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In deze Nieuwsbrief: 

- Peter Mutasa ontving van de FNV de vakbondsrechtenprijs; nu is hij voorzitter van de Crisis in 

Zimbabwe Coalition. Als de draft Private Voluntary Organisation (PVO) Amendment Bill (zie 

hieronder) wordt aangenomen, dan zijn hij andere leiders/sters van Zimbabwaanse NGO’s 

vogelvrij. Steun daarom de schrijfactie van Amnesty International. (zie hieronder) 

-  Onderteken nu het Europees burgerinitiatief ‘Stop Trade with settlements” op 

https://rightsforum.org/campagnes/europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-

nederzettingen/ 

Door het Europees burgerinitiatief te ondertekenen, eis je: 

Dat de EU een einde maakt aan de handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, 

zoals de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Vraag je de EU om het internationaal 

recht en de mensenrechten te respecteren, ook in haar handelsrelaties. Geef je de EU te 

kennen dat je niet langer het risico wil lopen medeplichtig te zijn aan schendingen van de 

mensenrechten door je aankopen. 

- Nieuwe Israëlische aanval op Gaza (zie hieronder) 

 

Zimbabwe, trek wet tegen maatschappelijke organisaties 

in!  

NGO’s wordt het werken onmogelijk gemaakt  

Zimbabwe is van plan een wet aan te nemen die het maatschappelijke organisaties (ngo’s) 

verbiedt om ‘politiek te lobbyen’. Het is een gevaarlijke ontwikkeling. Want met de wet in de 

hand kunnen de autoriteiten het belangrijke werk van mensenrechtenorganisaties onmogelijk 

maken, simpelweg door ze te verbieden.  

Roep de Zimbabwaanse autoriteiten op om de wet tegen maatschappelijke organisaties 

in te trekken!  

Ngo’s zijn er in het verleden al valselijk van beschuldigd dat ze politiek bedrijven. De wet is 

een duidelijke poging van de zittende macht om de verkiezingen van 2023 te beïnvloeden.  

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-ngos-

email?utm_source=UA&utm_medium=email&utm_campaign=polen-lhbt-

D&utm_content=lidainl 

 

 

https://www.facebook.com/mondiaalFNVNoord
https://www.mondiaalfnvnoord.nl/
https://rightsforum.org/campagnes/europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-nederzettingen/
https://rightsforum.org/campagnes/europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-nederzettingen/
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-ngos-email?utm_source=UA&utm_medium=email&utm_campaign=polen-lhbt-D&utm_content=lidainl
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-ngos-email?utm_source=UA&utm_medium=email&utm_campaign=polen-lhbt-D&utm_content=lidainl
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-ngos-email?utm_source=UA&utm_medium=email&utm_campaign=polen-lhbt-D&utm_content=lidainl


 

Nieuwe Israëlische aanvallen op Gaza; Islamitische Jihad schiet terug. 

Bij een Israëlische aanval op het Jabaliya vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook zijn 
vanavond vijf burgers, van wie vier minderjarige kinderen, gedood. (Ma'an/Haaretz)  
Hun leeftijden waren resp. 5, 9, 10, 11 en 19 jaar.  

  
Getuigen verklaarden dat Israëlische gevechtsvliegtuigen een bijeenkomst bombardeerden van 
burgers die de zomerhitte ontvluchtten in verband met de stroomuitval, waardoor grote aantallen 
doden en gewonden vielen.  

Israëlische autoriteiten blijven doelen beschieten in verschillende delen van de Gazastrook. Voor 
bovenstaand incident waren al 16 mensen Palestijnen omgekomen en 140 gewonden.  
  
  



  
Islamitische Jihad heeft ongeveer 350 raketten afgevuurd op Israël. 162 hiervan zijn onderschept 
door het Iron Dyme susteem, 29 kwamen in zee terecht.   
Er zouden raketten zijn neergekomen op Ashdod en Tel Aviv, maar over de omvang van de schade of 
slachtoffers is niets bekend. (Ma'an)  

Hamas heeft zich tot nu afzijdig gehouden. Het is verwikkeld in een delicaat onderhandelingsproces 
met Israël met Egypte als mediator. (Haaretz)  
Hamasleider Ismail Haniyeh gaf Israël vrijdag de schuld van de escalatie en dreigde dat "alle opties 
open zijn" als antwoord op Israëls aanvallen op de Gazastrook, hoewel veiligheidsfunctionarissen nog 
steeds geloven dat Hamas er niet op zit te wachten om meegesleept te worden in een langdurige 
confrontatie met Israël.  
  
  

  



  
Sinds het begin van de Israëlische aanvallen op Gaza gisteren zijn 650 woningen van Palestijnen 
verwoest. (Ma'an)  

Op de Westelijke Jordaanoever worden grote demonstraties gehouden o.a. in Ramallah en al-Khalil 
(Hebron) (PIC)  
In Jenin hebben gewapende strijdgroepen, waaronder ook de al-Qassambrigades van Hamas 
aangekondigd dat alle wegen naar joodse nederzettingen doelwit zullen zijn van Palestijnse 
verzetsstrijders en waarschuwden zij de kolonisten zich niet op de wegen te begeven.  
Het Jalamah checkpoint ten noorden van Jenin is gisteravond aangevallen met zelfgemaakte 
explosieven en op Israëlische soldaten is tijdens een arrestatiecampagne vanochtend vroeg in Jenin 
het vuur geopend. Het Israëlische leger heeft vandaag tenminste 21 arrestaties verricht op de WJO. 
(Wafa) Onder hen zijn veel ex-gevangenen en journalisten.   
  
  

 


