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We staan er niet vaak bij stil, maar we
zijn nauwer betrokken bij veel oorlogen dan we zelf zouden willen. Terwijl
in een ver land bommen vallen, rinkelt
bij ons de kassa. Bedrijven bij ons profiteren van het geweld om handel te
drijven, en houden met hun activiteiten oorlogen aan de gang.

Soms is dit duidelijk. Wapenbedrijven slaan winst uit het verhandelen
van militair materiaal met strijdende
partijen. Ook ons land kent een bloeiende wapenproductie, met afnemers
over de hele wereld. Deze handel
stoppen is een voorwaarde om andere
perspectieven te openen, om conflicten niet langer te beantwoorden met
geweld.
Minder zichtbaar is de handel in onschuldige producten,
zoals groenten, fruit, bloemen, of ook grondstoffen en
machines. Deze handel financiert soms een structurele
schending van de meest fundamentele mensenrechten,
zoals het recht op voedsel, een waardig leven of respect
voor eigendom. Door deze handelsstromen stil te leggen
kunnen we hier zonder wapens ‘nee’ tegen zeggen.
Deze brochure illustreert Europese en Belgische handelsstromen met Israël-Palestina. Dit is een verhaal
over hoe onze handel de onderdrukking van Palestijnen
gaande houdt, welke bedrijven hier achter zitten, wat de
gevolgen ervan zijn voor mensen ginder, en wat wij hieraan kunnen doen.

Introductie

‘War Starts Here’ is een spijtige, maar ook
hoopgevende vaststelling. In onze economische betrokkenheid bij gewapende conflicten ligt ook onze macht. Een macht die
we kunnen gebruiken om oorlogen te stoppen. Bedrijven moeten minimaal het internationaal recht respecteren. Deze regels
zijn duidelijk, maar de toepassing in de concrete bedrijfspraktijk loopt soms mank.

Handel drijven wordt veelal
gezien als een neutrale activiteit. Een bedrijf lijkt alleen
verantwoording te moeten
afleggen aan zijn
aandeelhouders.
Maar de impact
van economische
activiteiten op
mensenlevens is
allesomvattend.
Bedrijven kunnen
invloed hebben op
de meest fundamentele mensenrechten. Daarom moeten
economie en bedrijfsvoering grondig worden herdacht. Respect voor mensenrechten, internationaal recht en rechtvaardigheid, moeten de grondslag vormen.

STOP WAR HERE

Wie is
betrokken bij
de illegale handel
met Israël ?
deel 1:

De producten
in onze winkels
1.1.

Israël exporteert onder meer verse kruiden, watermeloenen, wijn, bananen, avocado’s en kant- en klare gerechten naar
Europa. Een goed uitgebouwd logistiek
netwerk brengt deze producten in amper
twee dagen tijd in onze winkelrekken.
Israëlische bloemen doen het goed op
de Europese markt, vooral rond Valentijn. En zelfs aardappelen en uien duiken
op in onze winkels. De producten worden
grotendeels uitgevoerd door het Israëlische bedrijf Agrexco, bij de Westerse consument bekend via de merken Carmel en
Carmel Biotop, naast andere producten
zoals Sabra (hummus en kant- en klare
gerechten) en Jaffa (fruit). De warenhuisketens Delhaize, Carrefour en Colruyt liggen regelmatig onder vuur omdat ze deze
producten verkopen.

Dadels uit de
bezette gebieden
Eén van de producten die controverses
veroorzaken zijn de Medjoul dadels (grote
dadels), van het merk Jordan Plains. In de
sector van de grote dadels is Israël marktleider op wereldvlak. Daardoor heeft de
Israëlische overheid nood aan extra grond.
Die wordt vaak onrechtmatig afgenomen van de Palestijnen, onder meer in de
bezette Westelijke Jordaanoever. Om de
plantages aan te leggen worden de Palestijnse bewoners door het Israëlische leger
weggepest: ze vernielen de huizen, boerderijen en waterputten van de boeren
zodat de Palestijnen geen andere keuze
hebben dan te vertrekken. De kolonisten (Israëlische inwoners van de illegale
nederzettingen in bezet Palestijns gebied)
pompen ook veel water op voor de dadelplantages en dat gaat ten koste van de
Palestijnse boeren in de omgeving.

Biologische pepers
en verse kruiden
uit de nederzettingen
Een ander opmerkelijk product in onze winkels zijn de ‘Israëlische’ biologische paprika’s en verse kruiden. Israëlische exporteurs van deze producten hebben activiteiten in verschillende illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Dit betekent dat deze handel rechtstreeks kan bijdragen tot onwettelijke praktijken.
Arava is één van de vele producenten van
paprika’s en kruiden, die opereert vanuit
de nederzettingen, en haar producten ook
– met een Israëlisch label - op de Europese
markt brengt. Delhaize verkoopt verse
kruiden en biologische paprika’s uit ‘Israël’.

1.2.

De handelsketen

AGREXCO regelt de export
Agrexco is een belangrijke exporteur van groenten, fruit en bloemen
uit Israël en de bezette gebieden.
Agrexco gaat er prat op fruit en
groenten te kunnen leveren aan
Europa binnen 24 uur. Een deel van
deze producten komt rechtstreeks
uit de illegale nederzettingen.
Deze handel komt steeds vaker onder vuur
te liggen. Reden te meer om te verdoezelen dat de producten uit de nederzettingen afkomstig zijn. Agrexco zorgt er voor
dat haar producten het etiket ‘Israël’ meekrijgen, waardoor ze ook taksvrij in Europa
kunnen worden ingevoerd.

““

In oktober 2007 drongen enkele internationale observatoren binnen in de Tomer
nederzetting op de Westelijke Jordaanoever,
en konden er foto’s maken van Hadiklaim
Medjoul dadels, verpakt door Carmel
Agrexco, met als label ‘made in Israël’ en
gemarkeerd met bestemming Europa.*

*corporateoccupation.
wordpress.com/2010/08/12/
hadiklaim-in-the-jordanvalley/ en
corporateoccupation.
wordpress.com/2010/04/13/
corporations-in-tomersettlement/

Agrexco werkt voor de handel met Europa
samen met de Israëlische luchtvaartmaatschappij CAL (Cargo Air Lines). CAL
kan voor het verhandelen van de producten in Europa rekenen op het opslagbedrijf LACHS, dat zijn vestiging heeft in de
Luikse luchthaven van Bierset.

