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• Voorbereiding campagne European Citizens’ Initiative 2-2022 tot 2-2023 
TRF is sinds 2019 betrokken bij het ECI. Het verzoek om een Europees Burgerinitiatief is in 2019 
ingediend door 7 Europese burgers uit België, Nederland, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Spanje, 
Italië. Het verzoek om een dergelijk Burgerinitiatief in te mogen stellen is in september 2019 
afgewezen door de Europese Commissie (EC). In november 2019 hebben de initiatiefnemers een 
rechtszaak aangespannen naar aanleiding van deze weigering. In mei 2021 heeft het Europees Hof de 
initiatiefnemers in het gelijk gesteld. In september 2021 heeft de EC het burgerinitiatief formeel 
geregistreerd. De initiatiefnemers hebben vanaf het moment van registratie 6 maanden om het 
initiatief formeel te laten starten. Vanaf de startdatum moeten binnen 12 maanden 1 miljoen 
handtekeningen ingezameld worden. In de 7 landen van de initiatiefnemers moeten een minimum 
aantal handtekeningen worden opgehaald:  minimaal 750 handtekeningen per Europarlementariër 
die voor het betreffende land in het Europees Parlement afgevaardigd is (voor Nederland zou dit 
neerkomen op ruim 21.000 handtekeningen). Als begindatum is gekozen 20 februari 2022. De 7 
initiatiefnemers worden bijgestaan door verschillende NGO’s in de verschillende landen. Centrale 
coördinatie vindt plaats door het ECCP. In Nederland heeft TRF de lead, maar werken we nauw 
samen met BDS Nederland. Daarnaast zijn we uiteraard bezig met het mappen van vele andere 
partners met wie we kunnen samenwerken bij het verzamelen van handtekeningen. Behalve in de 
landen waar de 7 initiatiefnemers uit afkomstig zijn mogen en zullen ook in andere landen 
handtekeningen verzameld worden. Voorbereidingen voor de aftrap die in februari zal plaats vinden 
zijn reeds enige tijd geleden gestart. 
Links:    Uitleg EU ECI, Artikel ELSC juridische stand van zaken,  Uitleg ECCP  
 

• Juridische overwinning European Citizens’ Initiative (ECI): link  
 

• Voorbereiding Europese actieweek Dont Buy Into Occupation 
Het rapport van de coalitie Don’t Buy Into Occupation (Exposing the financial flows into illegal Israeli 
settlements) en het webinar dat naar aanleiding daarvan heeft plaats gevonden zal worden gevolgd 
door acties op nationaal niveau en door een Europese actieweek (eind januari, begin februari 2022). 
In Nederland is met name ABN AMRO, ING en de pensioenfondsen ABP en PFZW om reactie 
gevraagd op het rapport waarin zij als grote investeerders in bedrijven die actief zijn in Israëlische 
nederzettingen worden genoemd. TRF, Pax en BankTrack maken namens Nederland deel uit van de 
DBIO-coalitie. De acties in Nederland worden door ons gezamenlijk worden uitgevoerd. 

 

• Brief directeur Vervoerregio Amsterdam 
Directeur vervoerregio geïnformeerd dat bij verlenen concessie Zaanstreek -Waterland OESO-
richtlijnen en UNGP’s in acht moeten worden genomen. Contact met partijen Gemeenteraad 
Amsterdam. Motie waarin werd opgeroepen OESO-richtlijnen en UNGP’s in PvE op te nemen is niet 
aangenomen. 
 

• WOB Great March of Return 
WOB-verzoek verstuurd naar aanleiding van communicatie binnen het ministerie en met Israël over 
de Grote Mars van Terugkeer, het onderzoek dat zou plaatsvinden en het rapport dat daaruit zou 
volgen.  
 
  

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_nl#Stap-3-Handtekeningen-verzamelen
https://elsc.support/cases/the-european-court-of-justice-annuls-the-commissions-refusal-to-register-a-citizens-initiative-calling-for-the-regulation-of-eu-trade-with-occupied-territories
https://www.eccpalestine.org/citizens-initiative-on-the-ban-of-trade-with-illegal-settlements-qa/
https://www.eccpalestine.org/legal-victory-against-the-european-commission-paves-the-way-to-stop-trade-with-illegal-settlements/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D8a1372c5b7%26e%3D5e5c3250c8&data=04%7C01%7C%7C19b4308068864bc857a108d98faed07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637698803255757491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FVUTRaonguJPyZZFRABZd1aRiHt5px7O8EfxkvWfc%2F4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D8a1372c5b7%26e%3D5e5c3250c8&data=04%7C01%7C%7C19b4308068864bc857a108d98faed07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637698803255757491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FVUTRaonguJPyZZFRABZd1aRiHt5px7O8EfxkvWfc%2F4%3D&reserved=0
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• Aanschrijven pensioenfondsen 
Pensioenfondsen ABP en PFZW zijn aangeschreven en verzocht om een reactie op het rapport van de 
coalitie Don’t Buy into Occupation. Pensioenfondsen hebben niet gereageerd. Ook op een 
herinnering is niet gereageerd. In een campagne zal in januari 2022 aandacht worden geschonken 
aan investeringen door Nederlandse pensioenfondsen in bedrijven die voorkomen in de VN 
database. 
 

• Documentaire Bromet over antisemitisme 
Door medewerkers van TRF is meegewerkt aan de documentaire van Frans Bromet  
Documentaire Interview NPO radio  Nagesprek De Zwijger 
 

• Opzeggen lidmaatschap CDA door Dries van Agt 
Aan het opzeggen van het lidmaatschap van het CDA door Dries van Agt (in verband met het Israël-
Palestina standpunt van het CDA) hebben alle grote kranten en nieuwszenders aandacht besteed. 
Daarbij is veel nadruk gelegd op de standpunten van het CDA inzake Israël – Palestina. 
 

