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Juni 2016

Factsheet:
Recente ontwikkelingen rondom BDS
Introductie
Op 9 juli 2005 deden meer dan 170 Palestijnse maatschappelijke en politieke organisaties een oproep
tot het boycotten van, desinvesteren uit en het opleggen van sancties aan Israël, totdat Israël zich
houdt aan het internationaal recht. Deze oproep is bekend onder de naam BDS: Boycot, Divestment
and Sanctions.1 De BDS-beweging wordt gecoördineerd door de Palestinian BDS National Committee
(BNC).2 De Palestijnse organisaties vertegenwoordigen Palestijnen woonachtig in de bezette
gebieden, Arabisch-Palestijnse inwoners van Israël en Palestijnse vluchtelingen.

BDS
BDS wordt omschreven als een ‘strategie die gewetensvolle mensen in staat stelt om een effectieve
rol te spelen in de Palestijnse strijd voor gerechtigheid’.3 De BDS-beweging heeft drie eisen:




Beëindiging van de bezetting en de kolonisatie (sinds juni 1967) van het Arabische
grondgebied en het ontmantelen van de Muur
Erkenning van het recht van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israël op volledige gelijkheid
Respecteren, beschermen en bevorderen van het recht op terugkeer van Palestijnse
vluchtelingen (naar hun huizen en bezittingen), zoals vastgelegd in VN Resolutie 194 4.

De BDS-beweging is de afgelopen jaren snel gegroeid. Niet alleen Palestijnse organisaties, ook meer
en meer buitenlandse instituten en organisaties spreken hun steun uit voor BDS en voeren
geweldloze acties tegen de bezetting onder de vlag van BDS. Jewish Voice for Peace, een kritische
Joods Amerikaanse organisatie, stelt dat ‘BDS een zinvol alternatief is voor de passiviteit als gevolg
van twee decennia van mislukte vredesbesprekingen. BDS is het meest effectieve middel dat
grassroots organisaties hebben om geweldloze druk uit te oefenen om het Israëlische beleid te
veranderen’.5
Binnen de organisaties die de BDS-beweging steunen, bestaan uiteenlopende opvattingen ten
aanzien van BDS. Moet je desinvesteren uit Israël als zodanig, of alleen uit de nederzettingen en uit
bedrijven die profiteren van de bezetting? Sommige vinden dat Israël als geheel geboycot moet
worden, andere staan alleen een boycot voor van de bezetting en bedrijven die ervan profiteren. Er
zijn organisaties die een academische en culturele boycot willen, andere zijn daar fel tegen. Ondanks
de uiteenlopende opvattingen over wat de meest effectieve manier is om Israël onder druk te zetten
en de bezetting te stoppen, hebben deze verschillende acties een gemeenschappelijke deler, namelijk
het doel om medeplichtigheid met de bezetting en schending van internationaal recht en
mensenrechten te beëindigen.6
Binnen BDS raakt in het bijzonder boycot een gevoelige snaar. Een boycot van Israël wordt, vooral in
Israël, door tegenstanders als antisemitisch weggezet. De anti-BDS-beweging wordt dan ook steeds
zichtbaarder. De Israëlische journalist Gideon Levy zegt daarentegen dat er aan de randen van BDS
misschien enkele elementen van antisemitisme te vinden zijn, maar dat BDS in feite een
protestbeweging is door gewetensvolle mensen die iets concreets willen doen. Volgens hem hebben
1

https://bdsmovement.net/bdsintro
https://bdsmovement.net/BNC
3 https://bdsmovement.net/bdsintro
4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_194_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties
5 ‘JVP supports the BDS movement’, Jewish Voice for Peace, https://jewishvoiceforpeace.org/boycott-divestmentand-sanctions/jvp-supports-the-bds-movement/
6 Idem
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Israëli’s geen andere keuze dan te erkennen dat boycot, desinvestering en sancties het enige is wat
ertoe doet, “onze laatste hoop op verandering”.7

