De belangrijkste activiteiten van EAJG in 2015
Media
Ook in 2015 hebben het bestuur en de medewerkers van Een Ander Joods Geluid veelvuldig artikelen
gepubliceerd in dagbladen, op opiniewebsites en in magazines. Ook zijn er zes factsheets gepubliceerd, vonden
er radio-optredens plaats en hebben bloggers voor de website geblogd. Het bereik van de sociale media, in de
vorm van Facebook en Twitter, groeide gestaag. Door middel van de vertoning van de film ‘Open Bethlehem’
en een discussie achteraf (zie www.eajg.nl/node/861), georganiseerd in samenwerking met Palestine Link,
hebben we in december onze achterban de gelegenheid gegeven met elkaar in gesprek te gaan.

Aanbieding petitie
Eind april 2015 werd de petitie “Erkenning Palestina nu” aangeboden aan mevrouw Birgitta Tazelaar, hoofd
Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie
www.eajg.nl/node/820). De petitie was eind 2014 gestart en gericht aan minister Koenders. SIVMO en Een
Ander Joods Geluid riepen de minister op om Palestina als staat te erkennen en ook te pleiten voor erkenning
in Europa. In oktober 2014 erkende Zweden Palestina al, en in Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk en Ierland
werd in deze periode over een motie gestemd. Jaap Hamburger en Max Wieselmann boden de petitie aan, die
door bijna 3000 ondertekenaars was getekend.

What's Art Got to Do With it?
Van eind april tot begin mei vond in De Balie in Amsterdam de conferentie What's Art Got to Do With it? plaats
(zie www.eajg.nl/node/817). Dancing on the Edge, Een Ander
Joods Geluid en De Balie organiseerden dit 3-daags evenement
om met het publiek te reflecteren over vragen rondom kunst in
de context van het conflict. Wat is de rol en
verantwoordelijkheid van de kunstenaar met betrekking tot het
conflict in Israël/Palestina. Wat is de zeggingskracht van kunst
in een hevig gepolitiseerde context? En wat betekent
geëngageerde kunst wanneer deze kunst (financieel)
afhankelijk is van de regering of het systeem dat het
bekritiseert? Tijdens deze culturele conferentie kwamen
kunstenaars uit Israël, Palestina, Nederland en Vlaanderen
samen voor debatten, film, dans, theater en literatuur.

Debat één- of tweestatenoplossing
Op 11 november vond in De Nieuwe Liefde het jaarlijkse Israël-Palestinadebat plaats, georganiseerd door de
Leonhard-Woltjer Stichting in samenwerking met Een Ander Joods Geluid en de Nieuwe Liefde. Het onderwerp,
één of twee staten, leidde tot een uitverkochte zaal. Sprekers waren Jeff Halper en Mouin Rabbani. Halper is
een Joodse Amerikaan die al decennia woonachtig is in Israël en oprichter van de Israel Committee Against
House Demolitions (ICAHD). Rabbani werkt nu als senior fellow voor het Institute of Palestine Studies en woont
in Amman, Jordanië. Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid, heette de volle zaal welkom, waarna
Fadi Hirzallah van de Leonhard-Woltjer Stichting de avond modereerde, zie www.eajg.nl/node/859. EAJG had
voorafgaand aan dit debat het factsheet 'De één- of tweestatenoplossing' gepubliceerd.

Kindercoalitie
Een Ander Joods Geluid is al enige jaren participant in de
Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische
gevangenschap, in coöperatie met War Child, Defence for Children
Nederland, gate48 - kritische Israëli’s in Nederland, Palestine Link,
United Civilians for Peace, Kairos Sabeel Nederland en Tadamun.
Ook in 2015 hebben wij ons steentje bijgedragen aan de
activiteiten van de Kindercoalitie. Er zijn diverse brieven aan o.a. de
minister van Buitenlandse Zaken, Nederlandse parlementariërs en
de Secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon gestuurd om hen op
te roepen de prangende situatie van Palestijnse minderjarigen in
Israëlische detentie met de Israëlische autoriteiten te blijven
bespreken. In november, in de week van de Internationale Dag van
de Rechten van het Kind, openden burgemeester Henri Lenferink
en Aloys van Rest, directeur van Defence for Children, een expositie
in het gemeentehuis van Leiden getiteld ‘Dit was mijn slaapkamer’, zie www.eajg.nl/node/858. De
tentoonstelling bestond uit foto's van (verwoeste) slaapkamers van kinderen in Gaza, gemaakt door de Franse
fotografe Anne Paq.

Stedenband Amsterdam-Tel Aviv
Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid, is in het
najaar van 2015 zeer actief geweest bij acties om de geplande
stedenband Amsterdam-Tel Aviv van de baan te krijgen. Hij sprak
de gemeenteraad van Amsterdam toe, voerde gesprekken met
diverse gemeenteraadsleden en roerde zich meermalen in het
debat via de media.
Tijdens demonstraties
waren we ook
aanwezig.
Fractieleider van de SP in Amsterdam, Daniël Peters, reageerde in
het programma ‘Dit is de dag’: ”Als ik voor iemand gezwicht zou zijn,
dan was dat de heer Hamburger van Een Ander Joods Geluid, hij had
een heel sterk verhaal.” De gemeente Amsterdam zwakte de
stedenband uiteindelijk af naar een samenwerking tussen
Amsterdam en Tel Aviv.

Europacampagne/Amsterdam Initiative
Naar aanleiding van het symposium ‘Actions speak louder than words’ (‘Geen woorden maar daden’) dat Een
Ander Joods Geluid in 2014 heeft georganiseerd op Instituut Clingendael, is er een Europacampagne opgezet.
Diverse stappen zijn er in 2015 in dit project gezet, zoals gesprekken met Ilan Baruch en Mossi Raz van het
Israëlische Peace NGO Forum, overleg met Menachem Klein en contact met UCP en PAX over de plannen. In de
tweede helft van 2015 is besloten om support vooral bij individuen in Europa te zoeken, waarvoor we een
website hebben ontwikkeld voor het opzetten van een internetcommunity, inclusief een forum. Het geschikte
moment om de community, genaamd Amsterdam Initiative, te lanceren zal in 2016 komen.

Anne Frank spreekt Turks
Onder deze titel organiseerden Turkse organisaties in het hele land bijeenkomsten om aandacht te schenken
aan het probleem van antisemitisme in eigen kring. EAJG heeft op drie van dergelijke bijeenkomsten een
inleiding gehouden over zijn werk en de relatie tussen het Israëlisch-Palestijnse conflict en de spanningen
tussen bevolkingsgroepen in Europa.

