Hulp aan Gaza: 2020 en wat nog komen gaat
Door Nadia Benaissa
Het jaar 2020 is het jaar van de coronapandemie en
wereldwijde lockdowns. Heel even konden mensen zelf
ervaren hoe het is om in je bewegingsvrijheid beperkt te
worden. In Gaza kunnen mensen zich al veertien jaar niet
verplaatsen buiten de grenzen van het gebied dat in feite
een openluchtgevangenis is. En dat vanaf 2020 volgens
de Verenigde Naties niet langer als leefbaar bestempeld
kan worden. Goederen en mensen komen Gaza amper in
of uit; er is gebrek aan elektriciteit, schoon drinkwater,
voedsel, en medische zorg.
Tot overmaat van de ramp werden er in maart twee
coronabesmettingen vastgesteld. Sindsdien verspreidt
het virus zich onder de mensen. Veel mensen wonen
dicht op elkaar en kunnen moeilijk afstand houden op

Aander luu bin ook luu
'Aander luu bin ook luu…', is te lezen op
een tegeltje als je het huis van Garmt Kroeze
binnenkomt. Andere mensen zijn ook mensen.
Hoewel hij op latere leeftijd een teruggetrokken
bestaan leidde in een klein dorpje in het noorden
van Groningen, bekommerde Garmt Kroeze zich
wel degelijk om mensen, getuige de verschillende
goede doelen die hij steunde.
Na zijn jeugd in Groningen vertok hij naar
Amsterdam om in een fabriek te werken, en zich
zo waar te kunnen maken als socialist. In de
jaren ’60 was hij een van de eerste Provo’s. 'Hij
was antimilitarist, provo van het eerste uur en
actief met happenings. Een goede, eigenzinnige
man', alsdus Provo Roel van Duijn. Kroeze bleef
zijn hele leven opkomen voor de zwakkeren en
onderdrukten. Hij heeft zijn geld en bezittingen
o.a. aan Stichting Kifaia nagelaten. Wij zijn
uiteraard zeer dankbaar voor deze gift, die ons
in staat stelt ook de komende jaren de PMRS te
blijven steunen.
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het dichtbevolkte kleine stukje land. Door het gebrek aan
hygiëne en schoon water is de kans op verspreiding nog
groter.
Door de tekorten is het moeilijk om iedereen te voorzien van
de noodzakelijke middelen. Onze partner The Palestinian
Medical Relief Society (PMRS) geeft voorlichting en deelt
sanitaire pakketten uit. Maar die pakketten zijn schaars,
dus kostbaar. Wij zijn daarom via het platform Geef.nl
inzamelingacties gestart voor extra corona-steun. Ook de
stichting Ontmoet Palestina organiseerde met dat doel een
Geef-actie waarbij de opbrengst naar Stichting Kifaia ging.
In verband met de coronamaatregelen zullen wij de
komende tijd meer online doen. Houd daarom onze website
en sociale media kanalen in de gaten om te weten hoe we
ook nu Gaza kunnen blijven helpen.
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Dit jaar was alles anders.
De hele wereld was in de ban van virus en
lockdown. Opeens speelden vragen als: voor
wie is er een bed in het ziekenhuis? Wie krijgt
straks als eerste een vaccin of medicijn? Veel
mensen in Gaza komt dit soort vragen heel
bekend voor. Zij weten hoe het is om ziek te
zijn, maar niet naar het ziekenhuis te kunnen.
Hoe het is om een tekort aan medische
apparatuur te ervaren. De medewerkers van de
PMRS verdienen meer dan ooit een applaus.
In het interview met Dr. Aed Yaghi, directeur
van PMRS Gaza, leest u hoe zij corona te lijf
gingen. Tevens legt Dr. Yaghi uit tegen welke
extra moeilijkheden je aanloopt als je onder
bezetting met een pandemie geconfronteerd
wordt.
Voor Kifaia betekende het afgelopen jaar: geen
reis naar Gaza, geen filmvertoningen voor volle
zalen of andere evenementen in Nederland,
vergaderen alleen nog maar on-line. Een goede
tijd om te onderzoeken hoe we onze on-line
actieradius kunnen vergroten. En ook een
goed moment om nog eens duidelijk te maken
waar wij precies voor staan. Het recht op
vrijheid van meningsuiting lijkt tegenwoordig
welhaast dagelijks in het nieuws te zijn, maar
Anja Meulenbelt laat zien dat wie beweert dat
Palestijnen ook maar gewoon mensen zijn,
flink in de problemen kan komen.
Gelukkig is er niet alleen maar slecht
nieuws. Dit jaar was ook een jaar van grote
internationale solidariteit. Wereldwijd gingen
mensen de straat op om hun stem te laten
horen tegen racisme. Ook Gaza betuigde zich
solidair. Een stille weldoener uit Groningen liet
ons de helft van zijn spaargeld na. Dat zorgt
ervoor dat wij de de PMRS volop kunnen
blijven steunen. Op de prachtige foto’s van
fotografencollectief Activestills ziet u hoe de
Gazanen erin blijven slagen ondanks alles de
moed erin houden.
Brechtje van Bergen