Successen BDS
In de afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven zich uit de bezette gebieden of uit Israël
teruggetrokken. Het Britse beveiligingsbedrijf G4S kondigde in het jaarrapport 2015 aan dat het de
Israëlische dochteronderneming binnen 1 tot 2 jaar zal verkopen.8 Het bedrijf heeft door druk van de
BDS-beweging in de afgelopen jaren diverse klanten ter waarde van miljoenen dollars in verschillende
landen verloren. G4S is als beveiligingsbedrijf o.a. werkzaam bij checkpoints, in nederzettingen en in
Israëlische gevangenissen. Hier zitten veel Palestijnse gedetineerden zonder proces vast. Mahmoud
Nawajaa, woordvoerder van de BDS National Committee, benadrukt dat door de campagnes van BDS
steeds meer bedrijven zich realiseren dat het nadelig is om betrokken te zijn bij de bezetting en het
kolonialisme van Israël. Volgens Nawajaa moet er druk worden uitgeoefend op G4S, totdat het bedrijf
zich ook daadwerkelijk terugtrekt uit Israël. 9 Eerder trokken andere bedrijven als Veolia en Orange
zich al terug uit Israël. Ook Nederlandse bedrijven zijn gevoelig voor de internationale druk. Het
Nederlandse pensioenfonds PGGM besloot in 2014 te desinvesteren uit vijf grote banken in Israël, die
betrokken zijn bij het financieren van de bouw van nederzettingen. 10 Het waterbedrijf Vitens zegde in
2013 de samenwerking op met het Israëlische waterbedrijf Mekorot, naar eigen zeggen omdat “het
bedrijf tot het inzicht kwam dat het uiterst moeilijk wordt mogelijk toekomstige projecten in
gezamenlijkheid uit te werken, aangezien deze niet los kunnen worden gezien van de politieke
context.”11 De BDS-beweging ziet dit als successen die voortvloeien uit haar campagnes.12

Voor- en tegenargumenten
Voor- en tegenstanders van BDS gebruiken diverse argumenten om hun opvattingen kracht bij te
zetten. Wat zijn de verschillende argumenten van de voor- en tegenstanders?
Argumenten voor BDS:
 BDS promoot geweldloos verzet tegen de bezetting. Volgens het internationaal recht is verzet
tegen de bezetting legitiem. BDS probeert mensen te mobiliseren door op te roepen tot het
boycotten van producten afkomstig uit Israëlische nederzettingen en het aansporen van
Israëlische en internationale bedrijven om zich niet te vestigen in of (in)direct te investeren in
bedrijven gelegen in bezet gebied. Hierbij worden geen onwettige methoden gebruikt.
 BDS komt op voor mensenrechten. De beweging stelt dat Israël zich nu niet houdt aan het
internationaal recht en aan diverse VN-resoluties en daarbij mensenrechten schendt.
Argumenten tegen BDS:
 BDS is een antisemitische beweging, omdat BDS de indruk wekt dat (de staat) Israël geen
bestaansrecht heeft en de kritiek alleen op Israël gericht is en niet ook op andere landen
die mensenrechten schenden.13
 De activiteiten binnen BDS dragen niet bij aan het doel om via diplomatie en
onderhandelingen de tweestatenoplossing en daarmee vrede te bewerkstelligen. Eén van de
pijlers van de BDS-beweging is het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen zoals
‘Boycott Is the Only Way to Stop the Israeli Occupation’, Gideon Levy, Haaretz, 01-05-2016,
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.717090
8 ‘G4S plc 2015 full year results’, pag. 2,
http://www.g4s.com/~/media/Files/Investor%20Relations%20documents/Financial%20Statements/Prelims%20%2
0RIS%20final%201917.pdf
9 ‘G4S kondigt volledige terugtrekking uit de Israelische markt aan’, DocP, 12-03-2016, http://www.docp.nl/g4skondigt-volledige-terugtrekking-uit-de-israelische-markt-aan/
10 ‘Toelichting uitsluiting Israëlische banken’, 17-01-2014, https://www.pggm.nl/wat-vindenwe/Paginas/Toelichting-uitsluiting-Israelische-banken.aspx
11 ‘Vitens beëindigt samenwerking Mekorot’, https://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitensbe%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspx
12 ‘Interview: The man behind the BDS movement’, +972Magazine, 14-06-2015, http://972mag.com/interview-theman-behind-the-bds-movement/107771/
13 ‘Yair Lapid: BDS Leaders Are 'Out and Out anti-Semites'’, Haaretz, 07-06-2015,
http://www.haaretz.com/jewish/news/.premium-1.660102
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vastgelegd in VN Resolutie 194. Het gaat hierbij inmiddels om miljoenen Palestijnen.
Terugkeer van deze mensen zou het einde betekenen van Israël en haar mogelijkheid om een
joodse en democratische staat te blijven.14