• Negentigste verjaardag Dries van Agt 
De werkorganisatie heeft uitgebreid aandacht besteed aan de negentigste verjaardag van onze 
erevoorzitter Dries van Agt. Aan Van Agt zijn onder meer een boekwerkje met felicitaties uit onze 
organisatie en onze achterban aangeboden en 400 olijfbomen die in zijn naam in de Palestijnse 
gebieden geplant worden. Ook is een naar hem vernoemde prijs in het leven geroepen voor mensen 
die zich inzetten voor vrede en internationaal recht in Israël/Palestina. 
 

• Actie Ombudsman NPO Tofik Dibi: link (en link en link)  
Actie op website, social media en door middel van rechtstreeks contact met NPO ombudsman naar 
aanleiding van een onterechte beschuldiging van antisemitisme door PowNews. Uiteindelijk gaf de 
ombudsman Tofik Dibi/ ons/ andere klagers gelijk.  
 

• Schrijfactie Amnesty Palestijnse Janna Jihad 
 

• Bezoek Shawan Jabareen (Al Haq) en andere vertegenwoordigers Palestijns maatschappelijk 
middenveld  

TRF heeft deze en andere missies (mede gefaciliteerd) en gezorgd voor afspraken met Tweede 
Kamerleden, politieke jongeren, media en ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 
 
 
Tweede Kamer & Ministerie 
- Ondersteuning bij diverse moties en Kamervragen 
- Rapport Don’t Buy Into Occupation naar Kamerfracties (geleid tot Kamervragen en moties) 
- Rapport Don’t Buy Into Occupation naar ministerie BuZa 
- Reguliere bilaterale contacten en updates Kamerfracties en ministeries 
- Gesprekken naar aanleiding van Elbit promotiedag 
 
 
Podcasts 
Raoul Heertje link  
Jaap Hamburger / Anja Meulenbelt link 
Peter Malcontent  link  
 
  

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/alsof-ik-palestina-heb-gestolen.html
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/1ead1f39-fc11-4bc5-bd7c-30326eb8945e/frans-bromet-over-kritiek-op-israel-als-het-waar-is-moet-je-het-toch-kunnen-zeggen
https://dezwijger.nl/programma/alsof-ik-palestina-heb-gestolen?fbclid=IwAR1wRMA5WK8RwOeMzTp1i-A2rifMvEZRCjZz-jIHz1S8c8gceKp-ccrARRY
https://ombudsman.npo.nl/uitspraken-en-columns/powned-en-de-kwalificatie-van-tweets
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-24-augustus-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/
https://open.spotify.com/episode/6XIF6yiaEnFFiovx4BpvX8?si=rd4NJud1TqKKSGR1bEgjrw
https://open.spotify.com/episode/3tmDnfN7MmzwU5CxQZimp0?si=jDIGvqMXSGiyXI0abAxYUQ
https://open.spotify.com/episode/4e1uWcpdeUJNcLFMk6OLzN?si=HzU4__5FRe6_nblBoObmWg
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ELSC 
Het European Legal Support Center (ELSC) houdt zich met name intensief bezig met de krimpende 
maatschappelijke ruimte in Europa voor mensenrechtenverdedigers die zich inzetten voor de rechten 
van Palestijnen. ELSC is met name actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk 
en Spanje en heeft daarbij een aantal klinkende overwinningen behaald. Voor meer informatie over 
de activiteiten van ELSC zie ook hun website: European Legal Support Center.  
 
Overig 
 
Stagiaires / scripties 
Door de werkorganisatie zijn meerdere stagiaires begeleid. Daar is onder meer het boek “Peace to 
Unity” van Omar Dweik uit voort gekomen. Studenten van universiteiten hebben op ons verzoek en 
in samenwerking met ons onderzoeksvragen uitgewerkt. 
 
 
Samenwerkingsverbanden & coalities 
- Palestijnse Kinderrechtencoalitie (PKC) 
- Israël Palestina Platform  
- PNGO-European Legal Support Center 
- Don’t Buy into Occupation: DBIO - Don't Buy into Occupation Coalition  
- European Citizens’ Initiative: https://www.eccpalestine.org/citizens-initiative-on-the-ban-of-

trade-with-illegal-settlements-qa/  
- Global Network on the Question of Palestine (GNQP) 
- Daarnaast is veel en regelmatig contact met Palestijnse organisaties als Al Haq, UAWC, PCHR en 

anderen, Israëlische organisaties als B’Tselem en Yesh DIn, Europese partnerorganisaties, 
buitenlandse media en dergelijke. 

 
 
Gepubliceerde Rapporten 
2021-09 Rapport Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements‘  
2021-10 Repression of Palestinian Rights Advocacy (ELSC) link 
 
 
Webinars 
2021-11 Repression of Palestinian Rights Advocacy link  
2021-09 DBIO: launch report link  
2021-04 Military Invasions of Palestinian Homes link 
2021-03 Palestinian Refugees in International Law link  
2021-02 Tweede Kamerverkiezingen: Nederland en de situatie in I/P link   
2021-01 Shrinking Space in Area C link   
  

