligheids-
systemen in eerste instantie gericht op het bestendigen van de bezetting en kolonisering
van de Palestijnse Gebieden. 

Daaronder moet ook begrepen worden - zoals het geval was met de Tweede Intifada (2000
e.v.), de oorloog tegen Libanon (2006) en de bloedige invasies in de Gaza Strook – het be-
stoken van een civiele bevolking met al het disproportionele wapengeweld waartoe Israël
bij machte is.9 In 2014, nog, was dat het geval met de derde Gaza invasie, Operation “Pro-
tective Edge”. Kostte zij aan Israëlische zijde het leven aan 70 personen, waarvan 64 solda-
ten (469 gewonden), aan Palestijnse zijde kwamen 2.200 personen om, waaronder ruim
500 kinderen; 11.231 werden gewond (ruim 1.000 met blijvende letsels); 90 volledige fami-
lies werden uitgeroeid; ruim 18.000 woningen en tal  van andere structuren (waaronder
scholen, klinieken en moskeeën) werden vernield; 100.000 mensen werden ontheemd...
Door internationale experten en mensenrechtenorganisaties wordt gewaagd van oorlogs-
misdaden.10 De menselijke en materiële situatie is er ook vandaag nog altijd catastrofaal.  11 

8 De bijdrage van de VS op het vlak van militaire hardware blijft hier buiten beschouwing. Zie over de 
Israëlische wapenindustrie het dossier dat enkele jaren geleden is samengesteld door Intal, Vrede en 
Vredesactie: “Een militair embargo tegen Israël. Dossier:  De internationale relaties van het Israëlisch militair 
apparaat” (9 juli 2012), 43 blz., http://www.militair-embargo-israel.be/wp-content/uploads/2012/06/dossier-
militair-embargo-israel.pdf .

9 Het gebruik van disproportioneel geweld ten aanzien van burgerbevolking en civiele infrastructuur past in 
het kader van de zgn. Dahiya Doctrine (ze werd ontwikkeld aan de Tel Aviv University, in het Institute for 
National Security Studies; de naam ervan verwijst naar een wijk in Beiroet die in 2006 volledig is weggevaagd).
Zie: “The Dahiya Doctrine and Israel’s Use of Disproportionate Force”, IMEU, Dec 7, 2012: 
http://imeu.org/article/the-dahiya-doctrine-and-israels-use-of-disproportionate-force. Zie ook: “UN Rights 
Chief: Israel Defying International Law in Gaza, Must Be Held Accountable” (Haaretz, July 31, 2014): 
www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.608237 .

10 Voor een gedetailleerde bespreking van de Israëlische oorlogsmisdaden, zie Marjorie Cohn, “Tallying 
Israeli War Crimes”, op ConsortiumNews.com, August 8, 2014: 
https://consortiumnews.com/2014/08/08/tallying-israeli-war-crimes/). Marjorie Cohn is hoogleraar aan de 
Thomas Jefferson School of Law, plaatsvervangend secretaris-generaal van de International Association of 
Democratic Lawyers en voormalig president van de National Lawyers Guild (VS). Vgl. ook Michael Thomas: 
"Operation Protective Edge. The War Crimes Case Against Israel’s Leaders" (MERIP, October 26, 2015): 
http://www.merip.org/mero/mero102615. PS Ook door Hamas werden oorlogsmisdaden  begaan,  tegen 
burgers, maar zij gebeurden niet “in onze naam”.

11 Sarah Champion (in het UK House of Commons): "Gaza Is a Horrific Humanitarian Disaster That We Cannot
Allow to Continue" (Huffington Post UK, 24/9/2015), http://www.huffingtonpost.co.uk/sarah-champion/gaza-
palestine_b_8190456.html. Deze winter: “A harsh winter in Gaza’s caravans” (Medical Aid for Palestinians, 
Feb 3, 2016): www.map-uk.org/notes-from-the-field/archive/article/100-a-harsh-winter-in-gazaas-caravans .

http://www.map-uk.org/notes-from-the-field/archive/article/100-a-harsh-winter-in-gazaas-caravans
http://www.huffingtonpost.co.uk/sarah-champion/gaza-palestine_b_8190456.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/sarah-champion/gaza-palestine_b_8190456.html
http://www.merip.org/mero/mero102615
https://consortiumnews.com/2014/08/08/tallying-israeli-war-crimes/
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.608237
http://imeu.org/article/the-dahiya-doctrine-and-israels-use-of-disproportionate-force
http://www.militair-embargo-israel.be/wp-content/uploads/2012/06/dossier-militair-embargo-israel.pdf
http://www.militair-embargo-israel.be/wp-content/uploads/2012/06/dossier-militair-embargo-israel.pdf
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3 . H e t  “ T e c h n i o n  –  I s r a e l  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ” .  

Het technologisch instituut Technion is meer dan gelijk welke andere universiteit of onder-
zoeksinstelling verweven met het Israëlische militair-industriële complex.12 Eén van Techni-
ons bekende projecten behelsde de ontwikkeling van afstandsbediening voor de beruchte
Caterpillar “D9” bulldozers. Als onbemande machines worden zij bijna dagelijks door het le-
ger ingezet voor het illegaal slopen van Palestijnse woningen en structuren, in bezet Oos-
t-Jerusalem en de West Bank (maar ook bij de Bedoeïenen in de Negev woestijn); in Gaza
werden hele buurten met de grond gelijkgemaakt. De praktijk wordt gehanteerd als collec-
tieve bestraffing maar ook in het kader van de etnische zuivering met het oog op de bouw
en uitbreiding van de kolonies.13 Het vermelden waard, hier, is ook de ontwikkeling van
technologieën  voor het automatisch detecteren van ondergrondse tunnels (o.m. door ge-
bruik te maken van fyber optics). Zij dienen specifiek om de illegale blokkade en het conti-
nue beleg van de Gaza Strook in stand te houden.14 

Daarnaast levert het Technion, zoals andere Israëlische universiteiten, ook speciaal op maat
gemaakte cursussen en opleidingen voor het leger en de CEO’s van wapenbedrijven.

