GroenLinks heeft foute vrienden
Het is veelzeggend dat uitgerekend de islamitische terreurorganisatie Hamas, die openlijk de
vernietiging van de Joodse staat propageert, onlangs een promotiefilmpje voor het
traditioneel anti-Israëlische GroenLinks heeft geproduceerd.
Het filmpje wordt verspreid door het ‘European Palestinian Media Center’ (EPAL), dat geleid
wordt door de in Nederland woonachtige Hamasactivist Amin Abou Rashed. In het filmpje
wordt GroenLinks geprezen voor haar anti-Israëlische opstelling, in het bijzonder voor haar
expliciete en onvoorwaardelijke steun aan de tegen de Joodse staat gerichte BDS- en
demoniseringscampagne. BDS staat voor boycot, desinvestering en sancties en Israël is de
enige staat ter wereld, een democratische rechtsstaat nog wel, die erdoor belaagd wordt.
Demonisering van Israël
De vanuit ‘PLO-hoofdstad’ Ramallah gecoördineerde BDS-beweging opereert wereldwijd en
gebruikt demonisering van Israël als voornaamste middel om de internationale gemeenschap
tot boycot, desinvestering en sancties op te hitsen.
Wie BDS steunt, steunt niet alleen het boycotten van Joodse bedrijven uit Israël, maar ook het
als misdadige ‘Apartheidsstaat’ demoniseren en met politieke en economische sancties doen
treffen van Israël. De BDS-demoniseringscampagne heeft tot doel het Joodse
zelfbeschikkingsrecht én het bestaansrecht van de Joodse staat te ondermijnen. Vervolgens
moet die staat met gerichte economische en politieke actie van de internationale
gemeenschap worden verzwakt zodat deze uiteindelijk implodeert.
‘Recht op terugkeer’
In dat kader eist de BDS-beweging ook systematisch de verwezenlijking van het zogenaamde
(en niet bestaande) ‘recht op terugkeer’. Dat betreft de Palestijnse Arabieren die als gevolg
van de tegen Israël gerichte Arabische agressie- en vernietigingsoorlog van 1948-1949 het
gebied ontvluchtten of ontheemd raakten. Volgens de BDS-beweging geldt dat ‘recht op
terugkeer’ ook voor al hun miljoenen nakomelingen, waar zij zich ook bevinden.
Verwezenlijking van dat ‘recht’ zou de staat Israël letterlijk overspoelen en daarmee langs
demografische weg vernietigen.
Enkele stemmen over de daadwerkelijke doelstelling van de BDS-beweging:
“Het echte doel van BDS is het vernietigen van de staat Israël. […] Dat moet als een
ondubbelzinnig doel worden vermeld. Er moet geen enkele twijfel bestaan over het doel.
Rechtvaardigheid en vrijheid voor de Palestijnen zijn onverenigbaar met het bestaan van de
staat Israël.”
As’ad AbuKhalil, Libanees-Amerikaanse BDS-activist en hoogleraar politicologie aan de
California State University
“Zeker, we zijn absoluut tegen een Joodse staat in enig deel van Palestina. Geen Palestijn,
geen rationele Palestijnse, behalve een weggeef-Palestijn, zal ooit een Joodse staat in
Palestina accepteren.”
Omar Barghouti, oprichter van BDS
Meer uitspraken staan op www.stopbds.com

De motie van GroenLinks
Op 16 februari 2019 besloot het ledencongres van GroenLinks in een motie dat BDS een
“geoorloofd middel is om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid.” De
volksvertegenwoordigers van GroenLinks, met name die in het Europees Parlement, worden
opgeroepen om “alert te zijn op pogingen om BDS in enig land strafbaar te stellen en zich
krachtig tegen zulke pogingen te verzetten”.
De GroenLinks-motie betitelt BDS als “geweldloze politieke actie.” Dat de grondleggers en
veel supporters van de BDS-beweging luid en duidelijk de vernietiging van de Joodse staat
beogen te bewerkstelligen; dat de BDS-beweging verweven is met terroristische
organisaties; dat BDS veelvuldig gepaard gaat met antisemitisme; dat alles kwam op het
GroenLinks-congres niet aan de orde.
Maar men wist vanzelfsprekend van de hoed en de rand en men kan (nu of later) onmogelijk
zeggen dat men het niet geweten heeft, al doet men daartoe wel een hypocriete poging.
GroenLinks verklaart op woensdag 6 maart namelijk dat men alleen vanwege de vrijheid van
meningsuiting tegen het verbieden van BDS is, maar dat GroenLinks Israël niet wil boycotten.
Maar BDS is natuurlijk oneindig veel meer dan een boycot. Het centrale deel ervan bestaat uit
het op antisemitische wijze demoniseren van de Joodse staat.
GroenLinks laat ook sancties nadrukkelijk buiten beschouwing, en dat is logisch omdat men
steeds heeft verklaard die wel degelijk tegen Israël te willen inzetten (o.a. via de EU).
Voorts noemt GroenLinks BDS een ‘reactie op Israëlisch geweld’, terwijl het BDS onomwonden
gaat om de vernietiging van de Joodse staat.
Kortom: GroenLinks wil Israël niet boycotten, maar wel laten demoniseren en met
(economische en politieke) sancties en desinvesteringen treffen.
GroenLinks zegt het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren, maar vindt
een internationale campagne tegen Joods zelfbeschikkingsrecht en de legitimiteit van de
Joodse staat geen enkel probleem.

Vanwege al deze genoemde punten roepen wij GroenLinks op om:
-

in de meest duidelijke bewoordingen afstand te nemen van BDS, en van de op het
ledencongres van 16 februari jl. aangenomen motie
excuses aan te bieden aan de Joodse gemeenschap en de staat Israël

