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Het is nu tijd dat er druk
wordt gezet op Israël

DeEU heeft
eindeloos gewacht
metmaatregelen
tegen Israël, maar
moet nu de daad bij
het woord voegen,
vindt Sonja
Zimmermann.

D e vredesbesprekin-
gen tussen Israël
en de Palestijnen
onder leiding van
de Amerikaanse
minister van bui-
tenlandse zaken

John Kerry zijn op de klippen gelo-
pen. Op de deadline 29 april was er
niet eens een begin van een akkoord.
Integendeel.
Israël was niet bereid de illegale

bouw van nederzettingen in bezet
Palestijns gebied te staken of zelfs
maar op te schorten als vertrouwen-
wekkende maatregel. Tijdens de ne-
gen maanden sinds de aanvang van
de vredesbesprekingen kondigde Is-
raël de bouw aan van 14.000 nieuwe
woningen in bezet Palestijns gebied,
waarvan 3.226 in Oost-Jeruzalem.
Niet alleen blies Israël de overeenge-
komen vrijlating van 26 Palestijnse
gevangenen af, het arresteerde nog
eens 3300 Palestijnen.
In deze periode werden 48 Palestij-

nen gedood door Israëlische militai-
ren, 1751 raakten er gewond. Er von-
den 264 gewelddadige incidenten
plaats van kolonisten tegen Palestij-
nen. Bijna vijfhonderd Palestijnse ge-
bouwen werden verwoest, 899 Pales-
tijnen werden van hun woonplaat-
sen verdreven. Minister Lieberman
heeft laten weten dat hij graag van
de Palestijnen in Israël af wil. Er gaan
in Israël stemmen op om de bezette
gebieden te annexeren.
President Abbas heeft nu het Pales-

tijnse lidmaatschap aangevraagd van
vele VN-verdragen en -organisaties.
De Palestijnse Autoriteit overweegt
aansluiting te zoeken bij het Interna-
tionaal Strafhof (Trouw, 30 april). De
twee partijen Fatah en Hamas heb-
ben zich met elkaar verzoend. Israël
gebruikte dit als aanleiding om de
vredesbesprekingen op te schorten,
en de overdracht van Palestijnse be-
lastinggelden te blokkeren.
Israël kan een apartheidsstaat wor-

den, zei Kerry. Die kwalificatie zwak-
te hij later af, onder druk. Maar waar-

nemers zijn het erover eens: Israël ís
de facto een apartheidsstaat. Palestij-
nen in Israël worden systematisch
gediscrimineerd. En in de bezette ge-
bieden worden ze zwaar onderdrukt
door Israëls militaire bewind. Van
hun woonplaats verdreven Palestijn-
se vluchtelingen worden buitenge-
sloten.
Nu de Amerikaanse bemiddeling is

mislukt, lijkt vrede, laat staan een
rechtvaardige oplossing, verder weg
dan ooit. De EU steunde het initiatief
van Kerry en wilde hem niet voor de
voeten lopenmet eigenmaatregelen.
Maar nu de deadline is verstreken, is
de EU zelf aan zet. De EU heeft vele
verklaringen uitgebracht waarin het
Israëls nederzettingenbouw en ande-
re schendingen van het oorlogsrecht

veroordeelde. Daarop zijn geenmaat-
regelen gevolgd, behalve het uitge-
brachte richtsnoer over toewijzing
van onderzoeksgelden, dat overigens
nog altijd wacht op publicatie.
De EU zou het bedrijfsleven regels

moeten opleggen en zakelijke con-
tacten die de nederzettingen ten goe-
de komen moeten blokkeren. Ook
zou de EU moeten verbieden dat ne-
derzettingenproducten naar de EU
geëxporteerd worden. Het is onbe-
grijpelijk dat nog altijd op deze maat-
regelen gewacht moet worden, tien
jaar na de uitspraak van het Interna-
tionaal Gerechtshof die de Muur en
de nederzettingen illegaal verklaar-
de. Er is meer dan voldoende aanlei-
ding voor de EU om artikel 2 van het
associatieverdrag met Israël toe te