https://elsc.support/
https://dontbuyintooccupation.org/
https://www.eccpalestine.org/citizens-initiative-on-the-ban-of-trade-with-illegal-settlements-qa/
https://www.eccpalestine.org/citizens-initiative-on-the-ban-of-trade-with-illegal-settlements-qa/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D8a1372c5b7%26e%3D5e5c3250c8&data=04%7C01%7C%7C19b4308068864bc857a108d98faed07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637698803255757491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FVUTRaonguJPyZZFRABZd1aRiHt5px7O8EfxkvWfc%2F4%3D&reserved=0
https://res.cloudinary.com/elsc/images/v1635430523/ELSC-De-ondermijning-van-pro-Palestijns-activisme-in-Nederland/ELSC-De-ondermijning-van-pro-Palestijns-activisme-in-Nederland.pdf?_i=AA
https://elsc.support/news/webinar-challenging-the-repression-of-palestinian-rights-advocacy
https://rightsforum.org/campagnes/online-evenement-dont-buy-into-occupation/
https://rightsforum.org/campagnes/online-lezing-military-invasions-of-palestinian-homes/
https://rightsforum.org/campagnes/kijk-terug-boekpresentatie-palestinian-refugees-international-law/
https://rightsforum.org/campagnes/online-debat-nederland-en-de-situatie-in-israel-palestina/
https://rightsforum.org/campagnes/shrinking-space-in-area-c/
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Ondertekende Brieven 
De open brieven en de gerichte brieven hebben, tezamen met directe, bilaterale lobby geleid tot een 
groot aantal Kamervragen (van DENK, GroenLinks en SP; daarnaast hebben ook VVD en PvdA 
Kamervragen gesteld) en moties.  
 
2021-11 Israël Palestina Platform (IPP) Open Brief NRC 6 Palestijnse NGO’s 
2021-11 IPP Brief aan BuZa / minister Knapen over 6 Palestijnse NGO’s link  
2021-11 IPP Brief aan Buitenlandcommissie Tweede Kamer over 6 Palestijnse NGO’s link  
2021-11 240 internationale organisaties open brief aan internationale gemeenschap over de 6 
Palestijnse NGO’s link  
2021-11 The Rights Forum (TRF) -Een Ander Joods Geluid -gate48 brief aan BuZa over shrinking 
space/defunding 
2021-10 Global Network on the Question of Palestine (GNQP) open brief over 6 Palestijnse NGO’s 
link  
2021-10 Palestijnse Kinderrechten Coalitie (PKC) verklaring Facebook over 6 NGO’s  link  
2021-10 TRF website veroordeling classificatie over 6 NGO’s 
2021-8 IPP en PKC Inval DCI link  link  
2021-07 TRF Brief Minister Economische Zaken en Klimaat Blok nav promotiedag Elbit   
2021-07 TRF Brief Nederlands Instituut voor Defensie en Veiligheid nav promotiedag Elbit 
2021-05 TRF Raad van Advies Brief Minister van Buitenlandse Zaken Blok over bombardementen in 
Gaza en overig geweld in I/P in mei 
2021-05 Publiekscampagne en petitie TRF nav tweet Rutte en geweld in I/P in mei link  
2021-05 TRF en PKC brief aan Commissie Buitenlandse Zaken nav geweld in I/P in mei 
2021-05 IPP brieven aan Minister Buitenlandse Zaken Blok en Commissie Buitenlandse Zaken over 
geweld in I/P in mei  link 
2021-02 Open brief RvA-leden Pronk, Brinkhorst, Van Dam in de Volkskrant over contracten 
ministerie van Defensie met het Israëlische Elbit link link  
 
 
Media 
2021-11 NRC Artikel IPP link (in ingekorte vorm in NRC verschenen)  
2021-11 Joop-BNNVara De Rooi/Jonkman over houding Nederland tov Palestijnen 
2021-11 Op-Ed Giovanni Fassina Middle East Eye over Nederlands rapport link   
2021-11 Mondoweiss: John Dugard apartheid & shrinking space human rights defenders: link  
2021-11: Joop.bnnvara John Dugard apartheid & krimpende ruimte mensenrechtenverdedigers: link  
2021-11 Volkskrant Artikel Shawan Jabarin: link 
2021-11 De Kanttekening Shawan Jabarin:  link  
2021-10: Pensioenpro DBIO: link  
2021-09 NRC DBIO: link 
2021-09 Trouw DBIO: link  
2021-09 Reformatorisch Dagblad DBIO: link  
2021-02 De Volkskrant Brinkhorst, Pronk, Van Dam over Elbit link 
  

https://rightsforum.org/nieuws/nederland-moet-stelling-nemen-tegen-aanval-op-palestijnse-ngos/
https://rightsforum.org/nieuws/nederland-moet-stelling-nemen-tegen-aanval-op-palestijnse-ngos/
https://rightsforum.org/nieuws/ruim-240-internationale-organisaties-solidair-met-palestijnse-ngos/
https://ardd-jo.org/News-Room/gnqp-statement-of-solidarity-with-palestinian-human-rights-defenders
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1472476923137519&id=423005188084703
https://defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/algemeen/2021/inval-isra%C3%ABlisch-leger-bij-kinderrechtenorganisatie-defence-for-children-international-palestine/
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_raid_dcip_office_confiscate_computers_and_client_files
https://rightsforum.org/campagnes/memo-aan-de-nederlandse-regering-er-bestaan-ook-palestijnen/
https://rightsforum.org/nieuws/minister-blok-pak-de-oorzaken-van-het-geweld-in-israel-palestina-aan/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-nederland-moet-stoppen-met-aankopen-bij-de-israelische-wapenindustrie~b09cebc0/
https://rightsforum.org/opinie/nederland-moet-stoppen-met-aankopen-bij-de-israelische-wapenindustrie/
https://rightsforum.org/opinie/veroordeel-de-israelische-criminalisering-van-palestijnse-ngos/
https://www.middleeasteye.net/opinion/netherlands-palestine-advocacy-silenced
https://mondoweiss.net/2021/11/the-banning-of-human-rights-defenders-israel-and-south-africa-compared/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/verbieden-van-mensenrechtenorganisaties-een-vergelijking-tussen-israel-en-zuid-afrika-onder-apartheid
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-lukt-israel-niet-om-van-ons-af-te-komen-dus-nu-zijn-we-op-een-terreurlijst-geplaatst~ba60fead/
https://dekanttekening.nl/wereld/palestijnse-ngos-op-terreurlijst-israel-we-houden-onze-mond-nooit/
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30048609/1-3-mrd-aan-beleggingen-abp-en-pfzw-gelinkt-aan-israelische-nederzettingen
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/29/ing-en-abp-indirect-betrokken-bij-miljardeninvesteringen-in-israelische-nederzettingen-a4060070
https://www.trouw.nl/economie/rapport-ing-en-abp-indirect-betrokken-bij-israelische-nederzettingen~b0ac8b7c/
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20210929:newsml_pr17542928
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-nederland-moet-stoppen-met-aankopen-bij-de-israelische-wapenindustrie~b09cebc0/
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Overzicht artikelen website The Rights Forum 2021 
 
