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In deze Nieuwsflits een oproep van Europese vakbonden: 

 

Help ons aan 1 miljoen handtekeningen voor #StopTradeWithSettlements 

 

Palestijnse arbeiders passeren het Israëlische checkpoint van Bethlehem om naar hun werk te gaan, Bethlehem, Westelijke 

Jordaanoever,. Fotograaf: Anne Paq. 

Teken het Europees Burgerinitiatief en vraag de Europese Commissie om 

#StopTradeWithSettlements. 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_trade_with_settlements_loc/ 

Europese vakbonden ontvingen onlangs een duidelijk solidariteitsverzoek van onze Palestijnse 

zusterbonden. Als vakbond hebben we de verantwoordelijkheid om de rechten van arbeiders in onze 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_trade_with_settlements_loc/


landen te beschermen, en ook om een einde te maken aan de medeplichtigheid van instellingen en 

staten aan het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen. Dit is een morele verplichting 

tegenover medearbeiders die in omstandigheden van onderdrukking leven. Zoals u allen weet, 

verdringen de Israëlische koloniale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, waaronder 

Oost-Jeruzalem, met geweld Palestijnse arbeiders en stelen zij hun huizen en land. Ze vormen een 

oorlogsmisdaad en zijn sleutelelementen van Israëls onderdrukkende regime van apartheid, 

kolonisatie en bezetting. 

Terwijl u dit leest, worden meer dan 1.000 Palestijnen, waaronder 500 kinderen, die in acht dorpen 

in Masafer Yatta, op de bezette Westelijke Jordaanoever, wonen, geconfronteerd met een dreigende 

gedwongen uitzetting. Sinds 2009 heeft Israël alleen al op de Westelijke Jordaanoever meer dan 

8.000 Palestijnse huizen, scholen, bedrijven en andere voorzieningen gesloopt, waardoor meer dan 

12.000 mensen, waaronder veel kinderen, met geweld zijn verdreven ten behoeve van zijn illegale 

koloniale nederzettingen. 

De handel met Israëls illegale nederzettingen maakt hun uitbreiding en de voortdurende gedwongen 

verplaatsing van Palestijnen mogelijk. Als onderdeel van een brede coalitie van maatschappelijke 

organisaties organiseren wij een Europees burgerinitiatief (ECI) voor een EU-verbod op handel met 

illegale nederzettingen. Als 1 miljoen mensen het initiatief ondertekenen, moet de Europese 

Commissie onze eis voor een wet die dergelijke handel verbiedt in overweging nemen en uitleggen 

welke maatregelen zij zal nemen om die te handhaven. 

Nu meer dan ooit: elke handtekening telt. Laten we er alles aan doen om 1 miljoen handtekeningen 

te verzamelen voor de deadline van het ECI! 

Onderteken nu het Europees burgerinitiatief  

https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_trade_with_settlements_loc/ 

De EU is de belangrijkste handelspartner van Israëls illegale nederzettingen! De EU-invoer uit deze 

nederzettingen vormt de economische ruggengraat van Israëls koloniale 

nederzettingenonderneming.  Met dit burgerinitiatief kunnen we een verbod op handel met illegale 

nederzettingen op de agenda van de EU zetten. Nu meer dan ooit: elke handtekening telt.  

Teken en deel het ECI om #StopTradeWithSettlements NU!  

https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_trade_with_settlements_loc/ 
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