12 “Industry Guide to Technion”, http://www.technion.ac.il/wp-content/uploads/2014/07/INDUSTRY-GUIDE-
TO-TECHNION_L.pdf  Zoals begrijpelijk bij een technologisch instituut, wordt in deze “gids” de samenwerking 
met de industrie in het algemeen sterk aangemoedigd. Ten einde ook “directe banden tussen academia en 
industrie te faciliteren”, worden bedrijven van hun kant uitgenodigd als partner of lid toe te treden tot zgn. 
“Industrial Affiliates Programs” (IAPs), zie p. 18 e.v. PS Het “Technion” is de oudste universitaire instelling in 
Israël. Het werd opgericht in 1912, dus nog onder de Ottomanen, in zgn. “pre-State Israel”, in Haïfa. Het 
leverder Israël een aantal Nobelprijzen. Op dit ogenblik telt het ongeveer 13.000 studenten.

13 Volgens de  Israëlische ngo "Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD)”: http://www.icahd.org , 
werden sedert 1967 ca 48.500 huizen afgebroken. Heel recent nog gebeurde een grootschalige vernieling van 
23 woonsten in 2 dorpen ten Z. van Hebron. Zie The Guardian, “Palestinian families homeless as Israeli 
military demolishes West Bank houses. Israeli bulldozers destroy 23 houses in two West Bank villages within 
controversial ‘military’ zone in one of biggest demolitions of recent years”, cf. 
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-families-homeless-as-israeli-military-
demolishes-west-bank-houses. En:  “According to OCHA oPt, just since the beginning of 2016, Israeli 
occupation forces have destroyed or dismantled 283 homes and other structures across the West Bank, 
displacing over 400 Palestinians, more than half of them children” (MEMo, Feb 17, 2016): 
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/23961-palestinian-community-almost-totally-
demolished-by-israeli-forces . Ook projecten en installaties gefinancierd d met EU-gelden worden, zoals 
bekend, door het leger vernield: zie Ine Roox, “Israël drijft sloop EU-projecten fors op” (De Standaard, 17 feb, 
2016): http://www.standaard.be/cnt/dmf20160216_02132043 .

14 De tunneldetectietechnologieën worden nog altijd verder ontwikkeld: zo zullen, luidens de IDF, de VS er 
$120 miljoen in investeren, samen met een verdere $120 miljoen vanwege Israël 
(https://www.rt.com/news/332349-israel-hamas-tunnels-gaza/ ). Zie voor oudere gegevens Uri Yacobi Keller, 
"Academic Boycott of Israel and the Complicity of Israeli Academic Institutions in Occupation of Palestinian 
Territories", in: The Economy of the Occupation: A socioeconomic Bulletin (Jerusalem: Alternative Information
Center, 2009), p. 9. http://www.bacbi.be/pdf/academic-complicity.pdf .

http://www.bacbi.be/pdf/academic-complicity.pdf
https://www.rt.com/news/332349-israel-hamas-tunnels-gaza/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160216_02132043
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/23961-palestinian-community-almost-totally-demolished-by-israeli-forces
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/23961-palestinian-community-almost-totally-demolished-by-israeli-forces
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-families-homeless-as-israeli-military-demolishes-west-bank-houses
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-families-homeless-as-israeli-military-demolishes-west-bank-houses
http://www.icahd.org/
http://www.technion.ac.il/wp-content/uploads/2014/07/INDUSTRY-GUIDE-TO-TECHNION_L.pdf
http://www.technion.ac.il/wp-content/uploads/2014/07/INDUSTRY-GUIDE-TO-TECHNION_L.pdf
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We mogen gerust stellen dat het Technion altijd al vooraan stond (en nog staat) inzake in-
novatieve militaire spitstechnologie. Het ontwikkelt stelselmatig gezamenlijke onderzoeks-
programma’s met de wapenindustrie. Zo met de in de aanhef vermelde tweede onder-
zoekspartner van de UGent: het IAI, “Israel Aerospace Industries”, één van de grootste wa-
penbedrijven van Israël.15 Het IAI is een overheidsbedrijf dat wapens produceert op maat
van het leger: bv. de militaire drones (UAV’s: “unmanned aerial vehicles”) van de  Heron
productielijnen. Het maakt niet enkel winst uit de illegale bezetting, maar de wapens ervan
zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van burgerslachtoffers, w.o. kinderen, in
de Libanonoorlogen en in de Gaza Strook.

Wat de samenwerking van het Technion met  IAI betreft, eind 2010 bv. werd tussen beide 
een meerjarenakkoord ondertekend met het oog op het voeren van onderzoek op het ge-
bied van “autonome systemen”. IAI engageerde zich om gespreid over 5 jaar 1 miljoen dol-
lar te investeren voor onderzoek in het “Technion’s Autonomous System Program” (TASP). 
De CEO van IAI noemde het akkoord “an excellent example of cooperation between indu-
stry and academia”.16 Het betreffende TASP vormt een interdisciplinair programma dat ma-
chines integreert in computertechnologieën. Naast drones is een ander product ervan bv. 
de “Rahfan”, een zelfstandig opererende “micro robotic helicopter”. Hij kan worden ingezet
om in “real-time” gevechtseenheden te helpen navigeren en te informeren over ook ver-
dekt opgestelde tegenstanders. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor “urban warfare”.

4 .  T e c h n i o n  &  E l b i t  S y s t e m s  L t d .  e . a .

Het Technion werkt ook zeer nauw samen met Elbit Systems Ltd. Elbit vervaardigt elektro-
nische uitrusting voor oorlogvoering in de lucht, op land en op zee; het opereert ook op het
gebied van bevelvoering, communicatie, computers, “intelligence” en bewaking en beveili-
ging. Na IAI is het het tweede grootste wapenbedrijf in Israël.17 In bijna elke militaire opera-
tie in de Gaza Strook doet het leger een beroep op de producten ervan.18 Ook in de samen-
werking met Elbit Systems worden in het Technion militaire drones (zoals de Hermes 450
en de Hermes 900) ontworpen en ontwikkeld. Samen met de IAI drones , bezorgden zij Isra-
ël, naast de USA, een onbetwiste leiderspositie (60% van de mondiale productie). De men-
selijke impact van zulke militaire drones, trouwens, mag niet geminimaliseerd worden. Zij

15 IAI heeft twee dochterondernemingen in België: Belgium Advanced Technologies NV (BATS in Luik) en  
European Advanced Technology NV (EAT in Brussel).

