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Het Congres van de MWB-ABVV is opnieuw verontwaardigd over wat er zich afspeelt in de 

door de Staat Israël bezette Palestijnse gebieden. Al meer dan 70 jaar lijdt Palestina onder 

een militaire bezetting. De Staat Israël maakt zich dagelijks schuldig aan schandelijke 

praktijken.  

Nieuwe en gelijkaardige getuigenissen stromen binnen over de verslechtering van de 

leefomstandigheden en over de dagelijkse vernedering van het Palestijnse volk, zonder 

onderscheid in leeftijd of geslacht. Of het nu gaat om oude of jonge vrouwen of om kinderen 

vanaf 3 jaar, de manier waarop de Palestijnen behandeld worden is schandalig.  

Kinderen vanaf 3 jaar worden heel vaak willekeurig opgesloten, en dat gebeurt tot binnen de 

Palestijnse gezinnen. Deze kinderen worden zonder motief of uitleg gevangen gezet en weer 

vrijgelaten nadat ze fysiek en psychisch geweld ondergaan hebben.  

De blokkade door de Staat Israël, en met medeplichtigheid van de landen die Palestina 

weigeren te erkennen, leidt tot ondraaglijke situaties waarin zuigelingen sterven door een 

tekort aan melk en waarin kinderen en volwassenen sterven door een gebrek aan 

medicijnen en aan de meest elementaire gezondheidszorg. Deze toestand is niet langer 

houdbaar voor het Palestijnse volk. Wij eisen dat de bevoegde autoriteiten, zowel op 

federaal als op Europees vlak, druk uitoefenen zodat de Staat Israël onmiddellijk ophoudt 

met deze slachtpartij.  

De staalarbeiders van Wallonië en Brussel veroordelen krachtig deze politiek van 

onderdrukking en bezetting door Israël. De MWB eist:  

 een onmiddellijke reactie door de federale en de Europese autoriteiten en door de 

internationale gemeenschap om onmiddellijk een einde te stellen aan deze 

onmenselijke leefomstandigheden;  

 de opheffing van de blokkade zodat een aanvoer van medicijnen en eerstelijns-

behoeften (zoals elektriciteit) mogelijk wordt voor de Palestijnse gezinnen;  

 de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België;  

 het einde van de kolonisering en de terugkeer naar de grenzen van 1967, in 

toepassing van de resoluties van de Verenigde Naties.  