BDS onder vuur
Het succes van de BDS-beweging blijft niet onopgemerkt in Israël. Om te trachten BDS de kop in te
drukken, oefenen Israël en Israëlische lobbygroepen druk uit op Westerse landen. Volgens Israëlische
politici is de BDS-beweging antisemitisch en haar doel slechts schade toebrengen aan Israël. BDS
wordt gezien als anti-Israël, een beweging die fel bestreden moet worden.15 In 2016 heeft de
Israëlische regering bijna 30 miljoen euro toegewezen aan Israëlische ambassades wereldwijd om te
strijden tegen de BDS-beweging.16 Volgens de nieuwswebsite Electronic Intifada is het duidelijk dat
Israël achter de anti-boycot restricties zit, die in verschillende landen aan de orde zijn.17
Amerika
In bijna de helft van de Amerikaanse staten overweegt men wetgeving of zijn niet-bindende
reguleringen aangenomen die de BDS-beweging moeten bestrijden. In twee staten, Illinois (als eerste)
en South Carolina, zijn al wetten ingevoerd, die het de betreffende staat niet alleen verbieden om deel
te nemen in zakelijke overeenkomsten met bedrijven die betrokken zijn bij het boycotten van
Israëlische bedrijven of Israël zelf, maar zelfs gebieden staatsinvesteringen terug te trekken uit
bedrijven die BDS ondersteunen.18 In het Amerikaanse Congres is de Combating BDS Act of 2016 19
aan de orde, die de staat en lokale overheden autoriseert om te desinvesteren uit bedrijven die
betrokken zijn bij BDS-activiteiten. De wetgeving in Illinois is soortgelijk aan deze Act, met dat verschil
dat deze Combating BDS Act of 2016 voor alle Amerikaanse staten zou gaan gelden.20 Volgens
Illinois senator Mark Kirk, een van de initiatiefnemers van de Combating BDS Act, is de wet nodig om
antisemitisme wereldwijd te bestrijden.21
Critici stellen dat deze regulering zorgwekkend is, enerzijds omdat zij ingaat tegen de vrijheid van
meningsuiting22, anderzijds omdat zij via een omweg de illegale nederzettingen legitimeert.
Organisaties als Jewish Voice for Peace, U.S. Campaign to End the Israeli Occupation en Palestine
Legal trekken het breder en stellen dat deze wetgeving het recht bedreigt van elke Amerikaanse
burger om collectief (geweldloze) actie te voeren tegen onrechtvaardigheid.23
Frankrijk
Het Hooggerechtshof in Frankrijk bevestigde in oktober 2015 dat het boycotten van Israël aanzet tot
haat en discriminatie en daarom strafbaar is. Dit leidde tot de veroordeling van activisten die in 2009
en 2010 actievoerden in supermarkten (ze droegen shirts en deelden flyers uit met de tekst ‘Long Live
Palestine, boycott Israel’). Sommige activisten werden veroordeeld op basis van Franse anti-racisme
wetten die in 2003 waren uitgebreid met het verbod op discriminatie van specifieke landen. De