16 Zie Kevin Hattori, “Technion, Israel Aerospace Industries Cooperate on Autonomous Systems Research” 
(January 3, 2011): http://www.ats.org/news/technion-israel-aerospace-industries-cooperate-on-autonomous-
systems-research/ 

17 Elbit is ook eigenaar van een tweetal Belgische ondernemingen: In 2003 nam Elbit het Optronics 
Instruments & Products NV (OIP in Oudenaarde) over, gespecialiseerd in elektro-optische systemen voor 
defensie– en industriële markten; via OIP kocht het in 2010 het in Doornik gevestigde bedrijf Sabiex. 

http://www.ats.org/news/technion-israel-aerospace-industries-cooperate-on-autonomous-systems-research/
http://www.ats.org/news/technion-israel-aerospace-industries-cooperate-on-autonomous-systems-research/
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overvliegen constant de Gaza Strook en brengen een continu, dreigend geronk voort dat
mensen terroriseert en kinderen traumatiseert. Bewapend met raketten (bv. de zgn. Spikes,
vervaardigd door  Rafael), bezitten deze onbemande gevechtstoestellen (“unmanned com-
bat aerial vehicles”, of UCAV’s) een dodelijke trefzekerheid. Ze werden ingezet bij targeted
assassinations” en tijdens de invasie tegen Libanon, in 2006, en de Gaza Strook in 2008-
2009 en 2014. 

Net zoals het IAI, leveren Elbit Systems en de dochterbedrijven ervan (Elbit Electro-Optics
en Elbit Security Systems) verder ook elektronische bewakings- en detectiesystemen ten
behoeve van de Afscheidings- of Apartheidsmuur die door de Palestijnse bezette gebieden
zigzagt,   muur die in 2004 door het Internationaal Gerechtshof illegaal  is verklaard.19 De
bouw ervan ging en gaat gepaard met landroof (t.a.v. de zgn. Groene Lijn). De wurgende
omsingeling door de Muur van dorpen en steden ter bescherming van de kolonies, de bru-
tale scheiding binnen en tussen Palestijnse wijken, dorpen, steden en regio’s, tussen boe-
ren en hun akkers en boomgaarden en/of hun waterbron, de aanslag op de mobiliteit van
de bewoners, enz., dat alles in combinatie met de kanker van de kolonies (en de “only for
Jews” autobanen) en honderden al dan niet mobiele checkpoints, maakt de huidige West
Bank tot een verzameling van omheinde enclaves, zeg maar: getto’s of Gaza's in het klein.20

Het Technion leidt zijn studenten ingenieur gericht op om aan de slag te gaan in onderne-
mingen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van complexe wapensystemen.21 Tech-
nion en Elbit Systems hebben daartoe in 2008 een gezamenlijk onderzoekscentrum opge-
richt: het “Vision Systems Research Center,” in Technions Department of Electrical Enginee-
ring. Door Elbit werd bij benadering een half miljoen dollar besteed aan studietoelagen be-
stemd voor Technionstudenten die zulk militair onderzoek verrichten.22

18 Cf. “Elbit Systems” (Who Profits): http://whoprofits.org/company/elbit-systems . Zie ook “Why Target Elbit
Systems?”, http://www.globalexchange.org/economicactivism/elbit/why . Elbits dochterbedrijf, Soltam Ltd, 
bv. “offers a full range of modern artillery pieces and associated equipment, including mortars and mortar 
ammunition and 155 mm gun/howitzers and ammunition, notably the M-68/-71 155mm and M-839P/-845P 
155mm guns”, zie: http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/soltam.htm . 

19 Zie “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, Advisory 
Opinion, International Court of Justice, Reports, 2004: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf .

20 Cf. Le Monde Diplomatique, septembre 2015 (avec reportage photographique "Checkpoint Chronicle", par 
Sandra Mehl, et l'article "La cérémonie de l'humiliation", par Abaher El Sakka (Bir-Zeit Univ.), voir (intro): 
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/09/EL_SAKKA/53684.

21 Zie bv. de lijst van jobaanbiedingen bij de Faculty of Aerospace Engineering op 
http://aerospace.technion.ac.il/industrial-affiliates/job-offers/. Ander vb.: op de jobs fair in het Technion, in 
januari 2014, presenteerden zich tal van wapenbedrijven waarmee de universiteit nauwe banden 
onderhoudt.

http://aerospace.technion.ac.il/industrial-affiliates/job-offers/
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/09/EL_SAKKA/53684
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/soltam.htm
http://www.globalexchange.org/economicactivism/elbit/why
http://whoprofits.org/company/elbit-systems
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Het Technion heeft tenslotte ook een hecht partnership met “Rafael Advanced Defense
Systems Ltd”, een andere belangrijke wapenfabrikant.23 Ingenieurs van het Technion wer-
ken in verschillende projecten samen met het bedrijf, zoals aan een luchtafweersysteem te-
gen korteafstandsraketten (cf. het “Iron Dome defensive anti-missile system”). Verder is Ra-
fael ook de producent van een geavanceerd beschermingssysteem (“advanced hybrid ar-
mor protection system”) voor de Israëlische Merkava tanks. Dank zij die bescherming kun-
nen deze tanks op een meer “doeltreffende” manier gebruikt worden als aanvals- en de-
structiemachines binnen een stedelijke of woonomgeving. Zij werden ingezet in Libanon, de
West Bank (de Tweede Intifada) en natuurlijk bij de Gaza-invasies. Vandaag staan er Merka-
va Mark IV tanks opgesteld aan de grenzen van de Gaza Strook. Rafael bouwde, zoals ge-
zegd, ook de Spike MR (medium range) raketten, gebruikt bij aanvallen met UCAV’s.  Net
zoals in het geval van Elbit Systems, vindt men tussen Rafael en Technion dezelfde interpe-
netratie van structuren, dezelfde mobiliteit van individuen tussen universiteit en bedrijf en
dezelfde militaire beïnvloeding van de oriëntatie van het wetenschappelijk onderzoek.24