De Luikse luchthaven:
de toegangspoort tot de Europese markt
De centrale draaischijf van de handel in landbouwproducten uit de bezette gebieden is de
luchthaven van Luik. Van hieruit worden de producten van Carmel Agrexco verdeeld over gans
Europa. Carmel pakt uit met haar ‘state-of-theart air shipping terminal’ die in een mum van tijd
verse gekoelde groenten en fruit op de Europese
markt kan verspreiden.

De producten van Agrexco
worden opgeslagen en
verdeeld door Liège Air
Cargo Handling Services
(LACHS). LACHS heeft op
de Luikse luchthaven een gekoelde opslagruimte van 750
m2, twee opslagruimtes voor diepgevroren producten en
een algemene opslagruimte.
De producten worden binnengevlogen door de Israëlische
luchtvaartmaatschappij CAL (Cargo Air Lines), die naast
Agrexco de belangrijkste aandeelhouder is van LACHS. CAL
brengt drie à vier keer per week via de luchthaven van Luik
Israëlische landbouwproducten, ook uit de bezette gebieden, naar België en zijn buurlanden.
CAL deelt de landingsbaan van de Luikse luchthaven met
El Al, een andere Israëlische luchtvaartmaatschappij. De
vrachtafdeling van El Al is een levenslijn voor het Israëlische leger en verzorgt dagelijks 2 à 3 vluchten van of naar
de VS, met tussenstop in Luik. Tot voor kort vloog El Al op
Schiphol. In 2005 en 2006 werden ruim 160 miljoen slaghoedjes, 17 miljoen stuks munitie en tienduizenden patronen, rookgranaten en ontstekers uit de Verenigde Staten
via Schiphol aan het Israëlische leger geleverd. Nu voert
El Al deze handel via Luik.

De economische linken
met Europa
1.3.

De producten uit de nederzettingen worden in
Europa verkocht onder de noemer ‘product uit
Israël’, waardoor de consument geen weet heeft
van de illegaliteit ervan. Bovendien vallen de
producten op deze manier onder de voordelige
importtarieven die de Europese Unie toekent aan
Israëlische producten.

Onder het EU-Associatieakkoord kan
Israël een groot aantal producten, zoals
landbouwproducten, zonder douaneheffingen uitvoeren naar de EU. Israël past
dit akkoord ook toe op de bezette gebieden. Hierdoor worden ze goedkoper ingevoerd in Europa en staan dus in oneerlijke concurrentie met onder meer Palestijnse producten. Dit is een schending van
het Gemeenschapsrecht, aangezien de
preferentiële invoer van producten uit de
nederzettingen niet onder het Associatieakkoord valt.

Het Europese Gerechtshof bevestigde dat
in zijn arrest over de Britta-case in 2009,
waarin het stelde dat producten uit de
nederzettingen niet onder de preferentiële
invoer naar Europa vallen. Producten uit
de nederzettingen mogen dus niet taksvrij
in de EU worden ingevoerd.
Maar omdat de EU nog geen effectieve
maatregelen nam om te verhinderen dat
Israël alle bilaterale akkoorden toepast op
de nederzettingen, kan Israël zijn greep op
de Palestijnse gebieden nog versterken. Zo
kan het de nederzettingen in zijn economie - en op termijn binnen zijn landsgrenzen - integreren.

Agrexco in de
nederzetting Ro’i
De Ro’i nederzetting werd opgericht
in 1976 en is een ‘typische’ nederzetting van de Westelijke Jordaanoever,
in die zin dat ze een kleine populatie heeft (minder dan 150 bewoners),
maar grote stukken grond heeft
gestolen van de Palestijnse bevolking. Met haar privé bewaking, legerbescherming en grote oppervlakten
vol serres, bedreigt de nederzetting
het voortbestaan van de nabijgelegen
Bedouïenen gemeenschappen.
Door de voortdurende dreiging met
vernietiging van huizen en pesterijen door het leger en de kolonisten
worden de Bedouïenen gedwongen
hun gronden op te geven. De Israëli’s
beschrijven deze gemeenschappen
als een ‘bedreiging van de veiligheid’
van de kolonisten.*
Zoals dikwijls het geval is bij bedrijven in de nederzettingen, bestaat
het grootste deel van de arbeiders uit
Palestijnen.

Uit verslagen van observatoren en
interviews met werknemers, blijkt
dat de Palestijnse werknemers in Ro’i
lijden onder dezelfde slechte werkomstandigheden als de andere werknemers in de nederzettingen op de
Westelijke Jordaanoever. Dit betekent: geen contracten, geen loonbriefje, geen ziekteverzekering of
vakantieregeling. De betalingen liggen voor jongeren van 15 jaar op 11
Euro per dag. Een arbeider die er al 15
jaar werkt, verdient 24 Euro per dag.
Dit brengt het gemiddelde loon op
de helft van het minimum waar alle
arbeiders in theorie recht op hebben.
Zoals te verwachten valt, heeft
Agrexco belangrijke activiteiten in
Ro’i, waar ze samenwerken met individuele kolonisten. Een groot deel
van hun export hier lijkt te bestaan
uit kruiden. Daarnaast bestaan er ook
verscheidene Carmel Agrexco verpakkingsbedrijven voor de export van
bloemen.

* corporateoccupation.wordpress.com/2010/08/03/
companies-trading-from-roi-settlement-in-the-jordan-valley/

Wat zijn de
gevolgen van de illegale
handel met Israël voor
de Palestijnen ?
DEEL 2:

2.1.

Op wie heeft deze handel impact ?

2.1.2. De Joodse
De Palestijnse
economie in een wurggreep nederzettingen

2.1.1.

