Activiteitenverslag SIVMO 2016
Inleiding
In 2016 bestond SIVMO 25 jaar. Dat betekent dat we nu al de
helft van de tijd dat de bezetting voortduurt, groepen steunen
die de mensenrechten-schendingen aan de kaak stellen.
Bijvoorbeeld het fotografencollectief Active Stills, de
mensenrechten-beweging B'tselem, de organisatie van (ex)
dienstplichtigen Breaking the Silence, de nestor onder de
vredesgroepen Gush Shalom, de grote organisatie Peace Now,
die de uitbreiding van de nederzettingen voortdurend bijhoudt,
het Committee Against Torture in Israel en Rabbis for Human
Rights, Physicians for Human Rights, dat medische hulp
verleent in de vorm van artsenbezoek en medicijnen voor
Palestijnen op de Westbank.
Er zijn ook groepen die op kleinere schaal werken, zoals
Hamoked, dat rechtshulp geeft aan Palestijnen, Machsom
Watch, dat rapporteert over wat er gebeurt bij de militaire
grensposten en sinds kort ook excursies in bezet gebied
organiseert. Sadaka Reut brengt jonge joodse en Palestijnse
Israeli's bij elkaar.
Bijzonder ontroerend en indrukwekkend is de samenwerking
van vroegere vijanden. In Parents Circle-Family Forum zijn dat
honderden Israeli's en Palestijnen die een naast familielid
hebben verloren in het wederzijds geweld en die laten zien dat
verzoening mogelijk is. Combatants for Peace is een groep
voormalige Israelische soldaten en Palestijnse strijders die sinds
2006 een beweging vormen voor geweldloze beeindiging van
het conflict.
Het is een enorme waaier van groepen, die er trots op mogen
zijn dat ze dit werk nog altijd volhouden, tot de huidige dag.
Maar er zit vooral een treurige kant aan ons jubileum, 25 jaar
SIVMO. Het is triest dat de bezetting nog steeds bestaat, al 49
jaar, en van dag tot dag erger wordt voor de Palestijnen en ook
de Israelische democratie dreigt aan te tasten.

Des te belangrijker zijn juist de individuele stemmen, de kleine
en grotere groepen, die zich blijven verzetten, tegen de
bezetting, tegen de verdrijving van de Palestijnen, tegen
onderdrukking en schendingen van de mensenrechten.
Wij zijn blij dat we hun werk nog altijd kunnen ondersteunen,
moreel, publicitair en financieel.
Elk kwartaal verschijnt ons blad De Brug met zinvolle
informatie over het andere Israel.
We houden intensief contact met onze achterban, de abonnees
van De Brug en onze donateurs. Er worden verschillende
spreekbeurten gehouden over de Israelische vredesgroepen,
met bezoekende vredesactivisten gaan we op pad.
Misschien is onze belangrijkste taak dat er geld wordt
ingezameld voor deze groepen en dat er nieuwe fondsen en
donateurs worden geworven.
SIVMO heeft in 2016, ondanks alles wat er politiek gebeurde en
niet gebeurde, behoorlijk kunnen functioneren.

Bestuur
Op 13 april 2016 stierf Anneke Jos Mouthaan, oprichtster en
eerste voorzitter van SIVMO. De liefde bracht haar in 1989 naar
Israel, waar zij mensen in de vredesbeweging leerde kennen.
Die vroegen haar of zij terug in Nederland geld kon inzamelen
om hun werk te steunen. Zij begon briefjes naar organisaties te
schrijven die bereid waren haar mee te werken. Van het een
kwam het ander, daarom richtte zij in 1991 SIVMO op, met
Jehoeda Sofer van de Joods-Palestijnse dialooggroep begon zij
het blad De Brug. Wij gedenken in Anneke Jos Mouthaan een
geweldige kleine vrouw die veel zaken in gang heeft gezet die
helaas na haar dood nog moeten worden voortgezet.
In het bestuur van SIVMO hebben relatief grote veranderingen
plaatsgevonden. Jaap van der Vinne is afgetreden als
penningmeester en Hella Rottenberg als secretaris van het
bestuur. Marjon de Klijn is secretaris geworden en Cor Bouwman
penningmeester.

Wij zullen Hella Rottenberg zeer missen. Twaalf jaar lang heeft
zij zich met hart, ziel en haar scherpe verstand ingezet voor
SIVMO en talrijke innovaties en verbeteringen aangebracht.
.

Lezingen, bijeenkomsten en brieven
Bij lezingen, bijeenkomsten en manifestaties over het MiddenOostenconflict zijn wij aanwezig geweest met folders en ons
kwartaalblad De Brug om informatie te geven en nieuwe
abonnees en donateurs te werven.
Daarnaast wordt SIVMO regelmatig uitgenodigd om te vertellen
over het werk van onze groepen.
SIVMO nam deel aan en was aanwezig bij:
het Palestijns filmfestival, georganiseerd door Sabeel
Nederland

de herdenking van het Joods Verzet

de herdenking van de Februaristaking

een bijeenkomst met de nieuwe voorzitter van de Raad van
Kerken




Brieven:



SIVMO stuurde een brief aan de leden van de Vaste
Kamercommissie van BuZa over de toenemende problemen
voor NGO's in Israel die zich inzetten voor het handhaven van
mensenrechten en voor een duurzame vrede.