‘Are calls to boycott Israel anti-Semitic?’, The Economist, 12-05-2015,
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2015/05/campus-politics
15 ‘Jerusalem conference features the unsung Israeli perspective on fighting BDS’, Jewish News Service, 28-032016, http://www.jns.org/latest-articles/2016/3/28/jerusalem-conference-features-the-unsung-israeli-perspectiveon-fighting-bds-1#.V1Fcn5GLQ2w=
16 ‘Zo lobbyt Israël tegen de anti-Israël-lobby’, Derk Walters, NRC Handelsblad, 20-04-2016,
http://www.nrc.nl/next/2016/04/20/zo-lobbyt-israel-tegen-de-anti-israel-lobby-1613872
17 ‘Israel “quietly” pushed for anti-BDS legislation in US, UK’, Electronic Intifada, 24-02-2016,
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-quietly-pushed-anti-bds-legislation-us-uk
18 ‘Anti-BDS laws gain momentum across US, but some say they go too far’, Jewish Telegraphic Agency, 23-022016, http://www.jta.org/2016/02/23/news-opinion/united-states/critics-charge-some-state-anti-bds-laws-aim-tolegitimize-israeli-settlements
19 Combating BDS Act of 2016, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4514
20 ‘Congress encouraging US states to “combat BDS”’, Electronic Intifada, 12-02-2016,
https://electronicintifada.net/blogs/josh-ruebner/congress-encouraging-us-states-combat-bds
21 ‘Kirk, Dold Introduce Bill to Stand Against Hateful Targeting of Israel’, website van Mark Kirk, 10-02-2016,
https://www.kirk.senate.gov/?p=press_release&id=1631
22 Vrijheid van meningsuiting wordt in de VS beschermd door het Eerste amendement van de Grondwet,
wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_amendement_van_de_grondwet_van_de_Verenigde_Staten
23 ‘Anti-BDS Legislation by State’, campagne Right to Boycott, http://righttoboycott.org/
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activisten beriepen zich daarentegen op de vrijheid van meningsuiting, maar werden veroordeeld voor
het aanzetten tot discriminatie. De veroordeelden kregen boetes opgelegd.24
Activisten en critici hebben zich negatief uitgelaten over deze wetgeving. Volgens hen is het
criminaliseren van een boycot in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting. Zij stellen dat het
boycotten van een staat een vorm van vreedzaam protest is wat niet bestraft zou mogen worden. Er is
door academici een website opgezet met een petitie, die de regering oproept om de vervolging van
niet-gewelddadige demonstranten te staken.25
Groot-Brittannië
In oktober 2015 kondigde de Britse regering maatregelen aan om te voorkomen dat de publieke sector
BDS kan ondersteunen, o.a. als het gaat om beleggingen in pensioenfondsen door lokale overheden.
Ook introduceerde de minister van Buitenlandse Zaken een vetorecht ten aanzien van
investeringsbeslissingen van lokale overheden. 26 Op 17 februari 2016 verscheen in Groot-Brittannië
een beleidsnota, waarin de Britse overheid benadrukt dat de publieke sector handel met een land dat
lid is van de World Trade Organization (WTO) niet kan weigeren op basis van nationaliteit.27 Boycot
van Israëlische bedrijven mag dus niet, alhoewel de WTO het wel toestaat om maatregelen te treffen
om de publieke moraal te beschermen.28 Volgens de nota riskeren lokale overheden en organisaties
binnen de publieke sector hoge boetes indien zij Israëlische leveranciers boycotten. Het boycotten van
Israëlische producten zou volgens een verklaring van de overheid relaties binnen de Britse
gemeenschap kunnen verstoren en zorgen voor polarisatie. Ook zou het integratie tegenwerken en
antisemitisme verspreiden.29
Activisten in Groot-Brittannië hebben kritiek op de maatregelen van de overheid. Volgens een lid van
de Brighton and Hove Solidarity Campaign zullen de maatregelen van de overheid grote gevolgen
hebben en kunnen ze beschouwd worden als een schending van de lokale democratie. 30

De Europese Unie en BDS
Het Associatieverdrag dat de EU in 1995 met Israël sloot en dat in 2000 werd geratificeerd, bepaalt
dat producten uit Israël in aanmerking komen voor gunstigere invoerrechten. Voor producten
afkomstig uit in 1967 door Israël bezet gebied, geldt deze begunstiging niet. Juiste etikettering van de
producten moet voor de consument duidelijk maken waar producten daadwerkelijk vandaan komen.31
Pogingen binnen de EU en haar lidstaten om tot correcte etikettering over te gaan, stuiten op groot
verzet van Israël en pro-Israëlische groeperingen. Zij zien dit als een boycot van Israël en als
antisemitisch. De Europese ambassadeur in Israël, Lars Faaborg-Anderson, sprak op 28 maart 2016
in Jeruzalem tijdens de conferentie ‘Stop the Boycott’, georganiseerd door het Israëlische dagblad
Yedioth Ahronoth/Ynet en stelde dat de EU elke poging om Israël te boycotten verwerpt. De EU is
tegen BDS en volgens Faaborg-Anderson is het beste tegengif tegen de BDS-beweging een
oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij waarschuwde dat er een groot verschil is tussen
terechte kritiek op het Israëlische beleid en BDS. Ook stelde Faaborg-Anderson dat producten uit de

