
D
evideobeelden
gingendit voor-
jaardehelewe-
reldover. EenPa-
lestijndiewerd
neergeschoten
nadathij een Is-
raëlische soldaat

hadaangevallenenverwond, ligtop
degrond.Danvuurt eenanderemili-
tairplotseling.Bloedstroomtuithet
hoofdvandePalestijn.
Wiehadgedachtdat Israëlgeschokt

zoureageren,kreegongelijk.Ruim
tweederdevandebevolkingvindtdat
demilitairnutenonrechtevoorde
rechter staatwegensdoodslag.Opso-
cialemediaregendehetsteunbetui-
gingenaansoldaatElorAzriadiehet
dodelijkeschothadgelost.
DirecteurHagaiEl-Advande Israëli-

schemensenrechtenorganisatie
B’Tselemisniet verbaasd.Hijhoudt
vandaageen lezing inAmsterdamop
uitnodigingvandeStichtingGate48,
‘kritische Israeli’s inNederland’.
B’Tselemverspreiddedevideodie

dooreenPalestijnsemedewerker
werdgemaakt. El-Ad: ‘Alsweuitzoo-
men, zienwedatprominentepolitici
en leidinggevendenbijdepolitie en
het legeralmaandenroependataan-
slagplegers terplekkemoetenwor-
dendoodgeschoten.Daardoor ison-
derdebevolkinghetgevoelontstaan
dat schietendesoldatengewoonhun
werkdoen.Ookal isdewetduidelijk:
shooting tokill is alleen toegestaan
wanneer iemandhet levenvanande-
renbedreigt.’
El-Ad is sceptischoverdeuitkomst

vanderechtszaak tegensoldaatAzria.
‘Dathij voorde rechter staat, is alheel
bijzonder. Vaakwordthetgebruik
vanexcessief geweldniet eensver-
volgd.Of hetwordtgebagatelliseerd,
zoalswebij andere recente rechtsza-
kenhebbengezien. Er loopteenzaak
tegen tweemilitairendieeen 16-ja-
rigePalestijn inderugschoten.De
aanklacht luidt: ‘roekeloosen licht-
vaardiggebruikvaneenvuurwapen’.
Dusniet:moordof doodslag.’
Leidinggevendengaanvaakvrijuit,

steltEl-Ad. ‘Eenkolonel schootdrie
maalgerichtopeenandere jongePa-
lestijn.Devideobeeldendieweheb-
benverspreid, latenergeentwijfel
overbestaandatdatnietnodigwas. In
april isdezaakgesloten.Zonderver-
oordeling.’Dezeweeknogwerd, ‘bij
gebrekaanbewijs’,dezaakgesloten
tegeneenpolitiemandieeenPalestijn
hadgedoodmeteenrubberenkogel.
VoorzoverEl-Adweet, zijnergeenvi-
deobeeldenvandeschietpartij.
Tijdensdeeerste intifada (Pales-

tijnsevolksopstand), eindvorige
eeuw,werdB’Tselemopgerichtom
schendingenvanmensenrechten te
documenteren.Want, zoals El-Adbij
zijnaantredenalsdirecteur in2014
zei: ‘Als PalestijnenopdeWestelijke
Jordaanoeverwordendoodgescho-
tenener isgeenvideobeschikbaar,
dan is erookgeenzaak. Is erwel een
video,danwordtdeauthenticiteit er-
vanbetwist.’

Aanvankelijk beperkte B’Tselem
zich tot het verzamelen van fei-
ten. Steeds vaker doet u politieke
uitspraken. Zo signaleerde u on-
langs ‘fascistische trends’ in de
Israëlische regering.
‘Wegaan in junihet vijftigste jaar van

debezetting in.Wiedeoprichters van
B’Tselemhadgevraagdof wenunog
zoudenbestaan,had ‘nee’ tehoren
kregen.Het liefst zoudenweophou-
den tebestaan.Onsdoelwas tijdelijk,
zoalsdebezetting tijdelijk zouzijn.
Maardeopeenvolgenderegeringen-
Netanyahudedenendoennietsom
ereeneindeaan temaken.Zenemen
genoegenmetdestatus-quo.Moeten
wenogeensvijftig jaarwachtenop
heteindevandebezetting,dieperde-
finitie schendingenvandemensen-
rechtenbetekent?’

Organisaties als de uwe, die zich
keren tegen de bezetting, worden
vijandig bejegend door de rege-
ring.
‘Ja, er iswetgeving indemaakom
ons aanbanden te leggen. Erworden
uitsprakengedaan, zelf indehoog-
ste regeringskringen,waarinwe
wordenneergezet als landverraders.
Dat heeft een sinister proces inwer-
kinggezet inde samenleving. Sinds
kort hebbenwe temakenmet infil-
trantendie ons indiskrediet probe-
ren te brengen.Wewordengeïntimi-
deerd, bedreigd. De voedingsbodem
is gelegddoorde regering, die ons
‘agenten vanbuitenlandse regerin-
gen’ noemt.Maarwekrijgengeen
steun vanobscure regimes. De finan-
ciële steunkomtuit deVS enEuro-
pese landen.’

Over Europa gesproken: steeds
vaker worden Europese hulppro-
jecten voor de Palestijnen met de
grond gelijk gemaakt.
‘Vooropgesteld:bijnavijftig jaarbe-
zetting is altijdgepaardgegaanmet
het verjagenvanPalestijnenom
ruimte temakenvoor Joodseneder-
zettingen. Probeer je voor te stellen
dateenPalestijnaltijdbangmoetzijn
voorbulldozersdie zijn land, zijn
huis vernielen.Maarhet iswaar,dit
jaarwordtopeenongekendgrote
schaal infrastructuurvernietigd inde
bezettegebieden. Er zijnmeerwonin-
genweggevaagddan inheel 2015.Als
de sloop indit tempodoorgaat, zul-
lendit jaarniethonderdenmaardui-

zendenPalestijnenhunhuis verlie-
zen.’
El-Ad,wiensorganisatie tal van in-

ternationaleprijzenkreeg,waaron-
derdeNederlandseGeuzenpenning:
‘DoelbewustwordenEuropeseprojec-
ten, vanwaterputtentot scholen,niet
gespaardbijdevernielingen. Illegale
bouwsels, zegt Israël.Dereactiesvan-
uitEuropazijn lauw.Eenenkel land
heeftgeprotesteerd.Hoeveelpuinho-
penmoetenerzijnvoordatEuropa
zegtdathetzoniet langerkan?’

Gate48: openbarediscussiemet
Hagai El-Ad.Universiteitstheater,
NieuweDoelenstraat 16,Amsterdam.
19/5,20.00uur.
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‘Wewordengezienals landverraders’
MensenrechtenorganisatieB’Tselemverspreiddedevideovaneen Israëlischesoldaatdieeen
Palestijndoodde.DirecteurEl-Ad, vandaag inAmsterdam: ‘Vaakwordtdatgeweldniet vervolgd.’
Door Theo Koelé

Maart 2016: de soldaat Elor Azria, die een gewonde Palestijn doodschoot, wordt in de rechtszaal omhelsd door zijn moeder. Foto Jack Guez /AFP

Interview Mensenrechtenactivist Hagai El-Ad

Foto AP
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