
STICHTING PALESTINA IN 2015 
 
De Stichting Palestina heeft twee kernactiviteiten:  

- het informeren van het Nederlandse publiek over Palestina; het genereren van steun voor de 
Palestijnse zaak; en het actief druk zetten op diegenen die meewerken de Palestijnen hun 
rechten te ontzeggen; en 

- het organiseren en uitvoeren van humanitaire acties om de ergste actuele nood van 
Palestijnen te helpen bestrijden. 

Waar de werkzaamheden van de Stichting uiteraard alle Palestijnen betreffen –zowel zij die wonen in 
de in 1948 (het huidige Israel) en de in 1967 bezette gebieden, als de vluchtelingen en hun 
nakomelingen over de hele wereld- beperken de humanitaire acties zich tot degenen die deze steun 
het hardst nodig hebben; in de praktijk vooral de bewoners van de Gazastrook. 
 
Ook in 2015 zullen de activiteiten van de Stichting zich concentreren rondom drie thema’s: 
 

1. Humanitaire acties. 
Het Dar Essalam ziekenhuis blijft de belangrijkste partner in Gaza; en Gaza het voor onze hulp 
belangrijkste deel van Palestina. Mede daarom zullen de meeste activiteiten plaats vinden binnen het 
samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza (RvG), waarin we deelnemen met o.a. SP, GroenLinks, 
PvdA, NIDA, Al Awda, Youth for Palestina, St Palestijnse Vrouwen, ISRAA/Het Palestijnse Huis; 
Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid, Pauluskerk, Werkgroep PAIS en SPIOR. Naast 
het inzamelen van gelden ter lediging van vooral medische noden, is bewustwording ook een 
belangrijk doel van Rotterdam voor Gaza. 
Voor tenminste de eerste helft van 2015 zijn de activiteiten toegespitst op de campagne “Licht voor 
Gaza”: een inzamelingsactie voor zonnecollectoren ten behoeve van het ziekenhuis. Na de zomer 
vindt de campagne een afsluiting in een gezamenlijke manifestatie. 
Samen met de RvG partners zullen we de aandacht voor de bevolking van Gaza blijven vragen door 
middel van regelmatige wakes. 
Waar nodig zal de Stichting zich ook inzetten voor noodhulp en humanitaire activiteiten van anderen, 
zoals bijvoorbeeld “Winter in Gaza”.   
 

2. Bewustwording en informatievoorziening.  
Ook buiten de campagnes en BDS-activiteiten om, zullen in 2015 informatievoorziening en 
bewustwording essentiële taken zijn. De eigen website www.rotterdamvoorpalestina.nl en de 
gedeelde site www.rotterdamvoorgaza.nl zijn daarbij belangrijke media.  
Waar mogelijk zullen we ook op evenementen en bij bijeenkomsten met een informatie stand 
aanwezig zijn, waarbij we vooral ook ruimte maken voor informatiemateriaal van het Nederlands 
Palestina Komitee en docP (zie ook www.palestina-komitee.nl en www.docp.nl).  
 

3. Boycot en andere acties. 
Het Rotterdamse comité is lid van de Raad van Aangeslotenen van het Diensten en Onderzoek 
Centrum Palestina (docP), de overkoepelende organisatie in Nederland voor BDS: Boycot, 
Desinvesteringen en Sancties.  
Ook in 2015 zullen we in het kader van BDS een zo groot mogelijk aantal publieks- en 
consumentenacties willen uitvoeren. Belangrijk daarbij zijn: 

 Een bezoek van het inspectieteam supermarkten; 

 Andere boycotacties bij supermarkten zeker nu het overleg met die sector is vastgelopen; 

 De dadelactie in samenwerking met moslimorganisaties bij moskeeën voor de Ramadan; 

 Een glitter actie bij Siebel juweliers, het bedrijf van de Israëlische diamanthandelaar én 
bouwer van illegale nederzettingen Lev Leviev; 

 Patiënten actie tegen het farmaceutische bedrijf Teva/Pharmachemie; 



 Onderzoek naar opdrachtgevers van het beveiligingsbedrijf G4S en oproep naar hen. G4S is 
ook berucht vanwege de rol bij het bewaken van checkpoints, gevangenissen en 
nederzettingen in bezet Palestina. 

In 2015 zullen we bij acties duidelijker herkenbaar aanwezig zijn. 
Voor de uitvoering van deze activiteiten zal ook een beroep worden gedaan op bevriende 
organisaties en netwerken en zullen we ook meer individuele personen moeten aantrekken. 
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