‘French high court: BDS activists guilty of discrimination’, Times of Israel, 23-10-2015,
http://www.timesofisrael.com/french-high-court-bds-activists-guilty-of-discrimination/
25 Petition in support of the right to call for a boycott of Israeli goods in France,
http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/en
26 ‘Boycotting Israel is a free speech right’, Electronic Intifada, 18-03-2016,
https://electronicintifada.net/content/boycotting-israel-free-speech-right/16056
27 Procurement Policy Note: Ensuring compliance with wider international obligations when letting public
contracts, 17-02-2016,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/500811/PPN_on_wider_internation
al_obligations.pdf
28 ‘Boycotting Israel is a free speech right’, Electronic Intifada, 18-03-2016,
https://electronicintifada.net/content/boycotting-israel-free-speech-right/16056
29 ‘Britain bans public-sector boycotts of Israeli suppliers’, Reuters, 17-02-2016, http://uk.reuters.com/article/ukbritain-israel-boycott-idUKKCN0VQ16J
30 ‘Anger as UK moves to ban Israeli settlement boycott’, Al Jazeera, 17-02-2016,
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/anger-uk-moves-ban-israeli-settlement-boycott-160215164105804.html
31 Bijzondere regelingen bij invoer - Oorsprong van goederen, website Belastingdienst,
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/invoer/invoer
_website_geldig_tot_en_met_30_april_2016/bijzondere_regelingen_bij_invoer/oorsprong_van_goederen/oorspro
ng_van_goederen
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nederzettingen wel degelijk welkom zijn op de Europese markt, mits de herkomst van de producten
correct vermeld wordt.32
Binnen Europa was Zweden het eerste land dat openlijk inging tegen de pogingen van Israël om de
BDS-beweging in de verkeerde hoek te drukken. Het Zweedse Ministerie van Buitenlandse Zaken
verklaarde dat BDS een beweging is vanuit het maatschappelijk middenveld en dat regeringen zich
niet zouden moeten bemoeien met standpunten van organisaties binnen het maatschappelijk
middenveld.33 Volgens voorstanders van BDS zouden meer landen binnen de Europese Unie het
beleid van Zweden moeten volgen.

BDS in Nederland
Ook in Nederland zijn er felle voor- en tegenstanders van BDS. De Nederlandse overheid zegt echter
geen maatregelen te nemen tegen BDS-activiteiten, ook als zij soms oproepen tot een boycot van de
staat Israël. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vindt dat 'uitingen en bijeenkomsten
betreffende BDS worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering,
zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens'. De minister reageerde hiermee op schriftelijke vragen van Rik Grashoff (GL) over de antiBDS conferentie ‘Stop the Boycott’, waarin strafmaatregelen tegen voorstanders van BDS werden
voorgesteld.34
Wat betreft de etiketteringsmaatregelen is de Tweede Kamer inmiddels tot een oordeel gekomen.
Hierover werd in mei en juni 2016 gesproken en gestemd. De etiketten moeten door de importeurs
van producten uit de Westoever en de Golanhoogte zelf op de producten worden geplakt, de Voedselen Warenautoriteit moet hierop toezien. Op donderdag 16 juni 2016 werd een motie aangenomen van
VVD, CU en SGP, met steun van PVV en CDA, om de Nederlandse subsidie stop te zetten aan
organisaties die de BDS-boodschap uitdragen.35 Een andere motie van de SGP, waarin werd
voorgesteld Nederlandse BDS-organisaties in kaart te brengen, teneinde BDS-activisten strafrechtelijk
te kunnen vervolgen, werd weggestemd.36