Pandemie bovenop een
blokkade
Door Lydia de Leeuw
Begin 2020 maakt de coronapandemie zich langzaam
meester van de wereld. In Gaza maakt men zich grote
zorgen, wat als hier corona uitbreekt? PMRS doet er
alles aan om Gaza zo goed mogelijk voor te bereiden op
wat misschien komen gaat. Medewerkers en vrijwilligers
delen vele honderden sanitaire pakketten uit aan mensen
die tot de risicogroepen behoren, geven voorlichting
via o.a. brochures, posters en video's en verspreiden
mondmaskers. Ook de lopende zorg gaat door. 'De nood
blijft door de blokkade van de Gazastrook onverminderd
hoog', zegt Aed Yaghi, directeur van PMRS Gaza. Begin
maart gebeurt het bijna onvermijdelijke: de eerste
coronagevallen worden vastgesteld in Gaza.
Het Ministerie van Volksgezondheid sluit noodgedwongen
tientallen gezondheidscentra vanwege personeelstekorten;
het is alle hens aan dek om de pandemie het hoofd te
bieden. 'Vanaf dat moment verandert ons werk', vertelt
Yaghi. 'Door het wegvallen van veel overheidszorg moeten
we een grote zorgvraag opvangen. We stellen mobiele
zorgteams samen bestaande uit een arts, verpleegkundige,
chauffeur en soms een laborant. De teams worden ingezet
om chronisch zieke patiënten thuis te bezoeken en te
verzorgen, met name in de moeilijker bereikbare gebieden
waar de overheid nu geen zorg meer levert. Ook biedt
PMRS in die periode psychologische ondersteuning, vooral

is. Wat het betekent dat je als Palestijn weet dat de hele
wereld op de hoogte kan zijn van het onrecht dat je wordt
aangedaan, tenslotte kan iedereen die dat wil de beelden zien
op tv en internet, iedereen kan de boeken lezen, kan zich
kortom, informeren, en er toch, nog steeds, wezenlijk niets
verandert. Het maakt ons, van Kifaia, wel eens moedeloos.
Tegelijk ook vastberadener om door te gaan, want als wij ons
wel eens moedeloos voelen, hoe dan de mensen in Gaza zelf?
We mogen ze niet in de steek laten.

aan mensen die in een quarantainelocatie (speciaal ingerichte
schoolgebouwen en hotels) verblijven.' Gaza is in een totale
lockdown van eind augustus tot begin oktober. 'We deden
toen aan "telemedicine", het telefonisch of via internet
beantwoorden van vragen van patiënten', vertelt Yaghi.
Inmiddels zijn ook specialistische mobiele teams actief, voor
het bieden van zorg aan mensen met chronische ziekten zoals
diabetes, mensen die tijdens de March of Return gewond
raakten door legergeweld, en zwangere of net bevallen
vrouwen.
De situatie is wat corona betreft nu redelijk onder controle.
Een klein aantal gezondheidscentra van de overheid is inmiddels weer geopend.
'Maar we zien wel grote problemen. De gezondheidszorg is
afgetakeld door de blokkade dus er is behoefte aan meer financiële hulp, medicijnen en andere middelen. Echter, sinds
het begin van de pandemie leggen donoren de prioriteit bij
coronabestrijding en komt de doorlopende hulp, die toch al
onder druk stond, op de tweede plaats. We mogen niet vergeten: Gaza lijdt nog steeds onder een bezettingspandemie.'
'Patiënten kunnen Gaza niet uit, onze hulpverleners zijn
doelwit van het leger, en Israël discrimineert Palestijnen
ook in deze pandemie. Palestijns bezet gebied, en met name
Gaza, heeft per hoofd van de bevolking vele malen minder
beademingsapparatuur of coronatests dan Israël. Enkele
weken geleden nog weigerde Israël een griepvaccin toe
te laten tot Palestijns gebied omdat een Israëlisch bedrijf
het voor een hogere prijs aan ons wil verkopen. Als het
coronavaccin straks beschikbaar is, mag er geen discriminatie
zijn. Iedereen, waar dan ook ter wereld, moet dezelfde
toegang hebben tot het vaccin', besluit Yaghi.

Foto's onder: ActiveStills
Corona of niet, solidariteit, weerbaarheid, creativiteit
en humor blijven overal zichtbaar.

