
ACTUALITEITSMOTIE OVER PALESTINA 

Sedert 70 jaar werden 750.000 Palestijnen van hun land verdreven. De militaire bezetting van Palestina 
duurt ondertussen al 50 jaar en er zijn geen tekenen dat deze binnenkort zal stoppen. Er zijn geen 
onderhandelingen over vrede meer. Na 10 jaar van lucht-, land- en zeeblokkades van de Gazastrook 
staat de bevolking op de rand van een humanitaire catastrofe. Deze collectieve bestraffing is niet 
aanvaardbaar. 

Eens te meer heeft de Israëlische Staat zich schuldig gemaakt aan een nieuw bloedbad in de bezette 
gebieden. De militanten van het ABVV houden eraan hun solidariteit met het Palestijnse volk te 
betuigen.  

Eens te meer heeft de Israëlische Staat een stap verder gezet in de moordende escalatie. De recente 
verklaringen van de ambassadrice van Israël in België getuigen van een logica die alleen de meest 
autoritaire regimes er op nahouden. Niets, maar dan ook niets kan rechtvaardigen dat er met scherp 
geschoten wordt op burgers, dat kinderen gedood worden. 

Het ABVV veroordeelt met klem dit oorlogszuchtig beleid, dit beleid van onderdrukking en apartheid 
vanwege Israël en eist dan ook:  

- de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België;  

- de stopzetting van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de politieke en andere uitingen 
van dit beleid (de scheidingsmuur, de nederzettingen, de blokkade, …);  

- de stopzetting van de kolonisering en de terugkeer naar de grenzen van 1967, in toepassing van 
de VN-resoluties;  

- het verbreken van alle economische banden met de illegale nederzettingen en bezettingen; 

- van Europa een toegangsverbod voor producten die illegaal zijn vervaardigd in de nederzettingen 
en de invraagstelling van elk akkoord met Israël, zolang deze Staat het internationaal recht 
schendt. 

Bedrijven spelen een centrale rol bij het bevorderen van de vestiging, het onderhoud en de uitbreiding 
van Israëlische nederzettingen. Ondernemingen moeten de impact van hun activiteiten op 
mensenrechten beoordelen en alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat ze geen 
negatieve impact hebben op de mensenrechten van het Palestijnse volk. Dit wordt bevestigd door een 
VN-rapport dat 206 bedrijven screende op banden met de bezetting.  

Het Congres vraagt het ABVV bovendien om van de Israëlische vakbond, Histadrut, te eisen dat die 
zich duidelijk distantieert van het beleid dat de Israëlische regering momenteel voert. Histadrut moet 
voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst worden, en wel volgens de principes, de waarden en het 
engagement die we van een organisatie die bij het IVV aangesloten is, mogen verwachten. 

Het Congres vraagt dat het ABVV verder blijft bouwen aan solidariteit met de Palestijnse vakbond 
PGFTU. 