Nieuwsberichten 
 

30-12-2021 Bóóóh-king / Booking.com: toeristische rader in Israëlische oorlogsmisdaad 
29-12-2021 Jaaroverzicht / Onze best gelezen artikelen in 2021 
21-12-2021 VN-experts aan Nederland: steun de door Israël bedreigde Palestijnse ngo’s 
16-12-2021 Landbouw / Hulp van UAWC onmisbaar voor duizenden Palestijnse boeren 
15-12-2021 Mensenrechten / Onderteken onze nieuwjaarswens aan ABP en PFZW: staak de 

steun aan Israëlische misdaden! 
07-12-2021 Debat over begroting onderstreept falend Israël/Palestina-beleid 
06-12-2021 Executie / Israëlische politie schiet al uitgeschakelde Palestijnse aanvaller dood 
06-12-2021 Buitenlandse Zaken / Debat over begroting toont hypocrisie van rechtse partijen 
03-12-2021 Oecumene / Zweedse Kerk wil kritische kerkelijke blik op situatie in Israël/Palestina 
01-12-2021 Dag van Solidariteit / Harde kritiek van Mohammed El-Kurd op passieve 

internationale gemeenschap 
30-11-2021 Israël/Palestina onder Rutte-III: passief en meten met twee maten 
29-11-2021 Mensenrechten / Den Haag, behandel Palestijnen als mensen 
23-11-2021 Terrorgate / Nog steeds geen Israëlisch bewijs voor ‘terrorisme’ van Palestijnse ngo’s 
22-11-2021 Pressure cooker / Kabinet wordt belaagd door Israël-lobby over financiering UAWC 
17-11-2021 NSO Group / Bespioneert Israël Nederlandse ngo’s of burgers met Pegasus-spyware? 
11-11-2021 Surveillance / Israël zet gezichtsherkenning in tegen Palestijnse bevolking 
10-11-2021 Vragen aan Den Haag / Maakt Israël zich schuldig aan terrorisme? 
09-11-2021 Niet de Palestijnen namen Nederland in de maling, maar de Israëli’s 
04-11-2021 Oproep / Ruim 240 internationale organisaties solidair met Palestijnse ngo’s 
03-11-2021 Oproep / Nederland moet stelling nemen tegen aanval op Palestijnse ngo’s 
29-10-2021 Israël kondigt bouw van nog eens 2.860 woningen in illegale nederzettingen aan 
25-10-2021 Onderdrukking / Israël bestempelt Palestijnse ngo’s tot ‘terroristische organisaties’ 
21-10-2021 De leugens van het CIDI: ‘Veiligheidsraad vindt nederzettingen niet onrechtmatig’ 
18-10-2021 Werknemers van Amazon en Google roepen op contract met Israël te ontbinden 
15-10-2021 Onderzoek / Hoe pro-Palestijns activisme in Nederland structureel wordt ondermijnd 
09-10-2021 Huisuitzettingen / Israëls Hooggerechtshof stelt ‘compromis’ Sheikh Jarrah voor 
08-10-2021 Begroting / Het voortgaande tweestatenbedrog van Den Haag 
30-09-2021 Politiek moet ingrijpen om Nederlandse rol in Israëlische kolonisering te beteugelen 
29-09-2021 Onderzoek / Financiële instellingen investeren miljarden in Israëlische kolonisering 
21-09-2021 Commentaar / Afwijzing ‘vredesproces’ door Israël dwingt Den Haag tot handelen 
17-09-2021 Propaganda / Volgens het CIDI is van een Israëlische bezetting geen sprake 
12-09-2021 Europese oproep aan de EU en lidstaten: pak de Israëlische apartheid aan 
10-09-2021 Noors oliefonds maakt beleggingen in Israëlische bedrijven ongedaan 
08-09-2021 Drieduizend journalisten: onze berichtgeving over Palestina deugt niet 
03-09-2021 Media / Hoe Israëlische propaganda via de NOS ongefilterd het publiek bereikt 
30-08-2021 Nieuwe regering / Israël sluit deur naar vrede en zet overheersing Palestijnen voort 
27-08-2021 Palestijnen hebben geen recht op een menswaardig bestaan, vindt de bezetter 
23-08-2021 Nederlands gedogen van Israëlische misdaden kost Palestijnse mensenlevens 
21-08-2021 Huisuitzettingen / Israëls Hooggerechtshof wast oorlogsmisdaden wit 
04-08-2021 Israëlische militairen doden zes Palestijnse burgers – de wereld zwijgt 
02-08-2021 Gaza / ‘Vrede zij met u, over een uur bombarderen we uw woning’ 
30-07-2021 ABP en PFZW verder onder druk om beleggingen in Israëlische kolonisering 
22-07-2021 Mensenrechten / Ben & Jerry’s staakt ijsverkoop in Israëls illegale nederzettingen 
18-07-2021 Ministerie promoot Israëlisch bedrijf dat betrokken is bij oorlogsmisdaden 
16-07-2021 Palestijnen steeds luider in verzet tegen repressieve Palestijnse Autoriteit 