passen, en de relatie met Israël gron-
dig te herzien.
Intussen vindt de boycotbeweging

in Nederland en elders in Europa
steeds meer weerklank: er is een
groeiend aantal consumenten dat af-
ziet van de koop van producten uit
Israël, en steeds meer bedrijven ver-
mijden zakelijke contacten met dat
land.
Het zou goed zijn als de Nederland-

se overheid de boycotbeweging expli-
ciet gaat steunen, en het huidige ont-
moedigingsbeleid omzet in duidelij-
ke richtlijnen. De regering hoeft
geen hoop meer te koesteren dat po-
sitief engagement met Israël tot po-
sitief resultaat kan leiden. De tijd is
meer dan rijp voor maatregelen die
Israël onder druk zetten.
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Israëlische soldaten bij de muur die hun land scheidt van de Palestijnse gebieden op de Jordaanoever. FOTO REUTERS

B urgemeesters verbie-
den in toenemende ma-
te motorevenementen,
omdat ze ongeregeldhe-
den vrezen. Hier wordt

goed zichtbaar hoever de slechte
reputatie van motorclubs al reikt.
Met hun verboden treffen de bur-
gemeesters ook de goedwillenden
onder de 700.000 motorrijders.
Die protesteren nu tegen de ver-
dachtmaking van elke motorrij-
der. Dat de burgemeesters terug-
houdend zijn met het verlenen
van vergunningen voor motoreve-
nementen is te begrijpen en te
prijzen; zij dienen zo de openbare
orde en daar zijn ze burgemeester
voor. De goeden moeten helaas
onder de kwaden lijden.

Maar er is dan ook wel wat aan
de hand. Onlangs publiceerde de
Nationale Politie een rapport over
motorbendes. Van zeshonderd
onderzochte leden van zogeheten
‘outlaw bikersclubs’ bleek tachtig
procent criminele antecedenten
te hebben. Helaas vermeldt het
rapport niet welke clubs zich in-
laten met criminele activiteiten
en welke niet. Dat maakt dat
goedwillende clubs worden mee-
gezogen in het nieuws over de
slechte clubs. Om te voorkomen
dat volstrekt onschuldigen ver-
dacht worden gemaakt, is het
noodzakelijk dat de politie alsnog
dit onderscheid gaat maken.
Motorbendes groeien de laatste
tijd razendsnel, worden met tal

van misdrijven in verband ge-
bracht en in Duitsland en de
Scandinavische landen hebben
conflicten tussen motorbendes
tot moordgolven geleid. Dat bete-
kent dat motorclubs in opspraak
raken en er verstandig aan doen
om uit zichzelf duidelijk te ma-
ken waar ze staan.
De Veterans bijvoorbeeld, een
motorclub die vooral bestaat uit
ex-militairen, zeggen dat zij zich
op geen enkele wijze verbonden
voelen met clubs die veelvuldig
negatief in het nieuws komen.
Van hen mag dan worden ver-
wacht dat zij zich duidelijker dis-
tantiëren van de foute motorben-
des. Dat deden ze in het verleden
onvoldoende. Zo zaten de Vete-

rans tot een jaar geleden nog in
de Raad van Acht, een overlegor-
gaan waar ook de Hells Angels en
Satudarah deel van uitmaken.
Daarmee brachten de Veterans
zichzelf in opspraak.
Het moet snel helder worden wel-
ke motorrijders stelselmatig de
wet overtreden en welke niet. Uit-
eindelijk is dan ook Justitie aan
zet. Het streven om motorclubs
met veel criminele leden te laten
verbieden door de rechter is in
het verleden een onbegaanbare
weg gebleken. Dat hoeft Justitie
er niet van te weerhouden door te
gaan met het vervolgen van indi-
viduele motorrijders die zich mis-
dragen. Zo scheidt Justitie uitein-
delijk het kaf van het koren.
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Laat Justitie bij motorrijders het kaf van het koren scheiden
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