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Nieuwsbrief special juli 2022 steun de
Palestijnse boeren
Een brief van Fareed Tamaallah, boer uit Ramallah

Een brief van een Palestijnse boer
Ik ben een Palestijnse boer, ik heb een boerderij in het dorp Qira, dat 50 km ten noorden van de
stad Ramallah ligt. Van kinds af aan bebouwde ik het land met mijn moeder, omdat we er geheel
van leefden. Veel bomen die vandaag op de boerderij staan, werden geplant door mijn moeder en
vader, terwijl andere ik met mijn eigen kinderen plantte, terwijl we weekenden doorbrachten met
werken op het land en genieten van de premies.
Mijn boerderij is beplant met amandel-, vijgen- en olijfbomen; sommige zijn tot 700 jaar
oud. Hiervan consumeren we verse en gedroogde vijgen, amandelen en olijfolie. Vorig seizoen
produceerden we drie ton olijfolie van onze boerderij. Tijdens de jaren van Israëlische bezetting
werd mijn boerderij omringd door illegale Israëlische nederzettingen. meestal gebouwd op land dat
privé-eigendom is van Palestijnen, vaak doorgegeven door generaties boeren.

Mijn dorpsgenoten en ik hebben last van de aanwezigheid van de nederzetting en van de agressieve
kolonisten die ons dorp de afgelopen jaren meerdere keren hebben aangevallen, waarvan de laatste
in februari van dit jaar. De kolonisten vielen de huizen van boeren aan de rand van het dorp aan,
braken de ramen van de huizen, beschadigden autobanden en schreven racistische slogans die
opriepen tot de verdrijving van Palestijnen uit de gebieden van "Judea en Samaria die tot de Joden
behoren", volgens hun bewering.

Hetzelfde geldt voor alle boeren in de dorpen die grenzen aan mijn dorp, zoals Kifl Haris en Marda,
wier land werd gestolen om Israëlische nederzettingen te bouwen. De boeren worden verhinderd
hun land naast de nederzetting te betreden. We hebben ook last van de diefstal van onze
landbouwgewassen door kolonisten, vooral tijdens de olijvenoogst.

We hebben te kampen met een groot tekort aan water dat wordt gebruikt om onze
landbouwgewassen te irrigeren, en dit watertekort wordt niet veroorzaakt door droogte of
waterschaarste, maar door de oneerlijke verdeling van water door de Israëlische autoriteiten. Water
24/7 beschikbaar is voor kolonisten in de naburige nederzettingen, terwijl het eenmaal per week
onze huizen en boerderijen bereikt. Naast het feit dat de Israëli's ons grondwater stelen, verkopen
ze het aan ons tegen zeer hoge prijzen, wat een enorme financiële last legt op de Palestijnse boeren,
zodat we niet in staat zijn om te concurreren met de Israëlische producten in de nederzettingen.
Hoewel de illegale nederzettingen werden gebouwd op onze geconfisqueerde gronden, wordt ons
de toegang tot deze ontzegd, behalve voor werknemers met speciale werkvergunningen.
Twee verschillende rechtssystemen worden door Israël toegepast in hetzelfde geografische gebied,
waarbij Israëlische kolonisten worden bevoordeeld ten opzichte van de Palestijnen die slechts een
paar honderd meter verderop wonen. Door de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen ben
ik bang dat ik mijn boerderij niet meer kan betreden en cultiveren zoals ik dat vroeger deed. Het zou
kunnen worden geannexeerd door een Israëlische nederzetting, ter voorbereiding op de overdracht

van het eigendom aan Israëlische kolonisten.
Aan de andere kant ondervinden we moeilijkheden om onze landbouwproducten zoals olijfolie
buiten Palestina te exporteren, omdat de Israëlische kant, die grenzen en grensovergangen
controleert, grote beperkingen oplegt aan de export van Palestijnse landbouwproducten naar de
buitenwereld zoals Europa. Aan de andere kant genieten de Israëlische kolonistenboeren die
produceren van onze gestolen landerijen geweldige faciliteiten om hun producten te exporteren en
een vrije en aantrekkelijke markt in Europa te vinden die hen aanmoedigt om land te blijven stelen
en nederzettingen uit te breiden.
We hopen dat Europa zal stoppen met het importeren van nederzettingsgoederen en wetten zal
uitvaardigen die de invoer van nederzettingsproducten verbieden en dit heeft een grote financiële
en morele dimensie voor ons en kan gedeeltelijk bijdragen aan het bereiken van gerechtigheid die
ons altijd is ontzegd.
* Fareed Taamallah, een boer, een journalist en politiek activist gevestigd in de stad RamallahPalestina.

Het bouwen van kolonies en illegale nederzettingen in de bezette gebieden is een
oorlogsmisdaad. Kolonisatie doodt, onteigent en verdrijft hele volkeren. Het is tijd om een
totaal verbod op te leggen op de handel met nederzettingen/kolonies die in de bezette
gebieden zijn gevestigd en een einde te maken aan de medeplichtigheid van Europa daaraan.

Teken de petitie hieronder voor een historische wet die de

handel met illegale nederzettingen stopt!

TEKEN NU OM EEN WIJZIGING AAN TE BRENGEN

https://eccpalestine.us7.listmanage.com/track/click?u=8a9dd4a96c1c850e87effd002&id=325941d60c&e=bb0b610883