https://rightsforum.org/nieuws/booking-com-toeristische-rader-in-israelische-oorlogsmisdaad/
https://rightsforum.org/nieuws/onze-best-gelezen-artikelen-in-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/vn-experts-aan-nederland-steun-de-door-israel-bedreigde-palestijnse-ngos/
https://rightsforum.org/nieuws/hulp-van-uawc-onmisbaar-voor-duizenden-palestijnse-boeren/
https://rightsforum.org/nieuws/onderteken-onze-nieuwjaarswens-aan-abp-en-pfzw-staak-de-steun-aan-israelische-misdaden/
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https://rightsforum.org/nieuws/israel-kondigt-bouw-van-nog-eens-2-860-woningen-in-illegale-nederzettingen-aan/
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09-07-2021 Na 17 jaar is de Israëlische ‘Afscheidingsmuur’ onverminderd illegaal 
01-07-2021 Failliet beleid / VN maant Israël vergeefs om kolonisering te staken 
25-06-2021 Propaganda / Pro-Israëlische trollen verspreiden nepnieuws over ‘verdronken kind 
23-06-2021 Antisemitisme / Oproep aan Wim Kortenoeven: doe aangifte tegen ons! 
21-06-2021 Afscheid / Waarom ik mijn lidmaatschap van het CDA opzeg 
20-06-2021 De opmars van de watermeloen als nationaal Palestijns symbool 
18-06-2021 Opnieuw schalt het ‘Dood aan de Arabieren’ door de straten van bezet Oost-Jeruzalem 
17-06-2021 IHRA-definitie / Europese Commissie dient politisering van de strijd tegen 

antisemitisme te staken 
11-06-2021 ‘Abu Ghraib’ / Schokkende beelden van mishandeling Palestijnse gevangenen in 

Israëlische gevangenis 
09-06-2021 ‘Geen pottenkijkers’ / Israëlische politie molesteert verslaggeefster Al-Jazeera 
04-06-2021 Karaktermoord / PowNews beschuldigt Tofik Dibi ongefundeerd van antisemitisme 
27-05-2021 Analyse / CDA fungeert in Tweede Kamer als zetbaas voor Israëls belangen 
22-05-2021 Analyse / Bestand tussen Hamas en Israël moet voorbode zijn van échte oplossing 
17-05-2021 Brief / Minister Blok, pak de oorzaken van het geweld in Israël/Palestina aan 
15-05-2021 Herdenking / Voor miljoenen Palestijnen is de Nakba nog springlevend 
11-05-2021 Escalatie / Tientallen doden in Gaza na Israëlische bombardementen 
10-05-2021 Scherpe internationale reacties op Israëlisch geweld in Oost-Jeruzalem 
10-05-2021 Sheikh Jarrah / Escalatie in Oost-Jeruzalem houdt grote risico’s in 
06-05-2021 Commentaar / Apartheid, mede mogelijk gemaakt door Nederland 
03-05-2021 Riskant spel / Israël en PA profiteren van uitstel Palestijnse verkiezingen 
28-04-2021 Onderzoek / Human Rights Watch: ‘Israël schuldig aan apartheid en vervolging’ 
23-04-2021 Geweld tegen ‘Palestijnse George Floyd’ was ‘redelijk’, zegt Israëlische leger 
19-04-2021 Etikettering / Israël Producten Centrum krijgt boete wegens consumentenmisleiding 
12-04-2021 Geschiedvervalsing / Misleidende pro-Israël-propaganda in herziene Britse lesboeken 
05-04-2021 Commentaar / Geduld met foute beleggingen van ABP en PFZW raakt op 
30-03-2021 Onderzoek / PFZW belegt 350 miljoen euro in 16 bedrijven op ‘zwarte’ VN-lijst 
26-03-2021 Nederland steunt VN-resolutie die wapenembargo tegen Israël bepleit 
22-03-2021 Verkiezingen / Flinke winst voor partijen die Israëlische bezetting steunen 
15-03-2021 Nieuwsanalyse / De hypocrisie rond Israëls nucleaire programma 
11-03-2021 Regering-Biden in spoor Trump: onvoorwaardelijke steun voor Israël 
08-03-2021 CAF / Nederlandse OV-partner betrokken bij Israëls illegale kolonisering 
05-03-2021 Forensic Architecture / Onderzoek wijst uit: Israël executeerde Ahmad Erekat 
04-03-2021 Internationaal Strafhof opent onderzoek naar ‘situatie in Palestina’ 
20-02-2021 Zonder internationale actie blijft de kwestie-Palestina verslechteren 
15-02-2021 Straffeloosheid / Mensenrechtenexperts manen Israël marteling van  
  gevangenen te bestraffen 
06-02-2021 Doorbraak / Onderzoek Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden in bezet 
  Palestina kan van start 
04-02-2021 GroenLinks staakt verzet tegen omstreden IHRA-definitie van antisemitisme 
02-02-2021 Oprichter The Rights Forum / Dries van Agt negentig jaar: eerbetoon en  
  bijzondere cadeaus 
29-01-2021 UAWC / Palestijnse bevolking hard geraakt door traag Nederlands onderzoek 
22-01-2021 De facto annexatie / Israël zet illegale kolonisering Palestijnse Westoever op 

volle kracht voort 
08-01-2021 Recht van terugkeer / CIDI verspreidt leugens over Palestijnse vluchtelingen 
04-01-2021 Kolonisering / Voor Israël is een generator een Palestijns leven waard 
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Opinieartikelen 
 
10-12-2021 Somoud Ghazal - Van een vluchtelingenkamp in Libanon naar de theaters van 