Traditioneel speelde landbouw een
belangrijke rol in de Palestijnse economie.
De belangrijkste producten waren olijven,
amandelen en druiven. Deze producten
waren zowel voor eigen gebruik als voor
de export bestemd. Daarnaast werden er
citrusvruchten, bananen, sesam, gerst,
gierst en katoen geteeld. Voor Palestijnen neemt de landbouw nog steeds een
belangrijke plaats in, maar de productie en
de export wordt beperkt en soms onmogelijk gemaakt door de bezetting. Door de
ongelijke verdeling van het water is er te
weinig water beschikbaar voor de landbouw. De export wordt bemoeilijkt door de
grensovergangen en blokkades.

Sinds de militaire bezetting van
de Westelijke Jordaanoever, Gaza
en de Golan Hoogten, heeft Israël
meer dan 120 joodse nederzettingen gebouwd in bezet gebied
en heeft het kolonisten en bedrijven aangemoedigd om zich hier te
vestigen.
De nederzettingen worden strategisch
uitgezet over Palestijns grondgebied en
met elkaar verbonden door exclusief Israëlische wegen. De joodse kolonisten worden beschermd door wegversperringen,
checkpoints, legerposten en privémilities.
Zo ontstaat een web van fysieke controle over het ganse Palestijnse grondgebied, waardoor dit wordt opgesplitst in
van elkaar geïsoleerde, onleefbare getto’s.
Mensen kunnen zich niet meer vrij verplaatsen, hun gronden worden afgenomen
en waterreserves worden opgebruikt door
de overconsumptie in de nederzettingen.

2.1.3.De

gevolgen van de
nederzettingen voor de
Palestijnen

Afname
van landbouwgronden
De nederzettingen veroorzaken armoede
en discriminatie voor de 2,4 miljoen
Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever leven. De Palestijnen moeten immers de schaarse natuurlijke bronnen, zoals land en water, gradueel en
gedwongen afstaan aan de ingeweken
kolonisten.
De nederzettingen en hun infrastructuur nemen meer dan de helft van de
Westelijke Jordaanoever in – grond die
de Palestijnen niet kunnen gebruiken,
of waartoe hun toegang sterk wordt
ingeperkt.

Getuigenis
Afname van land van de Hassan
familie voor de uitbouw van de Bet
El kolonie.
Yusef Hassan, ingenieur

““

Ik woon in een landbouwdorp Dura
al-Qar, 13 kilometer ten noorden van elBireh. Mijn vader en ooms erfden 12 ha
land van mijn grootvader. Doordat er
zoveel kinderen zijn, werd het land verdeeld onder ongeveer 100 mensen.

““

Sinds de Bet El nederzetting werd
gebouwd in het Zuiden van het dorp, op
land van dorpelingen van naburige dorpen, worden ook onze gronden stuk voor
stuk ingepalmd.

““

Het begon eind jaren ‘70. We kregen geen officieel bevel, maar nu ligt dit
land in het centrum van de Bet El nederzetting. Voor zover wij weten, is er niets
op gebouwd. Toen mijn grootvader nog
leefde, kweekten we tarwe op deze grond.

““

We hadden ook 6 ha grond langs de
noordelijke en oostelijke grens van de
nederzetting. Eerst hadden we schrik om
daar naartoe te gaan, want het ligt dicht
bij militaire trainingszones. Later verboden ze ons de toegang, alhoewel hier geen
enkel officieel bevel toe was gegeven.
Vroeger kweekten we druiven en tarwe
hier. Op het land is ook een religieuze site.
Ernaast waren er bronnen waar we als
kind speelden en waar ik op vogels jaagde.

““

Het afnemen van onze grond heeft
een enorm effect op mij en mijn uitgebreide familie. Het heeft een grote schade
berokkend aan het leven van alle erfgenamen. Het heeft ook een zwaar emotioneel
effect, want het is moeilijk om de kolonisten te zien doen wat ze willen met ons
land, terwijl wij er niet op mogen. We voelen ons machteloos.

““

We leven ook voortdurend in spanning, omdat de kolonisten zo dichtbij
wonen en de gewelddadige confrontaties
dagelijkse kost zijn.
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nederzet tingen en hun infrastructuur nemen meer dan
helft van de Westelijke Jorda anoever in – grond die
Palestijnen niet kunnen gebruiken,
wa artoe hun toegang sterk wordt ingeperk t.

Inperking
van bewegingsvrijheid
De nederzettingen ontzeggen de
Palestijnen het recht om zich vrij te
verplaatsen.
Om het de kolonisten mogelijk te maken
veilig en vlug te bewegen, werden meer
dan 600 fysieke obstakels (controleposten, aarden bermen, hekkens, exclusief
Israëlische wegen, enz) verspreid over
de Westelijke Jordaanoever. Er werd een
netwerk van wegen aangelegd waarop
Palestijnen niet mogen komen. De kolonisten kunnen via een beperkt aantal
poorten door de Muur naar Israël. De
Palestijnen kunnen deze overgang naar
Israël niet maken. De exclusieve wegen,
versperringen en de Muur verhinderen
boeren om bij hun land te komen, werknemers om zich te verplaatsen, kinderen
om naar school te gaan, en families om
elkaar te bezoeken.

Getuigenis
Israël beperkt Manals toegang tot
haar land aan de andere kant van
de muur, Tulkarm, april 2010
Manal a-Daqa, landbouwster

““

Mijn man en ik hadden 2,8 hectaren
olijven- en amandelboomgaarden die hij
geërfd heeft van zijn vader. Toen Israël de
muur bouwde in 2002-2003, onteigende
het 0,7 ha van ons land voor de muur
zelf, en de rest van ons land kwam aan de
andere kant terecht. Nu moeten we, om
bij onze grond te komen, door een afgesloten ‘landbouwpoort’ in de muur. Hiervoor hebben we toestemming nodig van
Israël. Sinds mijn man is gestorven, wordt
dit bijna onmogelijk.

““

In december 2008 verviel een eerdere
toelating en begonnen mijn problemen
met de Israëlische vertegenwoordiging. Ik
diende een aanvraag in om mijn toestemming te verlengen en voegde alle nodige
documenten toe, waaronder het bewijs
van mijn eigendomsrechten over het land,
het erfenisdocument, een kopie van de
registratiedocumenten en het overlijdingscertificaat van mijn man.