Merken we terloops op dat het commerciële succes van deze militaire technologie niet en-
kel te danken is aan de (onbetwistbare) kunde van de Technioningenieurs en de financiële
ondersteuning vanwege de overheid (en de VS25). Ten aanzien van buitenlandse concurren-
ten beschikt de Israëlische wapenindustrie over een belangrijke troef: haar wapensystemen
zijn  “combat proven”. Anders gezegd, de West Bank en de Gaza Strook fungeren als haar
testlaboratoria en de agressies tegen de Palestijnse civiele bevolking vormen haar “praktijk-
testen”. Hoezeer men aldus baat heeft bij de bezetting blijkt bv. uit de cynische wijze waar-
op wapens worden aangeprezen door aan potentiële kopers beelden te tonen van aange-

22 Keller, pp. 10-11. PS In het jaarrapport 2010 verklaart Elbit Systems dat het dochterbedrijf Soltam Systems 
Ltd. witte fosfor munitie produceert. Witte fosfor – dat diepe brandwonden veroorzaakt – is in de Gaza Strook
ingezet boven dichtbevolkt gebied, wat in strijd is met het oorlogsrecht. Zie het rapport van Human Rights 
Watch, “Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes” (March 25, 2009): 
https://www.hrw.org/news/2009/03/25/israel-white-phosphorus-use-evidence-war-crimes . HRW houdt het 
erop dat de fosformunitie geleverd werd door een Amerikaans bedrijf.

23 Website: http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx .

24 Onder de “members” van het “Industrial Affiliates Program” (IAP) van meer in het bijzonder Technions 
Faculty of Mechanical Engineering vinden we alvast ook het IMI (Israel Military Industries), 
http://meeng.technion.ac.il/Members/. Op de website ervan lezen we: “Established in 1933, IMI is a defense 
systems house, specializing in the development, integration, manufacturing and life cycle support of modern 
land, air and naval combat systems. IMI's world class combat-proven systems...” (http://www.imi-
israel.com/ ).

25 “While other countries are required to spend their US aid on American weapons and services, Israel is free 
to spend about a billion dollars each year subsidizing its own arms makers and research, developing 
technologies that may eventually compete against US companies” (The Electronic Intifada, 15 February 2016: 
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-obamas-military-aid-israel-breaking-all-records ).

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-obamas-military-aid-israel-breaking-all-records
http://www.imi-israel.com/
http://www.imi-israel.com/
http://meeng.technion.ac.il/Members/
http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx
https://www.hrw.org/news/2009/03/25/israel-white-phosphorus-use-evidence-war-crimes
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richte vernielingen in Gaza. De winsten van de industrie zijn op die manier verzekerd.26 Het
zgn. Israëli-Palestijnse “conflict” is daarmee ook op commercieel of economisch vlak een
rendabele onderneming voor de Israëlische Staat.

5 .  T e c h n i o n  e n  L e g e r . . .  

Tussen Israëls academia en het leger bestaat een quasi organische band en dat geldt in bij-
zondere mate voor het Technion.27 Net zoals het geval is met andere Israëlische universitei-
ten, beloont het Technion zijn “student-militairen”. Zo werden de reservisten die deelna-
men aan de moorddadige operaties tegen Gaza, beloond met extra voordelen bovenop de-
gene die ze normaal al ontvingen.28 In Technions staf en studentenpopulatie is de militarise-
ring goed merkbaar: het Technion is de Israëlische universiteit met het hoogste aandeel aan
militairen – actieven en reservisten. Die reservisten, zo wordt gezegd, behoren  tot de zo-
wel academische als militaire elite.29 Vermeldenswaard hier is het zgn. “Brakim academic 
reserve program”, een gezamenlijk academisch initiatief van het leger en het Technion. Het 
geeft studenten o.m. de mogelijkheid hun studies te combineren met hun militaire dienst. 
Volgens een brochure van de Faculty of Mechanical Engineering is het programma er geko-
men op vraag van het leger, met de bedoeling “to create an elite group of mechanical engi-
neers to become the future R&D leaders in IDF”.30

Het Technion vormt op die manier de  intellectuele speerpunt van het Israëlische etnisch-
nationalistische project en is op een directe manier medeplichtig aan Israëls schendingen 
van het internationaal recht en de mensenrechten.31 

26 “In the month of July 2014 alone, during the peak of the assault on the Gaza, Elbit’s profits increased by 
6.1%, the highest level of increase since 2010” (Who Profits).

27 “Structures of Oppression: Why McGill and Concordia Universities Must Sever Their links with the Technion-
Israel Institute of Technology”. A report on the multiple levels of systemic violence and oppression that are 
committed at, and fostered by the Technion - Israeli Institute of Technology (Nov 30, 2010, 10p.),  
http://www.tadamon.ca/wp-content/uploads/Technion-English.pdf.

28 Keller, pp. 12-13; Ali Abunimah, “Israeli Universities Lend Support to Gaza Massacre” (The Electronic 
Intifada, July 25, 2014): http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-universities-lend-support-
gaza-massacre. Technion bracht meer dan $500,000 bijeen voor zijn 600-tal studenten die dat jaar aan het 
vechten waren in Gaza (communiqué van het Technion, 3 september 2014). PS Aangezien Palestijnse Israëli's 
geen militaire dienst verrichten, is dit alles ook een belangrijke bron van discriminatie.

29 The Scope, Newsletter of the Canadian Technion Society, Summer 2006, geciteerd in: Ahmed Abbes en Ivar 
Ekeland, “Technion, incubator of the student-soldier elite” (AURDIP, 6 oktober 2015):  
http://www.aurdip.fr/technion-incubator-of-the-student.html?lang=fr 

30 “Structures of Oppression” (zie n. 27) p. 5, met verwijzing naar Ruth Ebenstein, “Lighting Strikes,” Technion 
Focus, 2009, en het “Industrial Affiliates Program” van de faculteit, p. 5.

http://www.aurdip.fr/technion-incubator-of-the-student.html?lang=fr
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-universities-lend-support-gaza-massacre
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-universities-lend-support-gaza-massacre
http://www.tadamon.ca/wp-content/uploads/Technion-English.pdf
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De  success story van het Israëlische academisch-militair-industriële complex hangt, hoeft
het gezegd, in ruime mate af van de bereidheid van buitenlandse regeringen, bedrijven,
universiteiten en onderzoekscentra overal ter wereld om effectief samen te werken met Is -
raëlische instituten en militaire bedrijven. 