Dagblad Trouw publiceerde een ingezonden brief van Rick
Meulensteen, hoofdredacteur van De Brug, over de in Israel
aangenomen "NGO-wet" betreffende de vereiste
transparantie over de financiering van de
mensenrechtenorganisaties.



Voorzitter Gied ten Berge regelde een interview in het Blad
Kerk en Israel met Jeremy Milgrom, oprichter van de Rabbis for
Human Rights.

Contacten en samenwerking met andere organisaties
Samen met Een Ander Joods Geluid hebben wij het jaar 2016
ingeluid met een Nieuwjaarsborrel voor onze vrijwilligers,
medewerkers aan De Brug en bestuursleden.
Wij hebben onze contacten verstevigd met Kerk in Aktie,
Sabeel, Kairos en de studentenorganisatie FFIPP, The Rights
Forum en de afdeling Midden-Oosten van de gemeente
Amsterdam.
Wanneer SIVMO activisten op bezoek krijgt uit Israel, koppelen
we daar afspraken met andere organisaties aan vast. Voor de
Rabbis for Human Rights en Reut Sadaka waren die afspraken
succesvol: Kerk in Actie besloot hen financieel te ondersteunen
of hun steun voort te zetten.
In 2015 hebben wij een eerste contact gelegd met het New
Israel Fund.
Het NIF is een groot, van oorsprong Amerikaans fonds, met
afdelingen in de US en Israel. Het NIF steunt sociale
verandering in Israel, staat voor de twee staten oplossing en
steunt ook veel groepen waar wij ons voor inzetten.
Wij blijven contact houden om te bekijken hoe en waarin wij
kunnen samenwerken.
Ontvangst gasten uit Israel

In 2016 hebben wij zelf geen vertegenwoordigers van
Israëlische groepen naar Nederland gehaald. We waren wel op
de hoogte als zij in Nederland te gast waren. In veel gevallen
lukte het om hen te ontmoeten om hun plannen en onze steun
daarvoor te bespreken. Meestal volgde ook een interview voor
ons blad De Brug.
In 2016 spraken wij:






Alon Sjachar Sadaka Israel
Tamara Or van NIF Berlijn
Ron Kronish van Rabbis for Human Rights Israel
Jeremy Milgrom van Rabbis for Human Rights Israel
Hannah Friedmann, oprichtster van PCATI

Facebook, Twitter, website en onze nieuwsbrief
In 2016 hebben wij wekelijks berichten op Facebook geplaatst
en zijn wij actief gaan Twitteren. Niet zonder succes, het aantal
‘volgers’ groeit maandelijks.
Via Facebook doen wij ook mee aan schrijfacties voor de
vrijlating van jonge dienstweigeraars in samenwerking met de
Israelische vrouwenorganisatie Machsom Watch en Amnesty
International. Ook andere petities, zoals voor het stopzetten
van administratieve detentie, verspreiden we via Facebook en
Twitter.
Voor de naamsbekendheid van SIVMO en de groepen waar wij
voor werken, is Facebook een belangrijk instrument.
SIVMO verstuurde ook in 2016 een driemaandelijks nieuwsbrief.
Hiermee houden wij onze lezers op de hoogte van actueel
nieuws uit Israel en de bezette gebieden. Daarnaast wordt er
een groep uitgelicht opdat er voor hen financiële steun komt.
De Brug

Na 10 jaar en 41 nummers van De Brug hebben Max Arian en
Hella Rottenberg afscheid genomen van het redacteurschap. Na
al die jaren hebben zij besloten het stokje over te dragen aan
een jongere generatie. Zonder hun fantastische werk en hun
geweldige inzet door de jaren heen hadden we nu niet het
mooie blad gehad zoals het 4 keer per jaar voor ons ligt.
Onze nieuwe hoofdredacteur is Rick Meulensteen.
Ons kwartaalblad De Brug heeft in 2016 ruim aandacht besteed
aan de actuele ontwikkelingen en activiteiten van de vredes- en
mensenrechtenorganisaties, interviews gebracht met gasten uit
Israel en Palestina, en film- en boekbesprekingen gepubliceerd.
De Brug wordt verzonden naar 550 abonnees, wordt gratis
verstuurd naar parlementariërs, de Nederlandse ambassade in
Israel en Nederlandse journalisten. In 2016 is De Brug op veel
plaatsen neergelegd en verspreid tijdens bijeenkomsten en
lezingen.
Van elk nummer van De Brug worden vier artikelen op de
website geplaatst en via Facebook verspreid. Op deze manier
maken wij ook voor niet-abonnees achtergrondinformatie
beschikbaar.