““

De Israëli’s bleven hun antwoord uitstellen en vertelden me dat ze de bezitskwestie aan het controleren waren na de
dood van mijn man. De Israëlische ambtenaar vroeg naar het overlijdingscertificaat
van mijn schoonvader, die gestorven is in
1964, om te controleren of mijn man het
land wel had geërfd van zijn vader.

““

Van 19 december 2008, toen mijn
toestemming verviel, tot oktober 2009,
kreeg ik geen nieuwe toestemming,
ondanks inspanningen van het Internationale Rode Kruis en de pogingen van de
Palestijnse verbindingsambtenaar in Tulkarm om mij te helpen.

““

In oktober 2009 kreeg ik uiteindelijk
een toestemming, maar enkel voor een
maand. Omdat het bijna een jaar duurde
om opnieuw een toestemming te krijgen,
probeerde ik zelfs niet om een toestemming te krijgen voor mijn arbeiders.

““

Vandaag diende ik een nieuwe aanvraag in via het Palestijnse vertegenwoordigingsbureau. De ambtenaar van dienst
vertelde me dat de Israëli’s wilden controleren of ik het land wel bezit, via de
data van het Land Registratie Bureau, dat
gerund wordt door Israël.

““

De vertraging in het verkrijgen van
deze toestemmingen verhindert me mijn
land te wieden en te ploegen. Dit geeft
me zorgen, omdat het het risico op brand
verhoogt.

““

Volgende zondag (2 mei), zal ik een
nieuwe aanvraag indienen. Ik hoop dat het
Israëlische bureau erkent dat ik het land
bezit.

www.btselem.org

De exclusieve wegen, versperringen en de Muur verhinderen boeren om bij hun l and
te komen, werknemers om zich te verpl a atsen, kinderen om na ar school te ga an,
en families om elk a ar te bezoeken.

Geweld
De voorbije jaren is het geweld door radicale Israëlische kolonisten tegen Palestijnen sterk gestegen. Gewassen en
bomen worden in brand gestoken, en
Palestijnen worden verhinderd om bij hun
land te komen om het te bewerken of om
hun dieren te laten grazen. Er zijn hierbij
al honderden gewonden en verschillende
doden gevallen. De kolonisten kunnen
deze aanvallen straffeloos uitvoeren. Het
Israëlische leger komt veelal niet tussen
bij gewelddadige aanvallen. Daarom doen
sommige boeren beroep op internationale vrijwilligers die hen helpen hun land
te bewerken en meteen ook dienst doen
als observatoren en bescherming tegen
de agressie van de kolonisten.

The inwoners van Susiya, in het Zuiden
van de Westelijke jorda anoever,
zijn regelmatig het sl achtoffer van geweld
en diefstal door kolonisten.

Getuigenis
Soldaten kijken toe terwijl kolonisten een Palestijn aan een paal
binden en toetakelen, 5 juli 2008
Medhat Abu Karsh,
leraar en landbouwer

““

Deze morgen ging ik om 8u, samen
met mijn neven, naar mijn akker in
Halat ‘Ajum, ten westen van de Asa’el
nederzetting.

““

Mijn familie bezit 20 ha in deze regio,
en we hebben papieren om ons eigendom
te bewijzen. We zouden andere boeren en
vrijwilligers uit Ta’ayush ontmoeten, die
ons zouden helpen met onze oogst.

““

We bereikten de akker rond 9u, voor
de andere boeren aankwamen, en begonnen te werken. Opeens merkten we dat de
velden in brand stonden. We begonnen het
vuur te doven. Ik zag een kolonist en riep
hem in het Hebreeuws en het Arabisch. Ik
vroeg hem ons te helpen, water te brengen om het vuur te doven. De kolonist
kwam naar me toe. Ik dacht dat hij wou
helpen. Toen zag ik drie andere kolonisten
in de richting van mijn neven lopen, met
baseball knuppels in hun handen. Mijn
neef zag hen ook en begon weg te lopen.
Ik kon niet lopen omdat ik kinderverlamming heb gehad en gehandicapt ben aan
mijn linkerbeen.

““

Ik dacht dat ik met hen zou kunnen
praten en hen me doen helpen het vuur te
doven, zodat het de nederzetting niet zou
bereiken. Ik probeerde met hen te praten,
maar één van hen beval me om neer te
zitten. Ik zat neer en ze gooiden zich alle
vier op me. Eén van hen trok mijn schoenen uit, nam een veter, en gebruikte die
om mijn handen achter mijn rug te binden. Daarna begonnen ze me te slaan met
de knuppels en hun vuisten. Ze sleepten
me 100 meter verderop, tot bij een elektriciteitspaal op 50 meter van de nederzetting. Ik was blootsvoets en moest door
veel doornstruiken. De kolonisten gebruikten een touw om me aan de paal vast te
binden bij mijn benen en nek.

““

Ik zag een legertruck bij de ingang van
de nederzetting. Ik riep naar de soldaten
om me te helpen, en drie soldaten kwamen dichterbij staan, zo’n 15 meter van
ons vandaan. Ze kwamen niet tussen.

““

De vier kolonisten sloegen me in het
gezicht en over mijn hele lichaam met hun
vuisten en met de knuppels. Daarna gooiden een vrouw en een man twee emmers
water over mijn hoofd en wreven ruw over
mijn gezicht om bloedvlekken te verwijderen. De soldaten zagen dit allemaal gebeuren en deden niets om het te stoppen.

www.btselem.org

De bedrijven in de nederzettingen genieten lage huurprijzen, belastingsvoordelen, lakse wetgeving op vlak van
milieu en arbeidsrechten en andere overheidshulp.
Duizenden Palestijnen worden tewerkgesteld in de verpakkingsbedrijven in de nederzettingen. Deze liggen dikwijls op gronden waarvan de Palestijnen zijn verdreven.
De Palestijnse werknemers worden onderbetaald en krijgen veelal geen vakantiegeld, ziekteverzekering, recht op
vakbonden of arbeidscontracten. Er werd bovendien kinderarbeid vastgesteld in de
nederzettingen.