De EU speelt hier een heel belangrijke rol. Zij garandeert Israël al 20 jaar lang toegang tot
een geprivilegieerde wetenschappelijke samenwerking, in het kader van het EU-Israël Asso-
ciatieverdrag. Via het huidige (achtste) kaderprogramma voor Onderzoek en Technologi-
sche Ontwikkeling, “Horizon 2020” , participeert het Technion in een 30-tal Europese pro-
jecten en ontvangt het meer dan 17 miljoen euro. Het IAI, anderzijds, ontvangt 2 miljoen
euro aan EU-steun.32 Vermeldenswaard is ook dat Israëlische technologische SME's (“small
and middle-sized enterprises”) nu zullen kunnen genieten van een meer gemakkelijke toe-
gang to risico-kapitaal, dank zij een nieuwe leenwaarborg faciliteit in het kader van Horizon
2020. Zoals de CEO van de betrokken Israëlische bank het formuleert: “It will allow better
financing terms for the Israeli high-tech community”.33

6 .  B e z e t t i n g  v e r s u s  O n d e r w i j s .

Sedert oktober 2015 zijn Israëli's en Palestijnen verwikkeld in een jammerlijke geweldspi -
raal  (door sommigen de “derde intifada” genoemd, ook wel de “messenintifada”). Uitge-
lokt door extremistische provocaties tegen de Al-Aqsa moskee in Oost-Jerusalem, mogen
we het individuele Palestijnse geweld niet in een vacuüm begrijpen. Zoals ook, tot woede
van premier Netanyahu, beklemtoond is door de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-
Moon, in een toespraak tot de Veiligheidsraad, is dat geweld een direct gevolg van de uit-
zichtloosheid en wanhoop onder jarenlange koloniale bezetting.34 Tegelijkeertijd gaat  de
genadeloze repressie ervan door IDF en grenspolitie gepaard met grove schendingen van
de mensenrechten: zo worden tieners die, al dan niet daadwerkelijk, met een mes of een
schaar zwaaien (en soms Israëli’s al dan niet dodelijk verwonden), buitengerechtelijk geëxe-
cuteerd.35 Op vreedzame protestmanifestaties wordt geschoten met met-rubber-omhulde

31 In de openingspagina’s van de “Industry Guide to Technion”, p. 8, lezen we, in algemene bewoordingen: 
“Since its founding, it has awarded 95,821 degrees, and its graduates are cited for providing the skills and 
education behind the creation and defense of the State of Israel”.

32 Voor een overzichtsartikel omtrent de participatie van Israëlische instituten en bedrijven in Horizon 2020, 
zie: “EU funding to Israeli military companies and institutions through Horizon2020” (European Coordination 
of Committees and Associations for Palestine, 13 oktober 2015): http://www.eccpalestine.org/eu-funding-to-
israeli-military-companies-and-institutions-through-horizon2020/ PS Het vorige, “Zevende Kaderprogramma 
voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de Europese Commissie”, kortweg FP7, eindigde 1 januari
2014. 

33 Zie: “Israel signs first InnovFin SME Guarantee”, http://horizon2020projects.com/il-smes/israel-signs-first-
innovfin-sme-guarantee/ .

http://horizon2020projects.com/il-smes/israel-signs-first-innovfin-sme-guarantee/
http://horizon2020projects.com/il-smes/israel-signs-first-innovfin-sme-guarantee/
http://www.eccpalestine.org/eu-funding-to-israeli-military-companies-and-institutions-through-horizon2020/
http://www.eccpalestine.org/eu-funding-to-israeli-military-companies-and-institutions-through-horizon2020/
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kogels, maar vaak ook met scherp, en traangasgranaten.36 Sedert eind september vielen
reeds een 200-tal  Palestijnse doden, waaronder kinderen, en vele duizenden gewonden
(aan Israëlische zijde zijn een 30-tal slachtoffers en ruim 350 gekwetsten te betreuren). Als
collectieve bestraffing ook worden de lichamen van Palestijnse doden soms dagen of we-
ken door het leger achtergehouden.37

Mevrouw de Rector, ondergetekenden willen hier herinneren aan de visie van onze instel-
ling op internationale ontwikkelingssamenwerking. We citeren vanop de website38: 

“Zo draagt de Universiteit Gent bij tot de ontplooiing van lokaal menselijk kapitaal,
met de bedoeling de instelling in het Zuiden te versterken en op die manier ook posi-
tieve effecten te genereren voor de maatschappij en de ontwikkeling van de betref-
fende landen.” 

Welnu, het “menselijke kapitaal” van de Palestijnse samenleving – cultureel, historisch, in-
tellectueel, materiëel… - wordt sedert nu al bijna zeventig jaar stelselmatig onteigend zo al
niet vernield. Onderwijs speelt daarin een centrale rol. Het recht op onderwijs van Pales-
tijnse kinderen in de Bezette Gebieden wordt niet gerespecteerd door de Israëlische bezet-
ter: scholen worden niet gesubsidieerd; het wordt leerlingen op allerlei manieren moeilijk
gemaakt  hun school  veilig te bereiken; scholen worden door het leger binnengevallen39

34 Door hem herhaald in een op-ed in The New York Times, “Don’t Shoot the Messenger, Israel”:  “…
Palestinian frustration and grievances are growing under the weight of nearly a half-century of occupation. 
Ignoring this won’t make it disappear. No one can deny that the everyday reality of occupation provokes 
anger and despair, which are major drivers of violence and extremism and undermine any hope of a 
negotiated two-state solution”. Zie: http://www.nytimes.com/2016/02/01/opinion/dont-shoot-the-
messenger-israel.html .

