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MADA ondersteunt journalisten bij de uitoefening van hun beroep 
Engelstalige site: https://kuminow.com/mada/ 

 
Organisatie 

Het Palestijnse Centrum voor 
Persvrijheid (MADA) werd 
opgericht in 2006 toen een aantal 
gemotiveerde en visionaire 
Palestijnse burgers en 
journalisten de handen ineen 
sloegen om op te komen voor 
het recht op vrijheid van 
meningsuiting. De eerste twee 
jaren van haar bestaan werd 
MADA door uitsluitend 
vrijwilligers en activisten 
gerund. Zij vonden het tijd 
worden voor veranderingen: 
ondersteuning van journalisten 
die dagelijks werden gehinderd 
bij de uitoefening van hun 
beroep. 
MADA is een onafhankelijke 
non-profit NGO, met de 
Palestijnse gebieden als 
werkterrein en Ramallah als 
uitvalsbasis. MADA neemt het 
metterdaad op voor journalisten 
door de Palestijnse media verder 
te ontwikkelen en de persvrijheid 
te verdedigen. MADA staat journalisten bij door de schending van hun rechten te registreren en 
bekend te maken. Daarmee worden journalisten gesteund in hun recht, zich openlijk uit te spreken 
en zelfcensuur toe te passen. Zij krijgen gratis juridisch advies en bijstand, hun recht op toegang 
tot informatie wordt ondersteund. Zo wordt het democratisch gehalte van de Palestijnse 
samenleving bevorderd. 
De organisatie van MADA wordt gekenmerkt door doorgaande strategische processen  als 
antwoord op onderzoek naar en studie van de gebreken en uitdagingen die eigen zijn aan de 
bescherming en de voorzieningen van de media. Samengevat is dit de visie van MADA: vrije en 
professionele media in Palestina.   
MADA nodigt jou uit, haar doelen te onderschrijven en te ondersteunen door de regering van 
Israël met klem te vragen  
a te stoppen met aanvallen op Palestijnse journalisten en  
b. de Israëlische Facebook-wet op te heffen, die het mogelijk maakt,  Palestijnse accounts te sluiten 
als de inhoud de regering niet bevalt.  

https://kuminow.com/mada/


Onderwerp 

Het eerste half jaar van 2018 liet toename zien van het aantal gevallen van aanvallen op de 
persvrijheid. Zonder twijfel is de moord door het Israëlische bezettingsleger op de twee 
journalisten  (Yasser Murtaja and Ahmed Abu Hassan) het ernstigste en meest duidelijke 
voorbeeld van de wijze waarop het bezettingsleger en de autoriteiten omgaan met journalisten en 
de media int Palestina. Yasser en Ahmed werden vermoord toen zij hun werk als verslaggever 
deden bij de Grote Mars voor Terugkeer in Gaza. 
In dat eerste half jaar werden er in totaal 208 keer Israëlische aanvallen gedaan, gericht tegen de 
persvrijheid in Palestina. Dat is een toename van 64% vergeleken bij dezelfde periode in 2017, toen 
er sprake was van 127 aanvallen.   
De ernst van fysieke die aanvallen schuilt niet alleen in het aantal, maar ook in de vorm. 62 
Journalisten werden geraakt door kogels (scherp), rubber kogels en gasbommen die direct op hun 
lichaam waren gericht. Een aantal van deze journalisten werden gewond, twee van hen werden 
gedood.  
Met negatie van de internationaal vastgelegde rechten van media en journalisten, waaronder het 
recht van bescherming en immuniteit, die hen in staat moeten stellen hun werk zonder 
belemmering uit te voeren, werden militairen en sluipschutters ingezet tegen journalisten. 
Daarmee moeten de misdaden, begaan door het Israëlische leger tegen geweldloze Palestijnse 
demonstranten verdoezeld worden. Ook moet daarmee voorkomen worden dat stemmen van 
Palestijnse getuigen door de wereld worden gehoord.  
De moorden op Yasser Murtaja en Ahmed Abu Hussein zijn toegevoegd aan nog eens 41 moorden 
op journalisten op de West Bank en in Gaza, sinds 2000 begaan door het Israëlische bezettingsleger. 
Bij de aanvallen op Gaza in 2014 werden al 17 journalisten gedood. Daarnaast werden tientallen 
journalisten, mannen en vrouwen, gewond bij deze aanvallen. Velen van hen zijn voorgoed 
invalide.  
MADA is van mening dat de toenemende omvang en ernst van de misdaden begaan door 
Israëlische militairen en autoriteiten tegen journalisten en media, een direct gevolg is van de 
straffeloosheid van het Israëlische bezettingsleger. Soldaten die misdaden plegen tegen Palestijnen 
krijgen weinig of geen straf. Daarmee wordt de Israëlische bezettingsmacht aangemoedigd om 
door te gaan met het plegen van dergelijke misdaden.Tenslotte zullen die misdaden de nieuwe 
norm worden. 