Denemarken 
25-11-2021 Amnesty e.a. - Veroordeel de Israëlische criminalisering van Palestijnse ngo’s 
09-11-2021 Galit Saporta en Ghada Zeidan - Israël demoniseert Palestijnse verdedigers 

mensenrechten 
07-11-2021 John Dugard - Een vergelijking tussen Israël en Zuid-Afrika onder apartheid 
03-11-2021 Adri Nieuwhof - Hoe de Israël-lobby de vrijheid van meningsuiting ondermijnt 
21-11-2021 Martijn de Rooi - Israëlische bezetting maakt Palestijnse welvaart onmogelijk 
01-09-2021 Jan Keulen - Gaza kan niet wachten 
23-07-2021 Chris de Ploeg - Hoe de Israël-lobby de strijd tegen antisemitisme ondermijnt 
30-05-2021 Predikanten PKN - Synode: nu ook excuses aan het Palestijnse volk graag! 
29-05-2021 Koos van Dam - Mag je het bevolkingsbeleid van Israël wel ‘etnisch zuiveren’ noemen? 
18-05-2021 Martijn de Rooi - Palestijnen: functie elders 
17-05-2021 Jaap Hamburger - Meneer Rutte, ook Palestijnen hebben recht op een toekomst! 

24-02-2021 Jan Pronk e.a. - Nederland moet stoppen met aankopen bij de Israëlische 
  wapenindustrie 
29-01-2021 Jan Schnerr - Biden en de tweestatenoplossing: meer van hetzelfde is dit keer 
  niet genoeg 
27-01-2021 Hagai El-Ad - Noem het Israëlische regime in Israël-Palestina bij de naam: 
  apartheid 
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TRF Nieuwsoverzchten 2021 
 

 
27 december 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 27 december 2021 
Met onder andere: duizenden kolonisten marcheren over de Westelijke Jordaanoever, Israël keurt 
plannen voor grootschalige kolonisatie Golanhoogten goed en Palestijnen vieren Kerst in Bethlehem. 
 
 
20 december 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 20 december 2021 
Met onder andere: zes Palestijnse ngo’s lanceren gezamenlijke website, aanstaande huisuitzetting in 
Sheikh Jarrah, en Palestijnse kerkleiders luiden noodklok over geweld tegen christenen. 
 
13 december 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 13 december 2021 
Met onder andere: aanhoudende kritiek op Israëlisch besluit zes Palestijnse ngo’s als ‘terroristisch’ te 
bestempelen, Israëlische troepen doden opnieuw een Palestijn bij protest in Beita, en onderzoek 
onthult nieuwe informatie over massamoorden op Palestijnen in 1948. 
 
6 december 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 6 december 2021 
Met onder andere: Nederland komt met wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, drie 
Palestijnen gedood, naar verluidt na pogingen tot aanslagen, en nieuw rapport B’Tselem en PCHR: 
Israëlisch onderzoek naar Grote Mars van Terugkeer een farce. 
 
29 november 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 29 november 2021 
Met onder andere: België gaat producten uit nederzettingen als zodanig aanmerken, onduidelijkheid 
over nieuwe Israëlische kolonie, en grootschalige sloop in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke 
Jordaanoever. 
 
22 november 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 22 november 2021 
Met onder andere: Palestijnse kinderen slachtoffer van Israëlisch geweld, twee moties over Israël-
Palestina bij begrotingsdebat Buitenlandse Zaken en Fins wetsvoorstel wil invoer van producten uit 
bezette gebieden verbieden. 
 
15 november 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 15 november 2021 
Met onder andere: Israël gebruikt kolonistengeweld als middel om Palestijns land in beslag te 
nemen, Israëlische advocaat vraagt om strafrechtelijk onderzoek naar minister van Defensie Gantz en 
Brits bedrijf deed onvoldoende om mogelijke mensenrechtenschendingen te onderzoeken. 
 
8 november 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 8 november 2021 
Met onder andere: Spyware van Israëlisch cyberbeveiligingsbedrijf op telefoons van zes Palestijnse 
activisten gedetecteerd, zes ngo’s ook op Westelijke Jordaanoever terroristisch verklaard, en Israël 
wil geen Amerikaans consulaat voor de Palestijnen in Jeruzalem. 
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1 november 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 1 november 2021 
Met onder andere: Internationale gemeenschap veroordeelt Israëls bestempeling van Palestijnse 
ngo’s tot ‘terroristische organisaties’, harde veroordelingen van nieuwe kolonistenwoningen, en 
Palestijnen verzetten zich tegen verwoesting begraafplaats Oost-Jeruzalem. 
 
25 oktober 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 25 oktober 2021 
Met onder andere: Israël bestempelt Palestijnse ngo’s tot ‘terroristische organisaties’, Palestijnse 
Autoriteit roept VN op kolonistengeweld te monitoren, en EU-delegatie ontsteld over geweld 
Israëlische leger tegen kinderen. 
 
18 oktober 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 18 oktober 2021 
Met onder andere: Ierse auteur weigert samenwerking met Israëlische uitgever vanwege haar steun 
voor BDS, Tweede Kamer stemt tegen moties over stopzetten Nederlandse investeringen in 
kolonisering Westoever, en voormalig politiek gevangene uit Golanhoogten doodgeschoten. 
 
11 oktober 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 11 oktober 2021 
Met onder andere: olijvenoogst op Westoever gaat gepaard met kolonistengeweld, Human Rights 
Watch pleit voor rol Nederland in erkenning Israëlische apartheid, en Merkel bezoekt Israël, Bennett 
herhaalt oppositie tegen vredesonderhandelingen. 
 
