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BRUSSEL - De Volksunie vraagt dat België zijn ambassadeur in Tel-Aviv terugroept voor overleg. Ons

land mag zich in het nieuwe conflict tussen Israël en Palestijnen niet verschuilen achter de Europese

besluiteloosheid, aldus voorzitter Geert Bourgeois op een persconferentie.

In het conflict tussen Israëli's en Palestijnen zijn de laatste twee maanden meer dan 300 doden gevallen en bijna

10.000 gewonden, in beide gevallen voor de overgrote meerderheid Palestijnen. Volgens de VU moet er daarom

politiek opgetreden worden. België mag niet selectief zijn in de verdediging van de mensenrechten, aldus Bourgeois,

die het geweld tegen het Palestijnse volk hekelde.

Naast het terugtrekken van de ambassadeur ijvert de VU voor het opschorten van het samenwerkingsakkoord met

Israël, de opschorting van de bespreking van het Europees associatie-verdrag met dat land en de erkenning van een

Palestijnse staat met oost-Jeruzalem als hoofdstad, aldus kamerlid Ferdy Willems.

Shawki Armali, de Palestijnse zaakgelastigde, hekelde het ,,buitensporige'' geweld van de Israëli's en schetste een

treurig beeld van de economische wurggreep waarin de Palestijnen zich bevinden. In een rapport wordt de

economische schade als gevolg van de recente crisis geschat op 300 miljoen dollar voor de eerste acht weken, of het

dubbele van de financiële hulp door internationale donoren voor heel '99.

Zowel Armali als Ludo Abicht, publicist en kenner van de Israëlisch-Palestijnse problematiek, wezen de Israëlische

nederzettingenpolitiek met de vinger. Armali hekelde de makke houding van Europa en vroeg dat de Veiligheidsraad

een internationale troepenmacht naar het gebied zou sturen.

Tijl Declercq, voorzitter van het Vlaams Palestina Komitee en voormalig parlementslid van de CVP, kondigde in naam

van een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die in Palestina actief zijn de actie ,,vliegtuig voor Gaza'' aan.

Het gaat om een actie waarbij tot noodhulp zal worden opgeroepen en tot het opheffen van de Israëlische blokkade van

de Palestijnse gebieden.
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