
Het Israëlische beleid van voortdurende sloop van 
huizen, etnische zuivering, uitbreiding van illegale 
nederzettingen, het opsluiten en doden van Palesti-
jnen -waaronder kinderen- zijn een �agrante schen-
ding van het internationale recht en zijn bekend en 
gedocumenteerd. Europese bedrijven en regeringen 
blijven Israël desondanks bewapenen, onders-
teunen, �nancieren en bestendigen. Onze regerin-
gen en de EU sluiten contracten met en geven geld 
aan Israëlische wapenbedrijven. Daarom zijn wij als 
Europeanen medeplichtig aan de misdaden van 
Israël tegen het Palestijnse volk.
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Wij, leden van de stuurgroep van het Europees 
Vakbondsnetwerk voor Rechtvaardigheid in Palesti-
na (ETUN), roepen al onze leden en werknemers in 
Europa op om de Europese verkiezingen van 23 tot 
26 mei aan te grijpen om op te komen voor recht-
vaardigheid voor Palestina. We vragen aan de  
kandidaten om zich te engageren om de Europese 
medeplichtigheid aan Israëlische schendingen van 
de rechten van Palestijnen te stoppen.

Voor ons, als vakbondsleden die solidair zijn met de 
Palestijnse arbeiders, zijn de volgende aspecten 
cruciaal:

 Het recht op waardig werk, voor de werknemers  
in de Gazastrook, die sinds vele jaren worden 
geconfronteerd met torenhoge werkloosheid, 
belegering en vernietiging van eigendommen. Ook 
op de Westelijke Jordaanoever is waardig werk 
onmogelijk vanwege de illegale militaire bezetting, 
beperkingen van bewegingsvrijheid en schending 
van de arbeidsrechten voor wie werkt in illegale 
Israëlische nederzettingen of in Israël.

 De wet  inzake de natiestaat die goedgekeurd 
werd in juli 2018 discrimineert de Palestijnse 
burgers van Israël en versterkt het apartheidsre-
gime van Israël. 

STOP



Israël is via het Associatieakkoord met de Europese 
Unie verbonden. Dit akkoord geeft Israël bevoorre-
chte toegang tot de Europese markten, biedt 
Israëlische ministeries en wapenbedrijven de moge-
lijkheid EU-�nanciering te ontvangen en biedt Israël 
de politieke steun die het nodig heeft om zijn misda-
den tegen het Palestijnse volk uit te voeren. Dit is in 
strijd met artikel 2 van het akkoord dat stelt: "De 
betrekkingen tussen de partijen… zijn gebaseerd op 
de eerbiediging van de mensenrechten en de demo-
cratische beginselen…”. De opschorting van dit 
akkoord  is een Europese verantwoordelijkheid.  

We willen lokale, regionale, nationale en Europese 
politici aanspreken over hun positie ten aanzien 
van de Europese medeplichtigheid aan de misda-
den van Israël tegen het Palestijnse volk. Dit is een 
daad van solidariteit en een weigering om dergeli-
jke medeplichtigheid toe te staan.  In de aanloop 
naar de verkiezingen roepen we daarom  Europese 
vakbonden en werknemers op om de volgende 
vragen te stellen aan hun Europese kandidaten:

VRAGEN  AAN  DE  EUROPESE  KANDIDATEN
Als gekozen lid van het Europees Parlement:

1. Bent u tegen een opwaardering van de Europese akkoorden met Israël en 
roept u op tot opschorting van het Associatieakkoord tussen de EU en Israël, 
totdat Israël het internationaal recht respecteert?

2. Steunt u de eis dat de EU en de Europese staten hun verplichtingen aan het 
internationaal recht moeten nakomen, zoals aanbevolen door juridische 
deskundigen, en dus  een einde maken aan alle economische relaties met 
illegale Israëlische nederzettingen?

3. Bent u voorstander van het publiceren van de VN-databank van bedrijven die 
bijdragen en medeplichtig zijn aan de illegale Israëlische nederzettingen?
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