Uitbuiting
van werknemers in nederzettingen

Vele Palestijnen zoeken hun
toevlucht tot een job in de
verpakkingsbedrijven
in
De Israëlische industriezones binnen de bezette
Joodse nederzettingen, waar
gebieden tellen honderden bedrijven, van kleine
ze goederen inpakken die
handelszaken die de plaatselijke Joodse kolonisdoor Agrexco worden geëxten bedienen, tot grote fabrieken die hun producporteerd naar Europa. De
ten wereldwijd verkopen. Verschillende illegale
arbeiders worden veelal 12 €
nederzettingen, vooral op de Westelijke Jordaan(minder dan de helft van het
oever, produceren landbouwgoederen en verkoIsraëlische minimumloon)
pen die aan Israël en het buitenland.
of minder betaald en krijgen geen contract, vakantie,
ziekteverzekering of recht
om zich te organiseren. Kinderen worden nog minder
betaald dan volwassenen. Hoewel sommigen afhankelijk
zijn van deze jobs om te overleven, roepen ze toch op de
producten uit de nederzettingen te boycotten.
Meer informatie over schending van mensenrechten
in Palestina: www.btselem.org

2.2.

Hoezo,

illegaal?
Sinds het begin van de bezetting heeft Israël
al meer dan 400.000 kolonisten verhuisd naar
de bezette gebieden. Er zijn ruim 200 Israëlische nederzettingen en zogenaamde voorposten (informele nederzettingen, vaak met tenten en caravans, die later permanent worden) in
de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.
Israël legt hiervoor via verschillende methoden
beslag op land van de Palestijnse bevolking.

Dit land wordt in beslag
genomen door het Israëlische leger met als officiële reden zijn militaire
noden, maar wordt dan
ter beschikking gesteld
van de nederzettingen.
Ook wordt land, waarvoor geen private
eigendomstitel bestaat, als staatsland
beschouwd, waarover Israël als bezettende macht vrij kan beschikken. Dat
veel van dit land voorwerp is van collectieve eigendomsvormen wordt daarbij
genegeerd. Een veelgebruikte truc is de
toegang tot het land onmogelijk maken
voor de Palestijnse landbouwers en dit
na enkele jaren in beslag nemen op basis
van het oude Ottomaanse recht, dat landeigendom vervallen verklaarde als dit
niet uitgeoefend werd. Ten slotte wordt
een oogje toegeknepen wanneer Joodse

kolonisten de oorspronkelijke bevolking
van haar land verjaagt.
Zoals reeds vermeld zijn de Israëlische
nederzettingen in de bezette gebieden
illegaal. Israël is als bezettende macht
gebonden aan het oorlogsrecht, waaronder de 4de Conventie van Genève uit 1949
en het Landoorlogreglement bij de 4de
Haagse Conventie uit 1907. De 4de Conventie van Genève verbiedt het overbrengen door het bezettende land van delen
van zijn eigen burgerbevolking naar het
bezette gebied. De nederzettingen zijn
duidelijk een schending hiervan.

Dwars doorheen het Palestijnse dorp van Mas-Ha lopen
Joodse nederzettingen, beschermd door Israëlische
militairen en barrières. Deze barrières doen dienst
als gevangenismuren, die de Palestijnen isoleren en
controleren in hun eigen land.

De bezettende macht heeft ook een reeks
verplichtingen tegenover de bevolking van
het bezette gebied. Het moet de publieke
orde handhaven. Verder is de bezettende
macht verplicht het private of collectieve
eigendom te respecteren en verbiedt het
confiscatie van privaat eigendom of plundering. Weliswaar laat het Landoorlogreglement opeisingen toe ten behoeve van
het bezettingsleger, maar die moeten vergoed worden en in verhouding staan met
de economische middelen van het land. Als
de lokale bevolking het leven onmogelijk
gemaakt wordt door opeisingen voor militaire behoeften, is dit ook een schending
van deze rechtsregels. En het land achteraf gebruiken om een nederzetting voor
de eigen burgerbevolking op te bouwen,
valt zeker niet onder de militaire noden.
Wanneer het land niet meer nodig is voor
het bezettingsleger, dan moet dit volgens
het internationale recht terug ter beschikking van de lokale bevolking komen. Ten
slotte stelt het Landoorlogreglement

dat staatseigendom door de bezettende
macht beheerd moet worden als vruchtgebruiker en kan het niet vrij hierover
beschikken.
We kunnen dus stellen dat de nederzettingspolitiek in al zijn aspecten neerkomt
op een schending van het internationale
oorlogsrecht.
Deze illegaliteit werd expliciet bevestigd
door het Internationaal Gerechtshof in
haar Advisory Opinion over de juridische
gevolgen van de constructie van de Muur
en in verschillende resoluties van de VN
Veiligheidsraad. Dit Advies van het Internationaal Gerechtshof gaat in op de juridische gevolgen verbonden aan de illegale
bouw van de Muur in de bezette gebieden.
Enerzijds stelt het Hof dat Israël alle land
moet teruggeven, de schade vergoeden en
diegenen die zich schuldig gemaakt hebben aan zware schendingen van het internationaal humanitair recht voor de rechter
moet brengen.

Weliswaar sprak het Internationaal
Gerechtshof er zich niet over uit - omdat
de vraag niet gesteld werd - maar deze
juridische gevolgtrekkingen gelden ook
voor de nederzettingen. M.a.w. wie willens
en wetens bijdraagt aan de nederzettingenpolitiek is medeplichtig aan een zware
inbreuk van het internationaal humanitair
recht.
Het Internationaal Gerechtshof
stelde ook dat, gezien de
universele geldigheid van het
internationaal humanitair recht,
ook de andere landen verplicht zijn
om deze regels te doen handhaven.
Zij mogen de illegale situatie niet
erkennen en zijn verplicht geen
hulp of ondersteuning te geven
die deze illegale situatie in stand
houdt. Ook zijn ze verplicht om
ervoor te zorgen dat Israël het
internationaal humanitair recht
respecteert. Deze conclusies
golden voor het bouwen van de
Muur op Palestijns gebied, maar
zijn te veralgemenen naar de
nederzettingen. Andere landen
moeten dus doen wat in hun macht
ligt om deze schendingen van het
internationaal humanitair recht
stop te zetten.

