GEEN EUROSONG
IN ISRAËL

SPEEL NIET VOOR APARTHEID !
België, neem niet deel aan het Eurovisiesongfestival in Israël
zolang het de rechten van de Palestijnen schendt.
#BoycottEurovision2019

Doe mee en teken de petitie
via boycott-apartheid-eurovision.be

GEEN EUROSONG IN ISRAËL
SPEEL NIET VOOR APARTHEID !

Wij vragen dat:

• De Europese omroep het Eurovisiesongfestival niet laat doorgaan in Israël

• België niet deelneemt als het

Eurovisiesongfestival wel doorgaat in Israël

• Ieder politicus, gezagsdrager en bestuurder
zijn of haar bezorgdheid uitspreekt over
de organisatie van een Eurovisiesongfestival
in een staat die de mensenrechten al
decennialang straﬀeloos schendt.
Deze campagne is een initiatief van
intal, BACBI, Palestina Solidariteit,
Viva Salud, Vrede vzw, ABP, Antwerp for
Palestine, Plate-forme Charleroi Palestine,
ACOD cultuur, GAPP, CNAPD ...
Deze campagne wordt ondersteund
door artiesten zoals Roger Waters (Pink
Floyd), Daan, Raymond Van het Groenewoud,
Stef kamil Carlens (Zita Swoon),
Charlie McGettigan (winnaar Eurosong '94),
Mike Leigh (winnaar gouden palm),
Marijke Pinoy en vele anderen.

Doe mee en teken de petitie via
boycott-apartheid-eurovision.be

v.u.: Veronique Coteur, Haachtse Steenweg 53, 1210 Brussel / Niet op openbare weg gooien

De Israëlische Netta won in 2018 het
Eurovisiesongfestival. “Volgend jaar vieren
we samen diversiteit in Jeruzalem!” zei ze trots.
Hoezo? Israël schendt al 70 jaar de rechten
van de Palestijnen en bouwt in sneltempo
nederzettingen op Palestijnse grond.
Daar gaan optreden is moreel en politiek
onaanvaardbaar omdat Israël:
• de Palestijnse gebieden bezet en koloniseert
• een wet stemde waardoor enkel de Joodse
bevolking over het recht op nationale
zelfbeschikking beschikt. Israël verklaart zich
zo tot een de facto apartheidstaat
• de Palestijnse bevolking
systematisch discrimineert
• 6000 Palestijnen gevangen houdt,waaronder
meer dan 300 kinderen, zonder eerlijk proces
• Palestijnse dorpen vernietigt en isoleert
door wegblokkades en checkpoints
• 2 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen,
opsluit door de blokkade van Gaza
• cultuur gebruikt als middel om
haar misdaden te verbergen