4 oktober 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 4 oktober 2021 
Met onder andere: Palestijnse kinderen slachtoffer van kolonistengeweld, President Abbas ontmoet 
Israëlische regeringsdelegatie van linkse Meretz-partij, en commissie Buitenlandse Zaken Tweede 
Kamer bespreekt rapport ‘Don’t Buy Into Occupation’. 
 
28 september 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 28 september 2021 
Met onder andere: Israëlische bezettingstroepen doden zes Palestijnen, Prominente Palestijnse 
politica en activiste Khalida Jarrar vrijgelaten, en President Abbas stelt Israël een ultimatum. 
 
20 september 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 20 september 2021 
Met onder andere: Israël pakt laatste twee ontsnapte gevangenen op, Muna en Mohammed el-Kurd 
opgenomen in Time 100 lijst, en SP vraagt minister om Israëlische straffeloosheid in de Algemene 
Vergadering van de VN aan de orde te stellen. 
 
14 september 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 14 september 2021 
Met onder andere: Israël arresteert vier van de zes ontsnapte Palestijnse gevangenen, Israëlische 
minister van Buitenlandse Zaken presenteert plan voor ontwikkeling Gaza, en Arizona desinvesteert 
in Ben & Jerry’s vanwege ‘antisemitische’ boycot. 
 
7 september 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 7 september 2021 
Met onder andere: zes Palestijnse gevangenen ontsnappen uit zwaarbewaakte Israëlische 
gevangenis; Israël arresteert vijf Palestijnse kinderen in eerste schoolweek; en PA klaagt 14 agenten 
aan die betrokken waren bij dood Nizar Banat. 

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-1-november-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-25-oktober-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-18-oktober-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-11-oktober-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-4-oktober-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-28-september-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-20-september-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-14-september-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-7-september/


10 
 

31 augustus 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 31 augustus 2021 
Met onder andere: Israël sloopt woning in Al-Walaja, nog eens vijftig woningen in gevaar; Gaza: 
demonstraties en tegengeweld; en familie roept VN en Britse politie op tot onderzoek naar dood 
Nizar Banat. 
 
24 augustus 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 24 augustus 2021 
Met onder andere: Palestijnen in Gaza neergeschoten door Israëlische troepen, Israëlische 
grenspolitie gewond, Palestijnse Autoriteit arresteert opnieuw critici, en ombudsman concludeert 
dat tweets Tofik Dibi niet antisemitisch waren. 
 
17 augustus 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 17 augustus 2021 
Met onder andere: Israëlische bezettingstroepen doden vier Palestijnen in vluchtelingenkamp Jenin, 
aangekondigde uitbreiding nederzettingen en nieuwe Palestijnse woningen, en kolonistengeweld 
houdt onverminderd aan. 
 
9 augustus 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 9 augustus 2021 
Met onder andere: Israël voert grootschalige sloopacties uit, opnieuw Palestijn gedood door 
Israëlische militairen in Beita, en The Rights Forum veroordeelt aanval op Palestijnse 
kinderrechtenorganisatie. 
 
28 juli 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 27 juli 2021 
Met onder andere: aanhoudend Israëlisch geweld op Westelijke Jordaanoever, kwart Amerikaanse 
Joden vindt Israël een apartheidsstaat, en Britse uitgever liet pro-Israël-organisaties schoolboeken 
aanpassen. 
 
19 juli 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 19 juli 2021 

Met onder andere: Kolonisten en Israëlische militairen voeren gezamenlijk aanvallen uit, 
Ministerie promoot Israëlisch bedrijf dat betrokken is bij oorlogsmisdaden, en Israël 
vernietigt oudste Kanaänitische begraafplaats voor kolonistenweg. 
 
12 juli 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 12 juli 2021 
Met onder andere: VN-Mensenrechtenexpert roept op tot internationale actie tegen Israëlische 
nederzettingen, Israëlische troepen blazen huis van Palestijnse gevangene op, en Tweede Kamer 
vraagt regering pensioenfondsen tot de orde te roepen. 
 
6 juli 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 5 juli 2021 
Met onder andere: grootste aantal Palestijnse kinderen gedood sinds 2014, Noors pensioenfonds 
desinvesteert in bedrijven met banden met nederzettingen, en Palestijnse Autoriteit arresteert 
advocaten na dood Nizar Banat. 
 
  

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-31-augustus-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-24-augustus-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-17-augustus-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-9-augustus-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-27-juli-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-19-juli-2021/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-12-juli/
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-5-juli-2021/
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28 juni 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 28 juni 2021 
Met onder andere: Palestijnse activist overleden na arrestatie door Palestijnse Autoriteit, 1500 
Palestijnen in Silwan dreigen dakloos te raken, en Israël keurt plannen voor uitbreiding kolonies 
goed. 
 
22 juni 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 22 juni 
Met onder andere: opnieuw Palestijnse jongen gedood bij spanningen rond nieuwe Israëlische 
kolonie, wisseling van de wacht bij het Internationaal Strafhof, en Israël bekritiseerd om ruildeal met 
oude coronavaccins. 
 
16 juni 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 16 juni 2021 
Met onder andere: ruim 16 duizend kunstenaars roepen op tot verzet tegen Israëls 
apartheidsregime, in Gaza dreigt een milieuramp, en Israëlische minister ontzegt wetenschapper 
prestigieuze prijs wegens ‘steun aan BDS’. 
 
9 juni 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 9 juni 2021 
Met onder andere: Schokkende vragen van Tweede Kamerleden aan inwoners Sheikh Jarrah, Knesset 
stemt zondag over Israëls nieuwe regering, voormalige Israëlische ambassadeurs in Zuid-Afrika: ‘Ja, 
het is apartheid.’ 
 
