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8 maart 2012

Ontmoeting met een delegatie Palestijnse vrouwen
naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag
Naar aanleiding van de Internationale vrouwendag ontving de Bilaterale sectie België-Palestina van
de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, onder leiding van de heer Piet De Bruyn,
Senator, op 8 maart 2012 een delegatie Palestijnse vrouwen.
De Palestijnse delegatie was samengesteld uit:
▪ Mevrouw Rania Elias, directeur van het Jeruzalem Festival;
▪ Mevrouw Naela Khalil, journaliste en laureaat van de Samir Kassir Award for Freedom of the
Presss in 2008;
▪ Mevrouw Nadia Abu Nahla, manager van het Woman’s Affairs Technical Committee (WATC),
een coalitie van vrouwenorganisaties in de Gazastrook;
▪ Mevrouw Amal Elsana-Alh’jooj, directeur van het Arab Jewish Center for Equality
Empowerment and Cooperation (AJEEC) – al-Naqab/Negev;
▪ Mevrouw Mona Taneeb, vooraanstaand figuur in de Beweging van Landelijke Vrouwen,
Tulkarem;
▪ Mevrouw Amneh Jibril Sulaiman, Voorzitter van de Libanese afdeling van de General Union
of Palestinian Women;
▪ Mevrouw Rana El Nashashibi, politiek en sociaal activiste in Jeruzalem;
▪ Mevrouw Naila Ayesh, directeur van het Women’s Affairs Training and Research Center,
Gaza
De delegatie verbleef in België op uitnodiging van 8 vrouwelijke Europarlementsleden.
De heer Hadi Shebli vertegenwoordigde de Algemene Palestijnse Delegatie te Brussel.
De vergadering werd bijgewoond door :
▪
▪
▪
▪

Mevrouw Nele Lijnen, Voorzitter van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en
mannen van de Senaat;
De heer Hassan Bousetta, Ondervoorzitter van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor
vrouwen en mannen van de Senaat;
Mevrouw Fatiha Saïdi, Senator;
De heer Patrick De Groote, Senator.

Piet De Bruyn, Voorzitter van de Bilaterale sectie België-Palestina , gaf aan dat er in het Federaal
Parlement vaak gedebatteerd wordt over de toestand in Palestina, de conflicten in het MiddenOosten in het algemeen en deze tussen Israël en Palestina in het bijzonder. Er bestaat geen
eensgezindheid tussen de verschillende fracties over de details maar wel over het feit dat een
rechtvaardige oplossing van essentieel belang is voor de stabiliteit in de wereld. Verder loofde hij de
sterke rol van de vrouwen in de Palestijnse samenleving en stelde hij de vraag naar de mogelijkheid
van nauwere contacten.
Mevrouw Nele Lijnen, Voorzitter van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en
mannen van de Senaat, schetste de werking en de prioriteiten van het Adviescomité. Het Comité
publiceerde op 12 januari 2012 een advies over de positie van de vrouwen in de Euromediterrane
zone (stuk 5-850 – 2011/2012). Het Comité heeft een studiebezoek aan Egypte en Tunesië gepland
om de Arabische lente vanuit het standpunt van de gendergelijkheid te bekijken.
De heer Hassan Bousetta, Ondervoorzitter van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen
en mannen van de Senaat, benadrukte het belang dat het Federaal Parlement hecht aan een
solidaire en egalitaire meditterane gemeenschap.
Mevrouw Fatiha Saïdi, Senator, sprak de hoop uit op een dag van gedachten te kunnen wisselen
over de Palestijnse vrouwenrechten as such zonder dat deze geocculteerd worden door de
bezetting. Zij informeerde naar de toestand van de progressieve krachten in Israël en de
samenwerking tussen de Israëlische en Palestijnse vrouwen.
De heer Patrick De Groote, Senator, wenste zich te informeren over de arbeidssituatie en
arbeidsparticipatie van de Palestijnse vrouwen.
De Palestijnse delegatieleden kregen de kans zich kort voor te stellen en zij oordeelden dat het van
groot belang was om hun eigen visie van de problemen te schetsen waarmee zij als Palestijnse
vrouw in hun domein geconfronteerd worden:
▪ De situatie van de (rechten van de) vrouw houdt rechtstreeks verband met de algemene
situatie in Palestina. De vrouwen worden hard getroffen door het embargo en de
vernietiging van de infrastructuur. De Palestijnse vrouwen zijn het slachtoffer van een
dubbele discriminatie, als vrouw en als Palestijnse, zeker op de arbeidsmarkt. Zij blijven
terugvechten onder meer door de oprichting van kleine coöperatieven en micro-projecten;
▪ De constructie van de muur zorgt ervoor dat families afgesloten worden van hun land. Voor
het merendeel van de Palestijnse families betekent landbouw echter de enige bron van
inkomsten. Ook het gebrek aan degelijke infrastructuur en het veiligheidsprobleem leggen
een hypotheek op de uitvoer van Palestijnse landbouwproducten;
▪ De Palestijnse vrouwen spelen een grote rol in het overbruggen van de geschillen tussen de
verschillende facties;
▪ Er wordt aandacht en steun gevraagd voor de Palestijnse minderheden binnen Israël. Het
Praver-plan dreigt een aanzienlijk aantal Bedoeïenenfamilies uit de al-Naqab/Negev te
verdrijven. De delegatie protesteert met klem tegen dit wetsvoorstel. De Palestijnse
vluchtelingen die in Libanese kampen leven blijven verstoken van elementaire
burgerrechten (bijvoorbeeld het recht op waardig wonen en het recht om bepaalde
beroepen uit te oefenen). De aanwezige vrouwen vragen druk uit te oefenen op de Libanese
regering;
▪ Emancipatie, toch een universeel begrip, veronderstelt vrijheid van meningsuiting en
bewegingsvrijheid, wat geen evidentie is voor de Palestijnse vrouwen;
▪ De mensenrechten in het algemeen en de vrouwenrechten in het bijzonder staan onder
grote druk door de sterke militarisering van de regio. Het bezoekrecht aan gevangenen blijft
een groot probleem ondanks de vrijlating van Gilad Shalit.

▪
▪
▪
▪

▪
▪

De vraag rees of de Europese steun gerechtvaardigd blijft omdat Israël infrastructuur
vernietigt die met Europese steun werd opgebouwd;
De Palestijnse zaak als absolute prioriteit voor de Arabische lente;
De Israëlische vredesbeweging is veel van haar kracht verloren. Vele activisten zijn
ontgoocheld, sommigen hebben Israël onder druk verlaten;
De gebeurtenissen in Syrië worden door alle aanwezigen betreurd. Sommigen wijzen
echter op het feit dat de Palestijnse bevolking al jarenlang met dit soort toestanden
geconfronteerd wordt;
Het Israëlo-Palestijns conflict staat elke vooruitgang in de regio in de weg;
Het Israëlo-Palestijns conflict betekent een reëel gevaar voor de wereldvrede.

Finaal drongen alle Palestijnse vrouwen aan op Belgische steun bij het stopzetten van de bezetting.
Voorzitter De Bruyn dankte de 8 vrouwen voor de 8 sterke getuigenissen op 8 maart. Hij dankte ook
de aanwezige collega’s en medewerkers. Hij verzekerde de deelnemers dat het Federaal Parlement
de toestand op de voet zal blijven volgen en kondigde aan dat de bilaterale IPU sectie BelgiëPalestina in de toekomst een aantal nieuwe initiatieven zal nemen.