Reacties in Israël
Een grote meerderheid van de Israëlische politieke partijen is fervent tegenstander van BDS. Op de
conferentie ‘Stop the Boycott’, afgelopen maart 2016 in Jeruzalem gehouden, werd felle kritiek geuit
op de BDS-beweging. Volgens verschillende sprekers de-legitimeert BDS de staat Israël. BDS werd in
verband gebracht met jihadisme, islamitisch terrorisme en antisemitisme. Er werden maatregelen
voorgesteld tegen voorstanders van BDS.37

Opinie Een Ander Joods Geluid
BDS is een beweging die terecht op diverse geweldloze manieren probeert een einde te maken aan
de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Een Ander Joods Geluid is voorstander van een
boycot van producten uit de illegale nederzettingen, van desinvesteringen uit bedrijven die profijt
trekken van de bezetting en van politieke en economische sancties tegen Israël als middelen om de
Israëlische regering onder druk te zetten om een einde aan de bezetting te maken. EAJG is
tegenstander van een culturele of academische boycot van Israëlische kunstenaars of
wetenschappers. EAJG onderkent dat binnen de BDS-beweging ook meer radicale stromingen
‘Boycotts will disappear when Israel advances peace, EU envoy says’, Times of Israel, 28-03-2016,
http://www.timesofisrael.com/boycotts-will-disappear-when-israel-advances-peace-eu-envoy-says/
33 ‘Sweden denies Israeli claim that it opposes BDS’, Electronic Intifada, 16-03-2016,
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/sweden-denies-israeli-claim-it-opposes-bds
34 ‘Antwoord op vragen van het lid Grashoff over Israëlische dreigementen tegen aanhangers van de boycot,
desinvesteringen en sancties (BDS)-beweging’, 19-05-2016,
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D20156
35 Website Han ten Broeke, VVD Tweede Kamerlid, 09-06-2016, http://www.hantenbroeke.nl/index.php/tweedekamerr/moties45/3166-motie-van-het-lid-van-der-staaij-sgp-ten-broeke-vvd-en-voordewind-cu-over-debeeindiging-van-financiering-van-organisaties-die-zijn-aangesloten-bij-de-bds-beweging
36 ‘Voorstel in kaart brengen BDS-beweging verworpen’, Jonet, 15-06-2016, https://jonet.nl/voorstel-in-kaartbrengen-bds-beweging-verworpen/
37 ‘Jerusalem conference features the unsung Israeli perspective on fighting BDS’, Jewish News Service, 28-032016, http://www.jns.org/latest-articles/2016/3/28/jerusalem-conference-features-the-unsung-israeli-perspectiveon-fighting-bds-1#.V1Fcn5GLQ2w=
32
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bestaan, die bijvoorbeeld pleiten voor een totale boycot van Israël. EAJG is tegen een boycot van
Israël als geheel, maar vindt dat deze opvatting valt onder vrijheid van meningsuiting en niets te
maken heeft met antisemitisme. Er zijn ook diverse Joodse groepen in Europa, die wel voor een totale
boycot zijn. Een boycot van de bezetting, zoals EAJG bepleit, kan ook nadelig uitpakken voor
bedrijven, die (ook) in Israël binnen de grenzen van 1967 actief zijn. Dit heeft echter alles te maken
met de verwevenheid van de Israëlische economie met die van de nederzettingen. Een situatie
waarover iedereen die streeft naar een veilig, vreedzaam en verdraagzaam Israël, zich zorgen zou
moeten maken.
EAJG vindt dat het anti-BDS-activisme de plank volledig misslaat. BDS is een geweldloze beweging
die met democratische middelen haar doel probeert te bereiken, die het Palestijnse maatschappelijk
middenveld helpt groeien en die hoop geeft aan mensen in een hopeloze situatie. Wij verwerpen het
argument van antisemitisme dat anti-BDS-activisten ten onrechte inzetten, om de vrijheid van
meningsuiting te kunnen ontnemen aan iedereen die het niet met hen eens is.
Blijft over de eis van de BDS-beweging op het Palestijnse recht op terugkeer. EAJG onderschrijft dit
recht op terugkeer. EAJG zou graag zien dat Israël haar verantwoordelijkheid voor de Palestijnse
vluchtelingen erkent. De praktische oplossing van dit vraagstuk zal door middel van directe
onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen tot stand moeten komen. Dit is in het belang van
zowel Israëli’s als Palestijnen.
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