Verhaal 

Yasmin Akram Al-Na’ouq, freelance fotograaf. 
  
Op 14 mei 2018 werd de freelance fotograaf Yasmin Akram Al-Na'ouq (24 jaar) met een kogel in 
haar rug neergeschoten en met een gasbom geraakt terwijl ze de Mars voor de Terugkeer, ten 
oosten van Jabalia/Gazastrook versloeg. 
Op basis van de onderzoeken van MADA-veldonderzoeker droeg Al-Na'ouq haar persuniform en 
was zij het grenshek tot op ongeveer 200 meter genaderd. Terwijl zij naderde was zij zich er niet 
van bewust dat zij zich inmiddels op ongeveer 50 meter van het hek bevond. In die strook werden 
tientallen demonstranten neergeschoten. Militairen bij het grenshek vuurden een spervuur van 
kogels af. Een van die kogels trof haar in de rug, terwijl ze met een tablet aan het filmen was. De 



tablet viel uit haar hand en brak. Ze begon net om hulp te roepen, toen een drone ongeveer 30 
gasbommen afvuurde. Een trof haar in de rug, een andere haar zij.  
Volgens het verslag van Al-Na'ouq verloor ze daarna het bewustzijn. Zij werd wakker toen ze zich 
in de medische velddienst in het oostelijke deel van Jabalia bleek te bevinden en de dokter hoorde 
zeggen dat ze naar het Al-Awda-ziekenhuis moest worden gebracht. Meteen daarna verloor zij 
opnieuw het bewustzijn. Pas laat in de nacht kwam zij weer bij  in het Al-Awda-ziekenhuis, waar 
ze op bed lag met haar familie om haar heen. Om 3.30 uur PM werd Al-Na’ouq uit het ziekenhuis 
ontslagen. De arts had haar dringend geadviseerd niet te bewegen om te voorkomen dat het letsel 
in haar rug zou verergeren. Ook maande hij haar een CT scan van haar rug te laten maken om vast 
te stellen of er sprake was van botbreuken. Omdat het Al-Shifa ziekenhuis het aantal gewonden 
van de vreedzame Mars voor Terugkeer niet aan kon, werd het 7 juni voordat de scan gemaakt kon 
worden.  
Yasmin Al-Na'ouq heeft verklaard dat ze nog steeds lijdt aan problemen met haar ademhaling en 
aan hoofdpijn als gevolg van inademing van gas, aan uitputting en rugpijn.  

  

 

Actie 

Als afwijkende meningen en de waarheid niet gezien en gehoord mogen worden, is de meest 
adequate reactie om uw afwijkende mening luider de laten horen en de waarheid breed te delen. 
Facebook, Twitter en YouTube hebben samengewerkt om de Israëlische regering in staat te stellen 
Palestijnse berichtgeving  te controleren en censureren. Deze censuur beperkt de mogelijkheden 
van mensenrechtenactivisten en organisaties om openlijk en legaal te spreken, een recht dat 
internationaal en wettelijk is vastgelegd. Uiteraard zijn er geen voorzieningen getroffen die 
Palestina in staat stellen om Israëlische personen en organisaties te volgen en te censureren. 
Deze actie houdt in dat je deze week elke dag minstens één degelijk journalistiek product van 
Palestijnse hand of een van de onderstaande artikelen /rapporten te deelt. Als je niet zeker weet 
welke nieuwsorganisaties regelmatig professionele producten van Palestijnse journalisten 
produceren, kun je de volgende sites raadplegen: 

  
• +972 Magazine: https://972mag.com/ 
• Mondoweiss: https://mondoweiss.net/ 
• The Palestine Chronicle: http://www.palestinechronicle.com 
• Palestine Square: https://palestinesquare.com 

  
Als je deze artikelen in je netwerk deelt, sluit daarbij dan een link in naar 
https://kairos-sabeel.nl/tag/kumi-now/ en noteer daarbij  #KumiNow and #Kumi28. 