Concreet betekent dit dat de Belgische
overheid verplicht is om alle ondersteuning vanuit België voor de nederzettingenpolitiek te verhinderen. Deze ondersteuning omvat zowel het leveren van diensten en goederen aan de nederzettingen,
als het importeren van de vruchten van
een exploitatie van landroof in strijd met
het internationaal humanitair recht. Weliswaar mag handel gedreven worden met
een militair bezet gebied, maar niet als
dit bijdraagt aan het plegen van ernstige
inbreuken op het internationaal humanitair recht.
Zowel de douane als het parket zouden
stappen moeten ondernemen om deze
import stop te zetten. Hetzelfde geldt
voor het verlenen van diensten aan de
nederzettingen.
Het Nederlandse gerecht is een onderzoek gestart naar Riwal, een bedrijf dat
kranen leasde voor de bouw van de Muur,
en verrichte een huiszoeking op de kantoren van dit bedrijf. Wanneer durft het Belgische gerecht hetzelfde doen bij Dexia,
dat via haar Israëlische dochter leningen verstrekt aan de nederzettingen, of
bij LACHS in Bierset, waar landbouwproducten uit de nederzettingen de Benelux
binnenkomen?

Welke
bedrijven ondersteunen
de bezetting ?
DEEL 3:

Agrexco
boert goed, ook in Europa
3.1.

Agrexco werd opgericht in 1956 en is Israëls grootste
exporteur van landbouwproducten, met de Europese
Unie als haar belangrijkste afzetmarkt. Het bedrijf
stelt tussen 200 en 500 mensen te werk en is grotendeels in handen van de Israëlische overheid.
Agrexco is het grootste bedrijf in de
landbouwsector op de Westelijke Jordaanoever en gebruikt de merknamen
Carmel, Jaffa, Biotop, Coral, Jordan
Plains, Alesia en Ecofresh. In Europa
opereert Agrexco via dochterondernemingen zoals Agrexco Frankrijk,
Carmexco Italië, Dalia Duitsland en
LACHS België.
Carmel-Agrexco handelt vanuit landbouwbedrijven op land dat is afgenomen van Palestijnen en betaalt de
Palestijnse arbeiders minder dan het
minimumloon. Het bedrijf heeft verpakkingsbedrijven in verschillende
illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waaronder Netiv
Hagdud, Mehola, Argaman en Ro’i.

Agrexco is de grootste overzeese exporteur
van producten uit de nederzet tingen.
Veel van deze producten komen
uit nederzet tingen in de Jorda anvallei.

Otzar Hashilton Hamekomi is
de naam van een spaarbank
die in 1953 gesticht werd
om de Israëlische nederzettingen te financieren. Nu
heet deze bank Dexia Israel
Public Finance Ldt. Zij heeft
haar basis in Tel Aviv en verleent kredieten aan talrijke
gemeenten van de Joodse
Staat.

Dexia
financiert illegale
3.2.

nederzettingen

In 2008 publiceerde het platform ‘Israël koloniseert - Dexia financiert’ bewijzen dat Dexia, via
haar dochter Dexia Israël, de illegale kolonies in
de bezette Palestijnse gebieden financiert.

In november 1999 verkreeg de groep Dexia
– en meer in het bijzonder de Franse bank
Dexia Crédit Local 9% van het kapitaal van
Otzar Hashilton Hamekomi.
In 2001, werd deze bank, die tot dan toe
gecontroleerd werd door de openbare
macht, geprivatiseerd. Dexia SA veroverde
de markt en verkreeg 40% en vervolgens
in een tijdspanne van twee jaar 60% van
zijn kapitaal. Zij werd dus veruit de grootste aandeelhouder.
Begin van de jaren 2000 kenden verschillende Israëlische gemeenten budgettaire
moeilijkheden. Om hen te helpen stelde de
Israëlische regering in 2003 een financieel
plan op. Buiten nog andere maatregelen,
biedt dit plan een regeringsgarantie aan de
Israëlische steden om leningen af te sluiten bij privébanken.
Op 13 maart 2005 kwam een akkoord
tot stand tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Dexia Israël, om 67
Israëlische gemeenten en kolonies te
financieren.

Tussen 2005 en 2007 verstrekte Dexia
Israël zo kredieten aan 10 illegale nederzettingen, ter waarde van om en bij de 5
miljoen Euro.
In juni 2008 verstrekte Dexia Israël een
lening van 8 miljoen Euro aan Jeruzalem.
Tussen juni 2008 en december 2009 stond
Dexia Israël in voor de afhandeling van 18
leningen aan illegale kolonies met een
totale waarde van 17,7 miljoen euro.

Dexia Israël speelt een centrale rol bij de
financiering van 43 illegale kolonies door
de Israëlische nationale loterij ‘Mif’al
Hapais’. Deze laatste keert fondsen uit
aan de kolonies via rekeningen van Dexia
Israël.
Ondanks de protesten hiertegen, heeft
Dexia nog niet voldoende initiatief genomen om haar banden met de financiering
van de illegale kolonies stop te zetten.
bron: www.intal.be/nl/article/
dexia-en-de-israelische-kolonies-inleiding

De scheidingsmuur en de Pisgat Zeev nederzet ting,
vl akbij het Palestijnse Shuafat vluchtelingenk amp, Jerusalem.

Barco
ontwikkelt
3.3.