35 Gideon Levy: “Never have there been such wholesale executions, when armed soldiers are faced with 
young boys and girls, few of whom pose any danger to life” (February 18, 2016: 
http://normanfinkelstein.com/2016/02/18/this-is-a-policy-to-kill-kill-and-kill/ ). Toen de stafchef van het 
leger, Gadi Eisenkot, de soldaten enkele dagen geleden opriep niet met onnodig of disproportioneel geweld 
te reageren op aanvallen, lokte dat een storm van protest uit. 

36 Over het gebruik van “niet-dodelijke” wapens bij manifestaties, zie het rapport van de Iraëlische 
mensenrechtenorganisatie, B’Tselem: “Crowd Control. Israel’s Use of Crowd Control Weapons in the West 
Bank”, January 2013: http://www.btselem.org/download/201212_crowd_control_eng.pdf . Wat het gebruik 
betreft van “tear gas canisters”, tal van betogers die op het hoofd of het lichaam geraakt werden, zijn 
overleden. Zie Ira Chemus, “Israel's Deadly Tear Gas Made in USA”, Huffington Post, May 25, 2011: 
http://www.huffingtonpost.com/ira-chernus/israels-deadly-tear-gas-m_b_804666.html .

37 Een extreem geval: “Israel returns body of Jerusalem Palestinian after 124 days”, Ma'an News Agency, Feb 
15, 2016: http://maannews.com/Content.aspx?id=770285 .

38 http://www.ugent.be/nl/onderzoek/ugent/internationaal/ontwikkelingssamenwerking/overzicht.htm 

39 Bv. heel recent: “Israeli forces raid schools in southern Bethlehem village” (Ma’an News Agency, Feb 10): 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770217 .

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770217
http://www.ugent.be/nl/onderzoek/ugent/internationaal/ontwikkelingssamenwerking/overzicht.htm
http://maannews.com/Content.aspx?id=770285
http://www.huffingtonpost.com/ira-chernus/israels-deadly-tear-gas-m_b_804666.html
http://www.btselem.org/download/201212_crowd_control_eng.pdf
http://normanfinkelstein.com/2016/02/18/this-is-a-policy-to-kill-kill-and-kill/
http://www.nytimes.com/2016/02/01/opinion/dont-shoot-the-messenger-israel.html
http://www.nytimes.com/2016/02/01/opinion/dont-shoot-the-messenger-israel.html
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en/of worden gesloopt.40 De Palestijnse scholen in bezet Oost-Jerusalem hebben te lijden
onder een schromelijk tekort aan klaslokalen, onderwijzers, budget e.d. Zij krijgen nu een
Israëlisch curriculum opgedrongen, wat ervaren wordt als een aanslag op de eigen, Pales-
tijnse identiteit.41

Wat de Palestijnse  hogescholen en universiteiten in  de Bezette  Gebieden betreft42:  het
recht op onderwijs en onderzoek alsook de academische vrijheid van de professoren wor-
den door de bezetter stelselmatig geboycot.43  Universiteitsgebouwen worden met opzet
verwoest en wederopbouw ervan wordt bemoeilijkt (in de Gaza Strook). Wegens de grote
problemen geschapen op het  vlak  van  mobiliteit  en veiligheid ervaren  studenten grote
moeilijkheden om colleges bij te wonen; zij worden regelmatig aangehouden en gebrutali -
seerd44. Als inwoner van de West Bank of de Gaza Strook is het uiterst moeilijk zo niet on-
mogelijk toegang te krijgen tot het Israëlische hoger onderwijs. Ook professoren en onder-
zoekers worden geviseerd; op een reguliere basis worden zij aangehouden en “administra-
tief” gevangengezet.45 De broodnodige communicatie, samenwerking en uitwisseling met
de internationale academische gemeenschap worden bemoeilijkt zo al niet onmogelijk ge-

40 In de literatuur wordt gesproken van “scholasticide”. Twee voorbeelden: in augustus vorig jaar vernielde 
het bezettingsleger het Al Samra schooltje (samen met de onderwijsmaterialen in de klas), in het noorden van
de Jordaanvallei. De kinderen uit de dorpen moeten nu dagelijks naar Tubas reizen, 25 km verderop. Zie: 
http://us11.campaign-archive2.com/?u=43471b3ed3268bd89fd9c50d9&id=c20d1327f2&e=85ede766cf (een 
collecte om een schoolbus te kunnen betalen). Vandaag, 21 februari, 2016: verwoesting van de lagere school 
Abu Annawar, in Oost-Jerusalem, met inbeslagname van de inboedel, zie: http://alray.ps/en/index.php?
act=post&id=7030#.VsnRHuYm9yS . De school telde 6 klaslokalen en was gebouwd met een Franse schenking.

41 Jonathan Cook, “How Israel is 'turning Palestinians into Zionists'” (Al Jazeera, 18 Feb 2016, 
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/israel-turning-palestinians-zionists-160218084338003.html . PS 
Het huidige curriculum is opgesteld door de Palestijnse Autoriteit.

42 De West Bank en Gaza tellen samen 14 universiteiten, een open universiteit voor het afstandsonderwijs, 
18 hogescholen en 20 universitaire centra voor de eerste cyclus. Het aantal actueel ingeschreven studenten 
bedraagt 214.000, waarvan ongeveer 54% vrouwen en 46% mannen. Zie het rapport “Les universités 
palestiniennes sous l’occupation” (AURDIP, 1er juillet, 2015): http://www.aurdip.org/les-universites-
palestiniennes.html?lang=fr#nb7 .

43 Zie “Israeli Violations of Palestinian Academic Freedom & Access to Education”, in: Institute for Middle East
Understanding (IMEU, February 6, 2014): http://imeu.org/article/israeli-violations-of-palestinian-academic-
freedom-access-to-education .

