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Uitnodiging

Op 28 september organiseert ABVAKABO i.s.m. Cordaid, IKV Pax Christi en vele anderen een
conferentie “Vrede in Palestina/Israël” vanuit vakbondsperspectief. Zie onderstaande links:
http://www.abvakabofnv.nl/mijn-thema/maatschappij/internationalesolidariteit/palestinaconferentie (samenvatting en programma)
http://www.abvakabofnv.nl/Formulieren/aanmelding-palestina/ (aanmeldformulier)
Meld je alsjeblieft z.s.m. aan als je zelf geïnteresseerd bent en kunt.. Stuur alsjeblieft deze
links ook z.s.m. rond naar iedereen in je netwerk waarvan je denkt dat die interesse heeft.
Ter informatie vind je hieronder ook zes aanbevelingen voor discussie in de werkgroepen op
de conferentie.
Aanbevelingen voor workshops
De betrokkenheid bij en de medeplichtigheid aan de Israëlische bezettings- en
kolonisatiepraktijk moeten zorgvuldig aan het licht worden gebracht om bij te kunnen dragen
aan de beëindiging ervan. Vakbeweging en maatschappelijk middenveld in Nederland moeten
in onderlinge samenwerking en met steun en medewerking van vakbeweging en
maatschappelijk middenveld in Palestina en Israël deze kennis vergarenen delen. De kennis
van die betrokkenheid en medeplichtigheid moet leiden tot een aantal actiepunten gericht op
overheden en (internationale) bedrijven, maar ook op instellingen die direct of
indirect profiteren van de bezetting en zo medeplichtig zijn aan schendingen van
internationaal recht en internationaal humanitair recht. Deze actiepunten moeten ook aan de
Nederlandse regering en de Tweede Kamer worden voorgelegd. Doel van deze gezamenlijke
punten zou de beëindiging van de medewerking aan de bezetting en bevordering van
een rechtvaardige vrede in Palestina/Israël moeten zijn.
Dat leidt tot de volgende aanbevolen actiepunten die ter discussie worden gesteld:
- 1. Het ontmoedigen van bedrijven om handel te drijven met en te investeren in de
nederzettingen of bezetting of mee te doen aan het bouwen van de muur.
- 2. Zelf geen zaken doen met bedrijven die met deze praktijken doorgaan.
- 3. Het aandringen bij pensioenfondsen om geen investeringen te doen of behouden in

bedrijven die met deze praktijken doorgaan.
- 4. Het informeren van de leden en de achterban van onze organisaties en burgers in het
algemeen over deze bedrijven zodat ze bewust kunnen consumeren. Het er bij de overheid op
aandringen om nederzettingsproducten te etiketteren en op termijn de invoer van producten
uit de nederzettingen verbieden.
- 5. Aandringen bij de overheid (bv. via ondernemingsraden) om producten en bedrijven uit
nederzettingen uit te sluiten van openbare aanbestedingen.
- 6. Aandringen bij de overheid om nederzettingen uit te sluiten van bilaterale
overeenkomsten en instrumenten tot samenwerking, om organisaties die nederzettingen
financieren uit de systemen voor belastingvermindering te schrappen, en om financiële
transacties ter ondersteuning van nederzettingen en aanverwante activiteiten te
voorkomen.
Voorbeelden bij de aanbevelingen
Bij ieder van de aanbevolen actiepunten zijn enkele concrete reeds uitgevoerde voorbeelden te
geven. We beperken ons hier tot enkele sprekende voorbeelden\
Bij aanbeveling 1
- Op allerlei wijzen aandringen bij grootwinkelbedrijven om af te zien van verkoop van
producten uit de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat heeft er toe geleid
dat Unilever een dochteronderneming heeft verplaatst naar Israël zelf; dat Aldi en
Hoogvliet hebben verklaard geen producten uit de nederzettingen te verkopen; dat Jumbo
heeft verklaard geen producten uit de nederzettingen in zijn huismerkartikelen te verkopen;
dat de Hema geen wijn aanbiedt die is gemaakt van druiven uit de nederzettingen. Zie
- http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/04/unilever-sluit-fabriek-in-israelische-nederzetting/
- http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3479465/2013/07/22/Supermarktenboycotten-producten-uit-bezette-gebieden.dhtml
- http://www.supermacht.nl/2013/07/29/boycot-producten-illegale-nederzettingen-israel-gaat%C2%B4ondergronds%C2%B4-maar-effectief-douanetoezicht-is-noodzakelijk/
- Bij aanbeveling 2.
Aandringen in eigen gemeente, bedrijf, organisatie om af te zien van het betrekken van
producten en diensten uit de nederzettingen op de bezette Jordaanoever. Jantje Beton wenst
beveiligingsbedrijf G4S niet langer als sponsor, vanwege het werk van G4S bij Israëlische
gevangenissen waar Palestijnse kinderen onder slechte omstandigheden worden vastgehouden
http://nos.nl/artikel/455179-jantje-beton-weigert-g4s-om-israel.html
- Bij aanbeveling 3.
Aandringen bij Nederlandse pensioenfondsen (ABP, PGGM) met
vakbondvertegenwoordiging in bestuur, om niet langer te investeren in bedrijven die actief in
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.Moet je bijvoorbeeld beleggen in internationale
bedrijven die ook actief zijn in Joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden, terwijl de
Verenigde Naties het optreden van Israel daar afkeuren??

zie http://pfzw.typepad.com/blog/2011/04/investeren-in-de-toekomst.html
- Bij aanbeveling 4.
Informatie verstrekken onder vakbondsleden en leden van maatschappelijke organisaties om
bovenstaande voorbeelden te verspreiden. Daarbij staat het internationaal recht, de bestrijding
van de illegaliteit van de nederzettingen voorop. Zie bijvoorbeeld
http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2013/01/palestijnse-arbeiders-innederzettingen.html
- Bij aanbeveling 5.
Het gaat daarbij om Israëlische bedrijven die in Nederland willen investeren. Zie daarvoor
bijvoorbeeld de steun aan het failliet gegane Better Place,
http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2013/07/13/test-voor-actief-ontmoedigingsbeleid/;
b.
de uitsluiting van de regio Utrecht en de regio Den Haag van de busonderneming
Veolia. Veolia is erg actief in de illegale nederzettingen. Regio Haaglanden:
http://www.unitedcivilians.nl/nieuwsoverzicht/177-veolia-in-de-race-in-aanbestedingbusvervoer-stadsgewest-haaglanden en ook
http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Concessie_Haaglanden_streek
Regio Utrecht:
http://www.stopdebezetting.com/acties/g-n-veolia-in-de-regio-utrecht.html
c.
Pogingen van Israëlische bedrijven om in Brabant te investeren. Zie
http://www.bom.nl/over-bom/actueel/149/isra-lische-bedrijven-geanteresseerd-in-pivot-parken-high-tech-campus en
http://www.timesofisrael.com/?p=522758.
- Bij aanbeveling 6
Aandringen bij de belastingdienst om maatschappelijke organisaties die stichtingen in
nederzettingen steunen uit te sluiten van belastingaftrek giften, zie daarvoor bijv.
http://deisraellobby.blogspot.nl/2010/09/belastingdienst-bevoordeelt-illegale.html.

