
Beste schrijfabonnee,

de januari brief gaat over het lot van bedoeïenen in Israël. 

Het Israëlisch leger stuurde op 1 november een ontruimingsbevel waarin stond 
dat de Jahalin bedoeïenen, 58 families met meer dan 150 kinderen, in Jabal al-
Baba hun land moesten verlaten. Hun huizen bevinden zich in de door Israël 
bezette Westbank. Israël verplaatste de Jahalin bedoeïenen ook al in de jaren 
vijftig. Ze werden toen vanuit de Negebwoestijn in het zuiden van Israël naar de 
Westbank verplaatst.

Toen Israël in 1967 de Westbank bezette werd het graasland van de bedoeïenen 
ingenomen om Israëlische nederzettingen te bouwen .De traditionele manier van 
de bedoeïenen werd onmogelijk gemaakt en ze werden gedwongen om zich te 
vestigen in kleine tentenkampen rond Oost Jeruzalem. Nu moeten ze ook hier 
vandaan.

De Jabal al-Baba gemeenschap hoorde op 16 november dat ze binnen een week 
hun huizen moesten verlaten omdat ze “illegaal gebouwd” zouden hebben op het
land. Ze probeerden het besluit tevergeefs aan te vechten .De gemeenschap 
heeft nieuwe  grond toegewezen gekregen naast de voormalige vuilnisstortplaats
van Jeruzalem.

Sinds het ontruimingsbevel leven de families in angst. De Israëlische autoriteiten
proberen de bedoeïenen te dwingen het gebied te verlaten door hun huizen te 
slopen en middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een oorlogsmisdaad en 
schending van internationale mensenrechten, waaronder het recht op 
huisvesting.

In de brief verzoekt u  de minister het ontruimingsbevel en alle andere 
plannen om de Jabal al–Baba gemeenschap  met geweld te verplaatsen 
in te trekken. Bovendien vraagt u alle vernielingen  in de Jabal al-Baba 
bedoeïenen gemeenschap en andere kwetsbare gemeenschappen in de 
bezette gebieden te stoppen en de verantwoordelijkheid voor plannen, 
bouwen en regelgeving in de bezette gebieden over te dragen aan lokale
Palestijnse gemeenschappen. 
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