44 Zie prof. Brendan Ciarán Browne, “Education under occupation: everyday disruption at a Palestinian 
university” (The Conversation, Oct 14, 2015), http://theconversation.com/education-under-occupation-
everyday-disruption-at-a-palestinian-university-49035 . Zoals de Assistent Secretaris-Generaal voor Palestijnse
Zaken bij de Arabische Liga, Mohammad Sbeih, het vorig jaar stelde: “Israel is using every possible way to 
restrict the movement of Palestinian students in the West Bank and Jerusalem, and fight against having an 
academically educated Palestinian youth by preventing them from heading to universities." Zie "Arab League 
warns for collapse of education in Palestine due to Israeli occupation" (Palestine News Network, May 25, 
2015): http://english.pnn.ps/index.php/human-rights/9733-arab-league-warns-from-collapse-of-education-
in-palestine-due-to-israeli-occupation .

http://english.pnn.ps/index.php/human-rights/9733-arab-league-warns-from-collapse-of-education-in-palestine-due-to-israeli-occupation
http://english.pnn.ps/index.php/human-rights/9733-arab-league-warns-from-collapse-of-education-in-palestine-due-to-israeli-occupation
http://theconversation.com/education-under-occupation-everyday-disruption-at-a-palestinian-university-49035
http://theconversation.com/education-under-occupation-everyday-disruption-at-a-palestinian-university-49035
http://imeu.org/article/israeli-violations-of-palestinian-academic-freedom-access-to-education
http://imeu.org/article/israeli-violations-of-palestinian-academic-freedom-access-to-education
http://www.aurdip.org/les-universites-palestiniennes.html?lang=fr#nb7
http://www.aurdip.org/les-universites-palestiniennes.html?lang=fr#nb7
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/israel-turning-palestinians-zionists-160218084338003.html
http://alray.ps/en/index.php?act=post&id=7030#.VsnRHuYm9yS
http://alray.ps/en/index.php?act=post&id=7030#.VsnRHuYm9yS
http://us11.campaign-archive2.com/?u=43471b3ed3268bd89fd9c50d9&id=c20d1327f2&e=85ede766cf
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maakt: studenten uit Gaza kunnen bv. hun Fullbright beurs niet opnemen in de VS; aan bui-
tenlandse gastsprekers en professoren wordt de toegang tot het land geweigerd (het meest
notoire geval: Noam Chomsky, in mei 2010), enz. Zelfs tussen Palestijnse instellingen onder-
ling is samenwerking moeilijk tot onmogelijk. In het geval van Gazaanse jongeren: zij kun-
nen niet studeren in de West Bank (hoewel Gaza en West Bank onder de Oslo Akkoorden
en het internationaal humanitair recht als één grondgebied worden beschouwd).46 

De voorbije maanden werden universitaire campussen door het leger bestormd en geplun-
derd.47 Betogende studenten werden beschoten met kogels en traangasgranaten en wer-
den aangehouden en mishandeld... Bij dit alles kan men zich moeilijk van de indruk ont-
doen dat de Israëlische bezetter zich heel goed bewust is van het belang van onderwijs en
onderzoek voor de reproductie van de Palestijnse cultuur, identiteit en samenleving.

Laten we volledigheidshalve even de onderwijssituatie van de Palestijnse minderheid bin-
nen de Staat Israël aanstippen. Human Rights Watch spreekt hieromtrent van twee aparte
onderwijssystemen: een Joods48 en een Arabisch. In dit laatste zijn de leerlingen het slacht-
offer van geïnstitutionaliseerde discriminatie en ongelijkheid.49 Wat Palestijnse studenten
betreft aan Israëlische universiteiten, hun situatie is vanzelfsprekend minder dramatisch
dan die in de Bezette Gebieden. Als tweederangsburgers nochtans botsen ook zij op discri-
minatie. 50 Zoals reeds eerder ter sprake kwam, kunnen zij geen aanspraak maken op stu-
diebeurzen  en  toelagen  omdat  zij  geen  militaire  dienst  verrichten.  Bij  benadering  zou
slechts 1 à 2% van de universitaire staf Palestijns zijn.51 

45 European Report: "Israel Targets the Palestinian Academicians" (Euro-Mediterranean Human Rights 
Monitor, 13 Feb 2012): http://euromid.org/en/article/245/European-Report:-Israel-Targets-the-Palestinian-
Academicians#sthash.N45qmKRw.dpbs .

46 Ook boeken importeren in de Gaza Strook is bijzonder moeilijk (vandaar een schaarste aan literaire en 
handboeken e.d.). Op een bepaald ogenblik werd zelfs de import van papier, potloden enz. verhinderd...

47 Recentelijk bv. de al-Quds University (de enige Palestijnse instelling van hoger onderwijs in O-Jeruzalem): 
“Israeli forces storm al-Quds University, seize documents” (Ma’an News Agency, January 29, 2016): 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770023 Dat gebeurde eerder ook al met de Birzeit University, 
bij Ramallah, en de Khadoorie Technical University, in Tulkarem.

48 Eigenlijk 2-voudig: een seculier-joodse en een religieus-joodse sector.

49 Zie Zama Coursen-Neff, “Discrimination Against Palestinian Arab Children in the Israeli Education System”, 
Human Rights Watch, May 1, 2005: https://www.hrw.org/news/2005/05/01/discrimination-against-
palestinian-arab-children-israeli-education-system (abstract).

50 Dat blijkt alleen al uit de statistieken: terwijl Palestijnen ruim 20% uitmaken van de Israëlische bevolking, 
leveren zij slechts 9.8% van de BA studenten; voor de MA graad betreft het 7.2%  en slechts 3.2% voor een 
PhD. Zie de gegevens van het Israëlische Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel (publ. 2015), 
http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st08_63.pdf . 

51 Zo “Structures of Oppression”, (hoger n. 27), p. 6. Anderzijds: “In September 2013, Haaretz newspaper 

http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st08_63.pdf
https://www.hrw.org/news/2005/05/01/discrimination-against-palestinian-arab-children-israeli-education-system
https://www.hrw.org/news/2005/05/01/discrimination-against-palestinian-arab-children-israeli-education-system
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770023
http://euromid.org/en/article/245/European-Report:-Israel-Targets-the-Palestinian-Academicians#sthash.N45qmKRw.dpbs
http://euromid.org/en/article/245/European-Report:-Israel-Targets-the-Palestinian-Academicians#sthash.N45qmKRw.dpbs
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7 .  E p i l o o g .

