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Amnesty International verliest  geloofwaardigheid. 

Naar aanleiding van het rapport Israel’s apartheid against Palestinians: a cruel system of domination 

and a crime against humanity – 2022.02.01 

Dat het vernietigende rapport van Amnesty International (A.I.) over de apartheidspolitiek van Israël 

tegen de Palestijnen door Israël veroordeeld zou worden, was te verwachten. Ronduit opmerkelijk 

waren echter de felle reacties van Palestijnse kant, meer precies van Arabische Israëli’s .  Eën van 

hen, Yoseph Haddad uit Nazareth, is directeur van de NGO Together – Vouch for Each Other, een 

organisatie die beter begrip en samenwerking tussen Arabische en Joodse Israëli’s nastreeft. Hij  en 

de anderen beschuldigen Amnesty van het beroven van hun identiteit. A.I. scheert namelijk alle 

Palestijnen over eén kam, terwijl die in Gaza  worden bestuurd door terreurorganisatie Hamas en op 

de Westbank door de Palestijnse Autoriteit. Alleen de Israëlische Palestijnen vallen onder Israëlisch 

bestuur. En laat nu juist deze groep dezelfde burgerrechten hebben als de Joodse inwoners. Van 

fysieke apartheid is dan ook geen sprake. Men treft elkaar in de bus, aan het strand en in het 

ziekenhuis waar een Jood door een Arabische arts behandeld kan worden en andersom. Haddad zelf 

diende in het Israëlische leger dat in het noorden de overwegend Arabische bevolking beschermt 

tegen aanvallen van terreurbeweging Hezbollah. Hij voerde zelfs het bevel over een groep Joodse 

soldaten. Hoe kan een apartheidsstaat zoiets toestaan, vraagt hij zich af.  Waarom laat een Joodse 

Israëli zich berechten door een Arabische rechter, of duldt hij een Arabische parlementariër die  het 

Israëlische beleid aanvalt? Ja zelfs deel uitmaakt van het kabinet? Hoezo apartheid? 

Zijn grootste verwijt is dat Amnesty, in plaats van samenwerking tussen Arabieren en Joden te 

steunen,  met deze ongefundeerde beschuldiging de leugens overneemt van extremisten die het 

bestaan van de enige Joodse democratische staat willen ondermijnen. Daar bovenop is het een 

belediging voor de echte apartheidsslachtoffers in Zuid Afrika. Een conclusie die ik vanuit mijn eigen 

ervaring ten volle kan onderschrijven. Als kind van geëmigreerde ouders heb ik indertijd van dichtbij 

meegemaakt wat dat mensonterende apartheidssysteem inhoudt.   

Wat het Amnesty rapport mist, is context. Simpelweg beweren dat Israël gebieden als de Westbank 

en Gaza ingenomen heeft zonder vermelding dat deze gebieden in handen van Israël kwamen als 

gevolg van oorlogen die door Arabische partijen ontketend werden. Israël heeft zich bovendien, als 

bewijs van goede wil, uit Gaza teruggetrokken. Dat leidde echter niet tot vrede, maar tot duizenden 

raketten van Hamas.   

Dat de situatie onder de Palestijnen heel verschillend is, blijkt uit een recent onderzoek van het 

Israëlische Instituut voor Democratie. Maar liefst 81 % van de Israëlische Arabieren verkiest het leven 

in Israël boven dat in de VS of Europa. 

De Palestijnen op de Westbank daarentegen geven het Palestijnse leiderschap een dikke 

onvoldoende. De corruptie  en rechteloosheid tieren welig. Verkiezingen zijn al in geen jaren meer 

gehouden. Het hoogste doel dat de bevolking wordt voorgespiegeld is de plicht tot jihad en  

martelaarschap in plaats van toewerken naar een profijtelijke toekomst in samenwerking met Israël.  

Dit alles  betekent geen ontkenning van het bestaan van discriminatie in Israël, zoals trouwens in elk 

Europees land. Ook Nederland heeft inmiddels een reputatie opgebouwd op dat vlak.  De spanningen 

rond de bezette, c.q. betwistte gebieden roepen om een definitieve vredesregeling, maar tot op 

heden is elk compromis door de Palestijnse leiders afgewezen. 



De toenadering die de ene na de andere Arabische staat zoekt tot Israël laat zien dat de 

apartheidsclaim van de Palestijnse leiders, nu omarmd door Amnesty, niet geloofwaardig is. De 

Palestijnse Autoriteit komt steeds meer alleen te staan terwijl de broedervolken nieuwe wegen 

inslaan en inzetten op vrede en samenwerking met de Joodse staat. Dat vraagt om een uitroepteken, 

geen veroordeling.  

Marja van den Beld. 
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