Barco (Kortrijk) is een Belgische multinational die ooit startte als zuiver civiel bedrijf
dat radiotoestellen en later ook televisietoestellen produceerde. Sinds het begin van de
jaren ’80 is Barco uitgegroeid tot een hoogtechnologisch bedrijf dat vooral projectoren
en beeldschermen produceert. Barco levert
deze ook aan de wapenindustrie. Haar schermen zijn aangepast aan extreme (oorlogs)omstandigheden:
ongevoelig voor vibraties, vochtigheid, slechte lichtomstandigheden, extreme temperaturen en elektromagnetische storingen. Ze worden ingewerkt in gevechtshelikopters, schietgeleidingssystemen voor duikboten, slagveldbewakingsradars,
F-16 gevechtsvliegtuigen, enz.

trainingssystemen
voor Israëlische
soldaten

Barco doet zich voor als een civiel bedrijf
dat toevallig af en toe een militaire klant
heeft. De realiteit is echter dat het producten ontwikkelt specifiek voor de militaire markt. Zo lezen we in het gespecialiseerde tijdschrift Aviation Week &
Space Technology dat Barco een gesofisticeerde trainingsinstallatie voor F-16-piloten bouwt in opdracht van het Israëlische leger. Tot 8 F-16-piloten kunnen in
deze simulator bombardementsvluchten
in vluchtformatie oefenen. Barco heeft in
België reeds een prototype gebouwd.
Een Israëlische F-16 tank t bij
tijdens de vlucht, Red Fl ag, VS

Barco werkt voor de ontwikkeling van dit
systeem samen met Elbit Systems, één van
de grootste Israëlische wapenproducenten. Elbit zorgt voor de ontwikkeling van
de simulatiebeelden, en Barco zorgt voor
de toestellen die deze beelden in de simulatiekoepels projecteren.
De Israëlische luchtmacht wil volledige
gevechtsscenario’s kunnen oefenen met
F16’s. Dit zal voor het eerst kunnen met
de nieuwe simulators. De nieuwe simulators, die volledig operationeel zullen zijn in
2012, staan de piloten toe te oefenen met
complexe aanvalsscenario’s, het gebruik
van nachtkijkers en bijtanken in de lucht.
Dit laatste is belangrijk voor Israëls ambities om aanvallen uit te oefenen op langere afstanden. De Israëlische luchtmacht
denkt hierbij in de eerste plaats aan een
aanval op Iran.

O.I.P.
is onderdeel
3.4.

van Israëlische
wapenindustrie
Het Oudenaardse bedrijf OIP
(Optronics Instruments and Products N.V.) is sinds 2003 in handen
van de Israëlische wapenproducent
Elbit Systems. Elbit Systems is één
van de grootste wapenproducenten
van Israël. Elbit is gespecialiseerd
in informatie- en bewakingsapparatuur, onbemande vliegtuigen en
beveiligingsapparatuur. De Belgische dochter OIP produceert elektro-optisch materiaal voor militaire toepassingen en ruimtevaart.
Dat zijn onder meer infrarood nachtkijkers,
thermische
observatie-instrumenten,
draagbare beeldschermen, laser- richtapparatuur, vuurgeleidingssystemen voor
pantserwagens en volledig geïntegreerde
vuurcontrolesystemen.
OIP is een onderdeel van het Israëlische
Elbit Systems via haar dochteronderneming Elop (Elbit Systems Electro-Optics
Elop Ltd), dat militaire elektro-optische
systemen produceert voor de Israëlische
en internationale markt.

Elbit levert onderdelen voor tanks en
ontwikkelt programma’s en producten
in nauwe samenwerking met het Israëlische leger. Elbit levert onder meer de
bewakingsapparatuur aan de Muur en aan
de Joodse nederzettingen in de bezette
gebieden. Het voorziet de Israëlische landlucht- en zeemacht van een breed gamma
van materiaal dat wordt ingezet bij aanvallen tegen Palestijnse en Libanese burgers. Elbit gebruikt deze bevolking als
testpubliek, met het oog op de aanpassing
en perfectionering van haar producten.
Elbit wil haar ‘op het terrein geteste’ technologie graag op de Europese markt en aan
de NAVO landen verkopen. Fusies en overnames van Europese bedrijven passen in
deze plannen. Elbit ziet in haar overname
van OIP een manier om met haar producten door te dringen op de Europese markt.
OIP is ook op andere manieren betrokken
bij wapenhandel met en door Israël. Het
bedrijf levert immers regelmatig optisch
materiaal en vuurgeleidingssystemen aan
de Israëlische industrie.
Info: Factsheet Elbit Systems, Stop the Wall,
2009, www.stopthewall.org

Caterpillar
bulldozers bouwen de Muur
3.5.

De D9 is meer dan 4 meter hoog en
kan in één beweging tot 1,8 meter
diep doordringen in een betonnen
structuur. De voorste spade is 2
meter hoog en meer dan 4 meter
breed. Langs de achterkant zit een
‘ripper’, die tot 2 meter diep in de
grond kan dringen.

Caterpillar is wereldleider op vlak van graafmachines en bulldozers voor
mijnbouw en constructiewerken. Caterpillar Inc. Is
een multinationaal bedrijf
met hoofdzetel in de VS en verschillende
productie-eenheden over de hele wereld.
Caterpillar België (Charleroi) is de tweede
grootste afdeling en stelt 4.700 mensen
tewerk. De afdeling produceert cilinders,
hydraulische gravers en andere cruciale
onderdelen voor bulldozers.

Caterpillar levert
oorlogsuitrusting aan het
Israëlische leger.
De werktuigen van Caterpillar worden
gebruikt bij het slopen van huizen van
Palestijnen in de bezette gebieden, bij de
constructie van de Muur, bij het bouwen
van de Joodse nederzettingen op Palestijns grondgebied en bij militaire operaties
door het Israëlische leger.
Het Israëlische leger gebruikte onbemande
D9 Bulldozers bij de aanvallen op Gaza
eind 2008 en gebruikte een onbemande
versie van Caterpillars kleinere voertuig
(Front Runner) speciaal ontwikkeld voor
oorlog in stedelijke gebieden.
Een Israëlische bevelhebber beschreef de
Caterpillar Bulldozers als wapens die een
sleutelrol spelen in de militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de
Gaza strook.
De Caterpillar bulldozers worden aangepast voor oorlogsvoering door het bedrijf
ITE van ZOKO Enterprises, dat Caterpillar
vertegenwoordigt in Israël. De bulldozers
worden voorzien van pantsers, apparatuur
om onbemand te kunnen worden ingezet,
en wapens. ITE is verantwoordelijk voor
het aanpassen van de werktuigen en het
onderhoud en operaties tijdens de militaire
aanvallen.
Caterpillars leveringen aan Israël lijken niet
te stroken met haar eigen Gedragscode.