Artikelen die je zou kunnen delen:  

The barring of Christians in Gaza from celebrating Easter in Jerusalem. (+972) 
The shooting a blindfolded and bound Palestinian 15-year-old boy. (Mondoweiss) 
The shutting down of a boys football tournament in Jerusalem (Maan) 
A trinity of oppression (Palestine Square) 
The prevention of ‘foreigners and minorities’ from visiting state Kindergartens in Israel (+972) 
Israeli settlers attack Palestinian family in West Bank (PNN) 

https://972mag.com/
https://mondoweiss.net/
http://www.palestinechronicle.com/
https://palestinesquare.com/
https://kairos-sabeel.nl/tag/kumi-now/
https://972mag.com/easter-gaza-permits-blockade/141104/
https://mondoweiss.net/2019/04/blindfolded-handcuffed-palestinian/
http://maannews.com/Content.aspx?id=783267
https://palestinesquare.com/2019/04/03/a-trinity-of-oppression-navigating-freedom-of-speech-in-palestine/
https://972mag.com/kindergartens-segregation-jerusalem/141087/
http://english.pnn.ps/2019/04/15/watch-israeli-settlers-attack-palestinian-family-in-west-bank/


 
Literatuur 

Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 
  
“Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat vrijheid van 
bemoeienis bij het zoeken naar en gebruik maken en ontvangen van informatie, en die door te 
geven aan alle media, ongeacht grenzen." 

  

 
Bronnen 

Rapporten: 

• “The PCHR’s Silencing the Press: Document about Israeli Forces’ Attacks Against Media 
Workers and Media Institutions in oPt”: http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/
2016/10/Silencing-the-Press-2016.pdf 

• “#Palestine 2017 Report: Palestinian online content targeted through mass surveillance, 
digital occupation and biased content moderation” from 7amleh: http://7amleh.org/
2018/04/03/press-release-palestine-2017-report-palestinian-online-content-targeted-
through-mass-surveillance-digital-occupation-and-biased-content-moderation/ 

  
Artikelen: 
• “Armed with a Camera in Gaza: Who is Yaser Murtaja?” From Middle East Monitor: 

https://www.middleeastmonitor.com/20180419-armed-with-a-camera-in-gaza-who-is-
yaser-murtaja/ 

• “Palestine: IFJ accuses Israeli authorities of lies and cover-up” from the International 
Federation of Journalists: http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/
palestine-ifj-accuses-israeli-authorities-of-lies-and-cover-up/ 

• “60 Attacks against Media Freedoms in Palestine during June” from MADA: http://
www.madacenter.org/report.php?lang=1&id=1802&category_id=13&year=2018 

  
Facebook and censuur: 
• “Facebook Labels Palestinian Journalism ‘Hate Speech’” from Electronic Intifada: https://

electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/facebook-labels-palestinian-journalism-hate-
speech 

• “Facebook Says It Is Deleting Accounts at the Direction of the US and Israeli Governments” 
from The Intercept: https://theintercept.com/2017/12/30/facebook-says-it-is-deleting-
accounts-at-the-direction-of-the-u-s-and-israeli-governments/ 

• “Facebook Shuts Down Palestinian Ruling Party’s Official Account” from Times of Israel: 
https://www.timesofisrael.com/facebook-shuts-down-palestinian-ruling-partys-official-
account/ 

• “Palestinians Fight Facebook, YouTube Censorship” from Al Jazeera: https://
www.aljazeera.com/news/2018/01/palestinians-fight-facebook-youtube-
censorship-180119095053943.html 
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Volg MADA op 

Website  https://www.madacenter.org/en  
Facebook  https://m.facebook.com/MadaCenterPS/ 
Twitter  https://twitter.com/mada_pal  
Youtube http://www.youtube.com/madacenter1 

https://m.facebook.com/MadaCenterPS/
https://twitter.com/mada_pal
http://www.youtube.com/madacenter1

