
Het Women's Center for Legal Aid and 

Counselling (WCLAC)  

Kumi Now Week 6 

Nachtelijke invallen op Palestijnen in het bezette gebied zijn het belangrijkste instrument voor geweld 

tegen Palestijnse vrouwen. Het Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) zet zich in om 

dit geweld te documenteren en te bestrijden. Dit is wat u moet weten over geweld tegen Palestijnse 

vrouwen en wat u kunt doen zodat we samen in opstand kunnen komen. 

Het Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) is een Palestijnse basisorganisatie zonder 

winstoogmerk die streeft naar gendergelijkheid en vrouwenrechten gebaseerd op de principes van 

democratie, sociale rechtvaardigheid en respect. WCLAC maakt gebruik van vele methoden om de 

oorzaken en gevolgen van gendergerelateerd geweld in de Palestijnse samenleving te inventariseren 

en aan te pakken, die voortkomen uit de interne factoren van de traditionele, patriarchale 

samenleving, tot de externe factoren van de Israëlische bezetting. 

Shereen's Verhaal 

Voor Shereen, een moeder van vier kinderen uit Hebron, die getrouwd is met een Jeruzalem I.D. 

houder, is het proces van gezinshereniging lang en duur geweest. "Ongeveer negen jaar lang heb ik in 

angst in Jeruzalem gewoond; ik kon geen gezinshereniging aanvragen omdat ik jonger was dan 25 

jaar, dus ik was niet vrij om me te verplaatsen. Ik miste veel van de familiemomenten in het huis van 

mijn ouders in Hebron, en ook mijn familie kon me niet bezoeken". Na haar aanvraag in 2016, meer 

dan zes maanden later, wachtte ze nog steeds op haar vergunning en blijft nu in haar huis gevangen 

zitten in afwachting van willekeurige controles om te bewijzen dat ze in Oost-Jeruzalem woont. "Ik 

heb het gevoel dat ik een vreemdeling ben die in mijn eigen land woont, ik heb niet de meest 

fundamentele rechten om met mijn familie te leven en me vrij te bewegen. 

Oorspronkelijk gepubliceerd door WCLAC op 

http://www.wclac.org/english/userfiles/JERUSALEM%20WOMEN-ISSUES%20OF%20CONCERN-

MAY%202017-Final.pdf     



De actie: 

Maak een tekening of foto van bloemen en stuur die naar het kantoor van de U.N. Women’s office 

met de vraag waarom de V.N. Israël niet verantwoordelijk houdt voor Resolutie 1325 van de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC). Leg uit dat door Israël niet verantwoordelijk te 

stellen voor het internationale recht, de Verenigde Naties geweld tegen Palestijnse vrouwen en 

meisjes toestaat. Moedig de V.N. in uw brief aan om op te treden door resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad volledig uit te voeren en Israël verantwoordelijk te stellen voor zijn daden. 

Voorbeeldbrief: 
 

The U.N. Women’s Office 

New York 

 

Dear Madam, Sir, 

 

I'd like to ask you why the U.N. is not keeping Israel accountable to United Nations Security Council 

(UNSC) Resolution 1325. By not holding Israel accountable to international law, the U.N. is allowing 

violence against Palestinian women and girls. I like to encourage the U.N. to act by fully 

implementing UNSC Resolution 1325 and to hold Israel accountable for its actions. 

 

Sincerely 

 

[uw naam en adres]  

  

Adres:  

U.N. Women 
Two United Nations Plaza, 12th Floor 
New York, NY 10017 
United States 
 

Plaats een foto van de bloemen die je hebt opgestuurd op sociale media, met de boodschap: “Door 

Israël niet verantwoordelijk te stellen voor het internationale recht, staan de Verenigde Naties 

geweld tegen Palestijnse vrouwen en meisjes toe”. Op Twitter kun je U.N. Women @UN_Women 

taggen, terwijl het op Facebook @unwomen is (https://www.facebook.com/unwomen/). Neem de 

link op van de Kumi Now-pagina: 

https://kuminow.com/wclac/ , met de hashtags 

#KumiNow en #Kumi6. 

 

Achtergrond 

Gendergerelateerd geweld blijft een bedreiging 

voor Palestijnse vrouwen. Een van de meest 

prominente vormen van geweld binnen de bezette 

Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem is de 

nachtelijke invallen. Op basis van de huidige cijfers 

https://www/
https://kuminow.com/wclac/


schat het WCLAC dat er elk jaar ongeveer 1360 nachtelijke invallen plaatsvinden, die gewoonlijk 

leiden tot arrestaties, zelfs van kinderen. De bouw van nederzettingen is rechtstreeks gekoppeld aan 

de toename van het aantal nachtelijke invallen en arrestatiezaken en een toename van het geweld 

van de kolonisten. 

 Het motief van het WCLAC is de documentatie van getuigenissen van Palestijnse vrouwen die het 

geweld en de aanvallen op het werk overleefd hebben. Vrouwelijke veldwerkers worden door het 

WCLAC ingehuurd om deze getuigenissen te verzamelen door het verzamelen van interviews in de 

getroffen gebieden. Dit om uit de eerste hand een verslag te krijgen van de gevolgen van nachtelijke 

invallen en arrestaties voor Palestijnse vrouwen. Directe rekeningen zijn een essentiële stap bij het 

identificeren van misdrijven, zodat we een op bewijs gebaseerde, juridische aanpak kunnen hanteren 

bij het melden van de kwestie. 

-----------------------------------------    

"De Zondvloed en de Boom" 

Toen de orkaan wervelde en zijn vloedgolf  

van donker kwaad blies 

het goede groene land op, 

zijn "ze" blij. De westelijke luchten 

weerklonken met vrolijke verhalen: 

"De boom is gevallen! 

De grote stam is verbrijzeld! De orkaan laat geengreintje leven in de boom!" 

 

Is de boom echt gevallen? 

Nooit! Niet met onze rode stromen die voor altijd vloeien, 

niet terwijl de wijn van onze doorntakken 

de dorstige wortels voedde, 

Arabische wortels die leven 

diep, diep, diep kruipend in het land! 

 

Als de boom opstaat, zullen de takken van de boom 

groen en vers bloeien in de zon, 

het gelach van de boom zal blad dragen 

onder de zon 

en vogels zullen terugkeren.  

Vast en zeker zullen de vogels terugkeren. 

De vogels zullen terugkeren! 

 

Door Fadwa Tuqan, een beroemde Palestijnse dichteres van het verzet, gepubliceerd in het 

Palestijns-Israëlische Tijdschrift voor Politiek, Economie en Cultuur op 

http://www.pij.org/details.php?id=94 