1 juni 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 1 juni 2021 
Met onder andere: Palestijnse journalisten doelwit van Israëlisch geweld en detentie, nog steeds 
geen aanklacht tegen politieagent die Iyad al-Halaq jaar geleden doodschoot, Ierland erkent als 
eerste EU Lidstaat dat Israël betrokken is bij ‘de facto annexatie’. 
 
4 mei 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 3 mei 
Met onder andere: President Abbas stelt Palestijnse verkiezingen voor onbepaalde tijd uit, BIJ1 stelt 
Kamervragen over rapport Human Rights Watch, en de onrust in Oost-Jeruzalem breidt zich uit. 
 
26 april 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 26 april 
Met onder andere: mars van extreemrechtse Israëli’s in Jeruzalem, Israël begint bouw nieuwe 
wooneenheden in twee illegale kolonies, Palestijnse ingenieur NASA: makkelijker om naar Mars te 
gaan dan om terug te keren naar Gaza. 
 
20 april 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 19 april 
Met onder andere: Israëlische aanvallen op met buitenlandse hulp gefinancierde projecten in 2021 
verdubbeld, Israël verhindert bijeenkomst ter voorbereiding Palestijnse verkiezingen, en VN-experts 
slaan alarm over toenemend kolonistengeweld. 
 
13 april 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 12 april 
Met onder andere: Israëlische parlementariër mishandeld door Israëlische politie, dertienjarige 
Palestijnse jongen verliest oog door kogel afgevuurd door Israëlische soldaten, VS hervat steun aan 
UNRWA. 
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6 april 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 6 april 
Met onder andere: Israëlische politie doodt verstandelijk gehandicapte Palestijn, Israël werkt 
Palestijnse verkiezingen tegen, Christelijke Palestijnen vieren Pasen. 
 
29 maart 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 29 maart 
Met onder andere: Israëlische verkiezingsuitslag – grote winst voor rechts, coalitie lijkt moeilijk, 
opiniepeiling onder Palestijnen toont oppositie tegen tweestatenoplossing, vaccinatiecampagne in 
Palestijnse gebieden van start. 
 
23 maart 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 23 maart 
Met onder andere: de vierde Israëlische verkiezingen in twee jaar, Israël probeert Palestijnse 
verkiezingen tegen te houden en activisten starten #SaveSheikhJarrah-campagne. 
 
15 maart 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 15 maart 
Met onder andere: Netanyahu brengt vergezeld door kolonisten provocerend bezoek aan Masafer 
Yatta, Israël arresteert 5 kinderen die artisjokken plukken, PA roept UNESCO op Palestijnse 
historische en religieuze plaatsen te beschermen. 
 
9 maart 2021 
Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 9 maart 
Met onder andere: Israël start vaccinatie van Palestijnse arbeiders, Pensioenfonds Nieuw-Zeeland 
desinvesteert uit Israëlische banken, Israël verhindert tentoonstelling Palestijnse traditionele kleding 
op internationale vrouwendag. 
 
1 maart 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 1 maart 
Honderden Europese parlementariërs roepen op tot actie tegen Israëls de facto annexatie van de 
Westoever, extreem politiegeweld tegen Palestijnse demonstranten en Palestijnse jongeren snakken 
naar verandering. 
 
22 februari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 22 februari 
Gaza ontvangt eerste coronavaccins, zes Palestijnse families moeten hun huis in Oost-Jeruzalem 
verlaten, 2020 een van de slechtste jaren voor Palestijnse economie sinds 1994. 
 
16 februari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 16 februari 
Nieuwe aanklager Internationaal Strafhof verkozen, Gaza’s eerste boksschool voor vrouwen, Brits 
pensioenfonds staakt belegging in Israëlische wapenfabrikant, en Joods Nationaal Fonds gaat 
miljoenen investeren in uitbreiding nederzettingen. 
 
8 februari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 8 februari 
Amerikaanse regering toont zich begaan met Palestijnse zaak, kolonist doodt ongewapende Palestijn, 
Israëlische wetenschappers in Verenigd Koninkrijk veroordelen IHRA-definitie. 
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1 februari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 1 februari 
Palestijns ministerie van Buitenlandse Zaken doet oproep aan VN om Palestijnen te beschermen 
tegen kolonisten, jonge Palestijn met auto-immuunziekte zes maanden in administratieve detentie 
en VS-ambassadeur VN-Veiligheidsraad zegt dat Biden Palestijnse missies zal heropenen en hulp aan 
Palestijnen zal hervatten. 
 
25 januari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 25 januari 
Inzet van traangas door Israëlische leger heeft dodelijke gevolgen, Israëlische Minister van 
Volksgezondheid vergelijkt vaccinaties voor Palestijnen met zorg voor dolfijnen en overwinning in 
rechtszaak voor Spaanse BDS-activisten. 
 
18 januari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 18 januari 
Israël is apartheidsstaat van de rivier tot de zee volgens Israëlische mensenrechtenorganisatie 
B’Tselem, Palestijnse Autoriteit kondigt verkiezingen aan, en Israël gaat alsnog Palestijnse 
gevangenen vaccineren. 
 
11 januari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 11 januari 
Nederland sluit deal voor 24 miljoen met Israëlisch wapenbedrijf Elbit Systems, verbouwen van 
broccoli helpt Gazaanse vrouwen uit de armoede, en Israël sluit ‘uit bezorgdheid’ voor 
coronaverspreiding Ibrahimi-moskee in Hebron, maar geeft de Palestijnen geen vaccins. 
 
5 januari 2021 

Nieuwsoverzicht / Israël-Palestina in het kort – 5 januari 
Vrouwelijke Palestijnse gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vast in Israëlische 
gevangenissen, Israël sluit Palestijnse ‘veiligheidsgevangenen’ uit van COVID-19-vaccinaties, 
kinderziekenhuis en gehandicaptencentrum beschadigd bij Israëlische aanval op Gaza. 


