De belangrijkste activiteiten van EAJG in 2016
Enough is Enough!
2016 stond voor een flink deel in het teken van de voorbereiding van de campagne Enough is Enough! In 2017
zou de Israëlische bezetting van Palestijns gebied zijn vijftigste jaar ingaan. De
situatie daar verhardt steeds verder, de Palestijnen komen steeds meer in
verdrukking en het uitblijven van een oplossing van het conflict heeft ook elders
in de wereld zijn giftige uitwerking. Voor Een Ander Joods Geluid was het tijd om
te roepen: Genoeg is genoeg! We streven een ander en beter Israël na. We willen
door middel van een grote campagne in 2017 laten zien wat de consequenties zijn
daar en hier als dat andere Israël geen realiteit wordt. Ook willen we vooral een
jongere generatie informeren en committeren, zodat deze de nog lange weg naar
vrede, veiligheid en verdraagzaamheid kan vervolgen. Wij willen via dit project
hen bewust maken van het grote belang van een vredesregeling tussen Israël en Palestina. In de eerste plaats
voor het welzijn van alle inwoners van dat gebied, maar daarnaast zeker ook voor de verhouding tussen
moslims en Joden in Nederland en West Europa.
In 2016 is Enough is Enough! verder uitgedacht en vertaald naar twee parallel lopende projecten: een zesdaags
evenement dat gehouden zal worden van 5 t/m 10 juni 2017,
precies 50 jaar na de Zesdaagse oorlog in 1967, en ONeJJ, Open
Network of Jews for Justice, een coalitie van Joodse kritische
organisaties in Europa.
In 2016 is de basis gelegd voor het zesdaagse evenement. Nadat
contacten zijn gelegd met diverse Joodse groepen in Europa, is op 5
en 6 november 2016 een eerste bijeenkomst in Amsterdam
georganiseerd waarbij acht organisaties aanwezig waren. De basis
werd gelegd voor ONeJJ, de Joodse Europese coalitie. Het streven
is om in 2017 gelijktijdig in diverse Europese steden activiteiten te organiseren en wellicht één gezamenlijke
grote activiteit, bijvoorbeeld in Brussel of Den Haag. De coalitie werkt ook aan een gezamenlijke campagne
rond het recht op terugkeer van Joden naar Israël.

Media
Ook in 2016 hebben het bestuur en de medewerkers van Een Ander Joods Geluid artikelen gepubliceerd in
dagbladen, op opiniewebsites en in magazines. Daarnaast zijn er vijf factsheets gepubliceerd, vonden er radiooptredens plaats en hebben bloggers voor de site geblogd. De nieuwsbrief kreeg een nieuwe layout en werd
negen keer verstuurd. Op elke nieuwsbrief kwamen positieve reacties van lezers. Het bereik van de sociale
media, in de vorm van Facebook en Twitter, en van het aantal ontvangers van de nieuwsbrief groeide gestaag.

Antisemitisme
Een Ander Joods Geluid is in 2016 actief bezig geweest met het thema antisemitisme. Een artikel, blog en
interview hierover zijn op de website gepubliceerd. Naar aanleiding van berichten in de media over uitspraken
van mevrouw Katharina von Schnurbein, 'coordinator on combating anti-Semitism' van de Europese
Commissie, waarin het lijkt alsof zij BDS wegzet als antisemitisch, stuurde EAJG haar een brief. In deze brief
uitten wij onze bezorgdheid hierover. Mevrouw Von Schnurbein gaf in haar antwoord aan dat zij in de media
verkeerd is geciteerd en dat zij graag naar Amsterdam wilde komen om in een gesprek haar opvattingen over
BDS en antisemitisme toe te lichten. In de zomer vond dit gesprek plaats. Een vervolggesprek zal in 2017
gehouden worden.