Waar staan wij voor?
Door Anja Meulenbelt
In al die jaren dat we ons als Stichting Kifaia inzetten
voor Gaza, eerst specifiek voor mensen met een beperking,
en de laatste jaren voor de ondersteuning van de medische
basiszorg door de PMRS, hadden we een dubbel doel voor
ogen. In de eerste plaats de praktische ondersteuning,
door geld te sturen, en, waar dat gevraagd werd,
trainingen te organiseren. Maar het tweede doel was altijd
om hier het verhaal van Gaza te vertellen.
Wat het betekent om in een grote openluchtgevangenis
opgesloten te zitten, met inmiddels zo’n twee miljoen
mensen. Wat het voor de jongeren betekent dat ze nauwelijks
een toekomst voor zich zien: de meerderheid van jonge
mensen, ook als ze afgestudeerd zijn, komt niet aan het
werk. Wat het betekent voor de ouders van kinderen dat
ze hun kroost niet kunnen beschermen tegen dreigende
luchtaanvallen. Wat het betekent dat je moeder of vader
met kanker geen toestemming krijgt om de noodzakelijke
behandeling te krijgen die op de Westoever wel beschikbaar
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Dus gaan we door, zeker nu weer, nu de coronaramp ook
Gaza heeft bereikt. Wat maakt het moeilijk, om er jaar in
jaar uit voor te zorgen dat we een flinke bijdrage naar Gaza
kunnen sturen? Eén factor is de concurrentie met andere
goede doelen, rampen en brandhaarden elders, die, terecht,
ook om onze aandacht vragen. Maar er is nog een factor,
specifiek omdat dit gaat over Israël en Palestina, die mensen
soms kopschuw maakt om zich te engageren. En dat heeft
er mee te maken dat het niet gaat om een tijdelijke oorlog,
of een natuurramp, maar om een al meer dan zeventig jaar
consequent doorgevoerde kolonisering van een land dat eens
Palestina heette. Israël is uitgegroeid tot een apartheidsstaat,
die, ondanks vele VN resoluties, nog steeds verder gaat met
de er nog wonende Palestijnen hun land en hun autonomie
te ontnemen. Om alle Palestijnse mensen die binnen de
grenzen van wat onder Israëlische heerschappij valt op zijn
best als tweederangsburgers te behandelen, en op zijn slechtst
op te sluiten, hun land en huizen af te nemen, en soms te
verwoesten, en hun lot afhankelijk te maken van welwillende
organisaties in het buitenland die er voor moeten zorgen dat
er nog net voldoende te eten is voor de mensen die in Gaza
opgesloten zijn. We hebben vaak geaarzeld of we de harde
feiten, want dat zijn het, wel zo glashard moeten vertellen. Of
we het niet moesten laten bij het verzoek om een humanitaire
bijdrage, om liefdadigheid. Want in Nederland houden we
van het spreekwoord 'waar er twee vechten hebben er twee
schuld'.
Iedereen die zich inzet voor de rechten van Palestijnen krijgt
vroeger of laten te maken met de Israël lobby, die al jaren
campagnes voert, via de media, via de politiek, om ons in
diskrediet te brengen. Door te suggereren dat we terroristen
ondersteunen, of dat we eigenlijk gewoon antisemieten
zijn, die Israël willen vernietigen. Zo worden er verwoede
pogingen gedaan om een definitie van antisemitisme in te
voeren, waardoor ook kritiek op de politiek van de staat Israël

neer zou komen op jodenhaat. En wordt op die manier ook
de boycotbeweging van Israëlisch producten - een vreedzame
actie, geheel binnen de grenzen van mensenrechten en
internationale verdragen - weggezet als steun aan het
Palestijnse terrorisme.
Waar staan wij voor, als Stichting Kifaia? Laten we duidelijk
zijn. Wij zullen werkelijk antisemitisme ten allen tijde
absoluut afwijzen. Maar hier zijn wij vóór:
1. Israël hoort, net als alle landen die zich een democratie
noemen, uit te gaan van gelijke rechten voor alle burgers,
ongeacht etniciteit of religie (VN mensenrechtenverdragen).
2. Israël hoort een einde te maken aan de bezetting van Gaza
en de Westoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de blokkade
van Gaza (VN Resolutie 242).
3. Het recht van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer en
compensatie dient te worden gerespecteerd (VN Resolutie
194).
Nee, dat betekent niet dat Israël dan ophoudt te bestaan.
Het betekent wél dat Israël een ander land wordt, gebaseerd
op gewone democratische normen, mensenrechten, en
internationaal recht. Zoals Zuid-Afrika ook eens is veranderd,
maar nog steeds bestaat. Wie zien we nu als de vrienden van
Zuid-Afrika? Niet degenen die destijds vonden dat apartheid
normaal was, maar zij die meewerkten om de apartheid op te
heffen. Laat dat een voorbeeld voor ons zijn.
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