De Palestijnse bevolking gaat al decennia lang gebukt onder onderdrukking en geweld, zon-
der vooruitzicht op een rechtvaardige vrede of op menselijke waardigheid. Het optreden
van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten heeft een onhoudbare impact op het da-
gelijkse (over)leven.  Dit repressieve en, vanuit het oogpunt van het internationaal humani-
tair recht, misdadige regime wordt ondersteund en gefaciliteerd door Israëls academische
instellingen.

In de collusie tussen academia, enerzijds, en leger en wapenindustrie, anderzijds, spelen
het “Technion – Israel Institute of Technology” en het IAI onloochenbaar een voortrekkers-
rol. Terecht zouden we moeten kunnen stellen dat UGent nooit zal meewerken aan de ont-
wikkeling van wapens, maar er is geen enkele garantie dat de in een partnership bekomen
kennis en technologieën daarna niet door het Israëlische leger zullen worden gebruikt. Sa-
menwerking ermee door de Gentse universiteit houdt bijgevolg onvermijdelijk in dat ook
zij, weliswaar ongewild, participeert in het Israëlische beleid van kolonialisme en apartheid,
en, als zodanig, in het onderdrukkingssysteem dat aan de Palestijnen in de Bezette Gebie-
den  (maar ook aan de miljoenen vluchtelingen in de kampen) de meest basale mensen-
rechten ontzegt. Die samenwerking roept daarom ernstige ethische vragen op en wie eraan
meewerkt stelt zich bloot aan een niet minder ernstig juridisch risico, namelijk dat van me-
deplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Als universiteit die ‘durft denken’, moeten wij onszelf
daaromtrent in vraag durven stellen. 

Mevrouw de Rector, wij zijn ons goed bewust van de belangen die in het spel zijn bij weten-
schappelijke samenwerkingsverbanden met Israël. Morele overwegingen, echter, en de hu-
mane waarden waarop onze Alma Mater zich terecht beroept, moeten onzes inziens in re-
kening worden gebracht, zo al niet doorwegen. Wij roepen u en onze Alma Mater daarom
op de solidariteit met de Palestijnse bevolking in het algemeen en met de Palestijnse colle-
ga’s en studenten in het bijzonder te bevestigen en te concretiseren. 

Onzes inziens houdt zulke solidariteit ook in dat, zoals de Palestijnse civiele samenleving
ons er toe oproept, door onze universiteit zou verzaakt worden aan samenwerking met Is-
raëlische universitaire instellingen (en wapenbedrijven). Ondanks jarenlange dialoog, inder-
daad, en engagement is de situatie van de Palestijnen – ook op het vlak van onderwijs - er
alleen maar op achteruit gegaan. Geen enkele Israëlische universiteit heeft zich al die jaren
uitgesproken tegen de illegale bezetting (of de Gaza invasies). Binnen de Israëlische acade-
mia zijn er wel individuele collega's die kritische staan tegenover het gevoerd beleid, en met

reported that the Israel Academy of Sciences and Humanities, which is comprised of 108 of Israel's most 
distinguished scholars, doesn't have a single Arab member. The article also reported that only 2% of the 174 
senior staff members of state-funded institutions are Arab” (IMEU, l.c.).
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hen moeten samenwerking en dialoog inderdaad aangehouden worden. Zij vormen echter
een kleine minderheid (en dreigen meer dan ooit monddood te worden gemaakt door hun
academische overheid en de regeringspolitiek).52

Wat tenslotte het terugkerend bezwaar betreft dat een boycot “verdelend” zou werken bin-
nen de academische gemeenschap, moet geantwoord worden dat ook academici morele
individuen zijn die geplaatst  worden voor morele keuzes. De oproep tot eensgezindheid
binnen die gemeenschap, ook wanneer geconfronteerd met goed en kwaad, moet onzes in-
ziens worden afgewezen als een corporatistische reflex.

Met onze bijzondere dank voor uw aandacht

en met vriendelijke groeten,

Lieven Annemans, em., Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Sarah Bracke, gastprof., Politieke en Sociale Wetenschappen

Eva Brems, prof., Rechtsgeleerdheid

Tom Claes, prof., Letteren en Wijsbegeerte

Dirk Coigneau, prof., Letteren en Wijsbegeerte

Stef Craps, prof., Letteren en Wijsbegeerte

Pascal Debruyne, post-doc, Politieke en Sociale Wetenschappen

Tom Declercq, praktijkassistent, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Catharina Dehullu, prof., Economie en Bedrijfskunde

Herman De Ley, em., Letteren en Wijsbegeerte

Marc De Meyere, em., Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

52 In 2008 circuleerde binnen de Israëlische academia een petitie waarin werd opgekomen, niet tegen de 
bezetting of kolonisering maar voor de academische vrijheid en het recht op onderwijs in de Palestijnse 
gebieden. Zij ontving 407 ondertekeningen, daar waar, volgens de initiatiefnemers, 9.000 oproepen verstuurd
waren. In juli 2010 hebben, volgens Israel-Academic-Monitor, 700 academici een petitie ondertekend “in 
support of boycott calls and in opposition to the new law forbidding it”: http://www.israel-academia-
monitor.com/index.php?
type=large_advic&advice_id=7824&page_data[id]=3840&cookie_lang=en&the_session_id=4ae89cfd6fd608fd
abba52991d830ce9 . In juli 2014 hebben een 70-tal academici geprotesteerd tegen de invasie van Gaza, zie:  
http://haimbresheeth.com/gaza/an-open-letter-to-israel-academics-july-13th-2014/statement-by-israeli-
academics-july-2014/ .

http://haimbresheeth.com/gaza/an-open-letter-to-israel-academics-july-13th-2014/statement-by-israeli-academics-july-2014/
http://haimbresheeth.com/gaza/an-open-letter-to-israel-academics-july-13th-2014/statement-by-israeli-academics-july-2014/
http://www.israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7824&page_data[id]=3840&cookie_lang=en&the_session_id=4ae89cfd6fd608fdabba52991d830ce9
http://www.israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7824&page_data[id]=3840&cookie_lang=en&the_session_id=4ae89cfd6fd608fdabba52991d830ce9
http://www.israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7824&page_data[id]=3840&cookie_lang=en&the_session_id=4ae89cfd6fd608fdabba52991d830ce9
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