Israël-Palestinadebat How to (not) boycott Israel’
In de uitverkochte grote zaal in De Nieuwe Liefde (Amsterdam) organiseerde Een Ander Joods Geluid samen
met De Nieuwe Liefde en de Leonhard-Woltjer Stichting op vrijdag 7 oktober 2016 het jaarlijkse debat over
Israël-Palestina. De avond stond in het teken van ‘How to (not) boycott Israel’. Sprekers waren Samer
Abdelnour, Palestijnse wetenschapper werkzaam aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Farid Esack, ZuidAfrikaanse hoogleraar theologie in Johannesburg die een
belangrijke rol speelde in de BDS-beweging van Zuid-Afrika, en
Norman Finkelstein, Amerikaans politicoloog en publicist. De avond
werd geleid door Paul Aarts, Midden-Oostenexpert aan de
Universiteit van Amsterdam. Voorzitter van Een Ander Joods Geluid
Jaap Hamburger opende de avond en de bezoekers sloten de avond
af met een vragenvuur. De inleiding van Jaap Hamburger, over BDS
en over de vraag of en zo ja hoe een boycot van Israël al dan niet op
zijn plaats is, vind je hier: www.eajg.nl/node/934. Op deze pagina
www.eajg.nl/node/935 vind je meer informatie over de sprekers en
een video-opname van de hele avond.
Vanwege dit debat heeft EAJG het factsheet over BDS geactualiseerd. Wat is BDS precies, en wat willen de
mensen die zich hiervoor inzetten eigenlijk, of hier juist tegen ageren? In dit factsheet zetten we op een rij
welke definities er in omloop zijn en hoe verschillend er over dit onderwerp wordt gedacht. Download hier het
factsheet 'Recente ontwikkelingen rondom BDS'.

Kindercoalitie
Een Ander Joods Geluid is al enige jaren participant in de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in
Israëlische gevangenschap. De andere deelnemende organisaties zijn War Child, Defence for Children
Nederland, gate48 - kritische Israëli’s in Nederland, Palestine Link, Kairos Sabeel Nederland, Tadamun en
Friends of Young Bethlehem. Ook in 2016 heeft EAJG weer zijn steentje bijgedragen aan de activiteiten van de
Palestijnse Kinderrechten Coalitie. Er zijn diverse brieven verstuurd aan o.a. de minister van Buitenlandse
Zaken, de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer en aan de leden van
de programmacommissies van de verschillende politieke partijen betreffende de opstelling van hun
partijprogramma’s voor de verkiezingen die in 2017 gehouden worden. De brieven naar de parlementariërs
vroegen o.a. aandacht voor een aantal punten waarop het VN-Kinderrechten verdrag wordt geschonden door
de Israëlische autoriteiten. In 2016 is door middel van een onderzoek door een stagiaire een begin gemaakt
met een hernieuwde meerjaren strategie. In 2017 zal hier verder invulling aan gegeven worden.

Human Library
Max Wieselmann heeft als ‘levend boek’ deelgenomen aan een Human Library op het Leiden University College
in Den Haag. ‘The Secular Jew’ was de titel van het boek dat hij mocht zijn. Er waren zo'n tien boeken aanwezig
met titels als ’The Syrian Refugee’, ’The Transgender’, ’The Hijabi’, ’The Queer Chinese’ en ’The Sex Worker’.
Hier kan je een verslag van de avond vinden: www.eajg.nl/node/950. De Human Library is volgens de
organisatoren een project om de diversiteit van de Nederlandse samenleving te vieren, vooroordelen te
doorbreken en de echte mens achter het stereotype te ontdekken. Bij het werk van Een Ander Joods Geluid om
een bijdrage te leveren aan de oplossing van het conflict tussen Israël en Palestina, gaat het in de kern om het
tonen van respect voor de ander, om je eigen recht niet te halen ten koste van het recht van de ander en om in
de 'ander' steeds mens te blijven zien. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de Human Library. Na deze
positieve ervaring werd besloten om ook binnen het programma van het Zesdaagse evenement in juni 2017
een Human Library te houden.

Samenwerking Amsterdam, Ramallah & Tel Aviv
In het politieke werk werd ook aandacht besteed aan de Amsterdamse gemeenteraad en het Amsterdamse
college van B & W. Het voortdurende debat binnen en buiten de Raad over nut en noodzaak van een
stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv (waar EAJG in participeerde) leidde in 2015 tot de beslissing om
geen stedenband, maar een samenwerking te starten en hier ook Ramallah bij te betrekken. Op 8 december
2016 stond de voortgang hiervan op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken. In de inspraakbijdrage
van EAJG benadrukte Daphne Meijer dat de gemeente maar beter met de samenwerkingsplannen kan stoppen.