Deze Gedragscode stelt immers: “Caterpillar accepts the responsibilities of global
citizenship. Wherever we conduct business
or invest our resources around the world,
we know that our commitment to financial
success must also take into account social
priorities.”
Caterpillar weigert echter de leveringen
aan Israël stop te zetten. In een verklaring
van Caterpillar over het Midden-Oosten,
stelde het bedrijf: “We geloven dat elke
commentaar over het politieke conflict in de
regio het best wordt overgelaten aan onze
regeringsleiders die de mogelijkheid hebben acties te ondernemen en het vredesproces te bevorderen.” In reactie op brieven
van activisten, Human Rights Watch en
de Speciale Rapporteur voor Voedsel van
de VN, schreef de directeur van Caterpillar, James Owen, dat Caterpillar “noch het
juridische recht, noch de mogelijkheid heeft
om individueel gebruik van haar uitrusting
te kennen en of controleren.”
Het massale gebruik van Caterpillar bulldozers bij de gewapende aanvallen op
Palestijnen, de vernietiging van hun huizen en infrastructuur, en de bouw van
de Muur, vormen een niet te ontkennen
betrokkenheid bij deze schending van
internationaal recht.

DEEL 4:

“Boycot ons!”
Oproep van Palestijnen:
Boycot de bezetting
Bedrijven die meewerken aan de uitbouw van de Joodse nederzettingen, of op een andere manier de Israëlische oorlogspolitiek economisch steunen, werken mee aan de bezetting en de
schending van mensenrechten door Israël.
Daarom riepen in 2005 meer dan 100 Palestijnse organisaties en vakbonden op tot een wereldwijde campagne van Boycot, Desinvesteringen en
Sancties (BDS) tegen Israël. Dit tot het land zich voegt naar het internationale recht en de principes van respect voor mensenrechten. Deze
oproep wint wereldwijd aan kracht, met campagnes die zich richten op
onderzoek naar bedrijfslinken, lobbying van overheden, sensibiliseringsacties naar het brede publiek en directe acties bij bedrijven.
Er zijn verschillende websites die gedetailleerde informatie bieden over
Israëlische producten en bedrijven die meewerken aan de bezetting en
die een overzicht geven van de campagnes die hier momenteel tegen
lopen.
www.whoprofits.org
www.bigcampaign.org
bdsmovement.net
www.stopthewall.org

Wat kunnen we
doen van hieruit ?
We kunnen proberen onze
(oorlogs)handel te controleren, indien mogelijk te
veranderen en waar nodig
te stoppen.
Kortweg CTRL - ALT – DEL

CTRL
Controleer de handel
Controleer de afkomst van producten uit Israël en
weer producten uit de bezette gebieden die kunnen afkomstig zijn van illegale nederzettingen.  

ALT
Verander de handel,

werk aan een alternatief

Zorg ervoor dat elke economische samenwerking
met Israël gekoppeld wordt aan de voorwaarde
dat dit land werk maakt van een duurzame en
rechtvaardige oplossing van het conflict, met
respect voor het internationaal recht.
Bestraf bedrijven die via hun economische activiteiten het huidige bezettingsbeleid bestendigen.  

DEL
Stop schadelijke handel
Laat geen import of doorvoer toe door
distributeurs die producten uit de nederzettingen
verhandelen.
Pleit voor een algemene boycot van Israëlische
producten, naar het voorbeeld van de
economische boycot tijdens de apartheid in ZuidAfrika, zolang dit land het internationaal recht
schendt.
Verhinder wapendoorvoer naar Israël
via Belgische luchthavens en via andere
transportinfrastructuur in ons land.
Verbied wapenuitvoer naar of -invoer vanuit Israël.

Vredesactie is een pluralistische
vredesbeweging die radicaal pleit
voor een maatschappij waarin
conflicten worden opgelost zonder
geweld of het dreigen ermee.
Als ‘trainstoppers’ zetten
we eigen lijf en leden in om
oorlogstreinen tegen te houden.
Met de campagne Bomspotting
stellen we de kernwapens in
vraag. Als pacifistische beweging
lanceren we initiatieven die de
afbouw van de wapenindustrie
mogelijk maken.
www.vredesactie.be
info@vredesactie.be
03 281 68 39

Vredesactie
Patriottenstraat 27
2600 Berchem
BelgiË

stop oorlogseconomie

colofon

Verantwoordelijke uitgever
Stijn Suijs, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem
Graphic design
timothée génot \ redkitten.org
Foto credit
Confiscation, Dexia
cc: Lisa Nessan \ freckle.blogs.com
Limitation, Violence, Agrexco, Caterpillar
cc: Michael Loadenthal \ flickr.com/michaelimage
Illegal
cc: flickr.com/scottmontreal
Barco
Public Domain: Master Sergeant Kevin J. Gruenwald
Alt+Ctrl+Del
cc: Filippo Minelli \ filippominelli.com
Couverture
CC-by-SA 3.0: Rainer Zenz (toast)
+ timothée redkitten \ redkitten.org
Lettertypes
Anivers, AUdimat , AUdimatMono, I Cone, Klavika

War starts here:

ons aandeel in de onderdrukking van Palestijnen
Introductie: War starts here / Stop war here

1.	Wie is betrokken bij de illegale handel
met Israël?
1.1. De producten in onze winkels
1.2. De handelsketen
1.3. De economische linken met Europa

2.	Wat zijn de gevolgen van de illegale handel
met Israël voor de Palestijnen?
2.1. Op wie heeft deze handel impact?
De Palestijnse economie in een wurggreep
Joodse nederzettingen
Afname gronden, inperking van bewegingsvrijheid,
geweld, uitbuiting
2.2. Hoezo, illegaal?

3. Welke bedrijven ondersteunen de bezetting?
3.1. Agrexco boert goed, ook in Europa
3.2. Dexia financiert illegale nederzettingen
3.3. Barco ontwikkelt trainingssystemen voor Israëlische soldaten
3.4. OIP is onderdeel van Israëlische wapenindustrie
3.5. Caterpillar bulldozers bouwen de Muur

4. “Boycot ons!”
Oproep Palestijnen tot Boycot

	Wat kunnen wij doen?

