
Wat kunt u 

doen voor een

rechtvaardige

oplossing voor

de Palestijnen?



Wat is het probleem?
•  De Palestijnen verloren tussen 1947 en 1949 78% van 

hun grondgebied aan Israel; 750.000 Palestijnen werden 

vluchteling. 

•  De resterende 22% van Palestina (Westoever en Gaza- 

strook) werden in juni 1967 door Israël bezet. 

•  Lange tijd pleitte de internationale gemeenschap voor Is-

raëls (gedeeltelijke) terugtrekking uit de in 1967 bezette 

gebieden als basis voor een “tweestatenoplossing”. 

Wilt u meer weten over de analyses, 

doelstellingen en werkwijze van de 

internationale boycotbeweging, en de 

BDS beweging in Nederland? En wat kunt 

u doen om de Palestijnen te steunen? 

U kunt hierover lezen in ons “Manifest 

voor een rechtvaardige oplossing van het 

Palestina vraagstuk.”

nMaak een donatie over van €10,- of meer opn 

ndonate.docp.nl/ onder vermelding vann 

n’Manifest’ plus uw naam, adres, woonplaats,n 

nen emailadres, en ontvang het ‘Manifest’ pern 

nommegaande.n



•  Israël bewees hieraan lippendienst, maar deed intussen 

het tegengestelde: het bouwde de Westoever vol met 

infrastructuur voor illegale joodse kolonisten (inmiddels 

zo’n 700.000), en onderwierp de Gazastrook aan een 

hermetische blokkade. 

•  Anno 2019 doen sommige joodse leiders openlijk uit-

spraken over annexatie van bezet gebied terwijl anderen 

flirten met ideeën over deportatie en zelfs genocide. 

Zijn er nog mogelijkheden voor een oplossing?
Zuid Afrikaanse leiders als Nelson Mandela en Bisschop 

Desmond Tutu zagen een gelijkenis tussen de Apartheid in 

Zuid Afrika en de situatie van Palestijnen:  

“Ik ben naar bezet Palestijns gebied geweest en ik heb in 

wegen en huisvesting het soort rassenscheiding gezien dat 

me zo deed denken aan de omstandigheden waarin we leef-

den onder het racistische Apartheidssysteem in Zuid Afrika” 

(Desmond Tutu).

De wereldwijde campagne voor boycot, desinvesteren en 

sancties (BDS),  die opkomt voor de rechten van de Palestij-

nen door middel van vreedzame actie, ontleent zijn inspira-

tie aan de anti-apartheidsbeweging.



Palestina

Joods land/Israel

1967

1946

NU

1947

boycot, desinvesteren, sancties

boycot
desinvesteren
sancties

boycot, desinvesteren, sancties

boycot, desinvesteren, sancties

VERDWIJNEND 
PALESTINA

   contact:    

   info@docp.nl   


