
Stad Gent versterkt het mensenrechtenbeleid n.a.v. motie 
Israël-Palestina. 
 
Vandaag moet deze gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel van burgers: 
“Gent, vrij van Israëlische Apartheid”. 
Het is goed dat burgers de mogelijkheid gebruiken om mee de agenda van 
de gemeenteraad te bepalen. Dat is geen evidentie, voldoende handtekeningen 
verzamelen om dit te kunnen doe je niet zomaar eventjes. Toch heeft zo'n initiatief 
zijn limieten. In dit geval, het feit dat we als gemeenteraad verplicht zijn om binnen 
de maand te reageren. In vele gevallen moet dat niet zo moeilijk zijn, maar over dit 
thema is het logisch dat wat meer tijd noodzakelijk is.  Het is van democratisch 
belang dat een politiek besluit, ook afgetoetst kan worden met verschillende actoren, 
maar ook de juridische haalbaarheid van voorstellen onderzocht wordt.  
Het is voor een thema als de bezetting van Palestina, niet zo eenvoudig aan die 
voorwaarden te voldoen binnen een maand. We zitten ook in een bijzondere periode, 
zo tussen verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad.  
 
Het zou dus goed zijn, mochten we hierover in ons huishoudelijk regelement die 
tijdspanne te bekijken en het decreet die  die voorstellen van burgers op de 
gemeenteraad mogelijk maakt, terug op tafel komen, dan is het ook noodzakelijk dat 
we die tijdspanne ook uitbreiden. 
 
Het is noodzakelijk om als samenleving, als burgers te reageren wanneer geweld zijn 
neus aan het venster steekt. Want... zoals helaas ons de geschiedenis leert, weet je 
nooit waar dat eindigt. We kunnen het ons dus niet veroorloven om stilzwijgend weg 
te kijken.  
Uiteraard hebben we als Gentse gemeenteraad in eerste plaats de plicht om er voor 
te zorgen dat het beter gaat met Gent en de Gentenaars. Maar tegelijk is het 
begrijpelijk dat Gentenaars ook van ons politieke uitspraken verwachten over 
internationale kwesties waar we als gemeenteraadslid zelf weinig impact op hebben. 
Dat is niet evident, er vallen daar veel argumenten tégen te verzinnen, al is het maar 
dat er andere democratische niveau's zijn zoals de parlementen, waar de impact van 
dergelijke debatten wél groter is. Maar neemt niet weg dat het wel begrijpelijk is. En 
het feit dat er zoveel handtekeningen verzameld werd, toont ook aan dat er daar ook 
draagvlak voor is.  
 
Ten gronde, is het voor de Groenfractie zeer duidelijk dat bezetting van Palestina 
door Israël onaanvaardbaar is. We hopen dat er zeer snel vrede en een 
tweestatenoplossing kan komen. Het geweld, van wie dan ook, moet stoppen. 
Maatregelen als het veroordelen van de uitbreiding van Israëlische nederzettingen in 
Palestijns gebied en het leveren van humanitaire hulp in de Palestijnse Gebieden zijn 
volstrekt onvoldoende. De groene partij schaart zich achter een verbod op Israëlische 
producten en diensten uit de volgens het internationaal recht illegale nederzettingen 
en blijft aandringen om de Gazastrook niet langer te blokkeren, om conform het 
advies van het Internationaal Hof van Justitie de muur te ontmantelen en de 
Palestijnse staat te erkennen. De intensifiëring van het Israëlisch-Palestijns conflict 



bedreigt de stabiliteit in het Midden-Oosten, maar ook bij ons. Want, het brute 
Israëlisch beleid ontneemt de regio elke kans op vrede en ontwikkeling.  

Het zal u dus niet verbazen dat de tekst die de burgers van het Gents Actieplatform 
voor Palestina hebben geschreven en de steun heeft gekregen van bijna 3000 
Gentenaars, dicht bij onze groene principes aanleunt.  
 
Maar we zitten niet in het Europees Parlement, maar in de gemeenteraad van Gent, 
waarvan de regelgeving niet los kan staan van een Europees kader. Een Europees 
kader, waarvan we als ecologisten een aantal uitgangspunten ook in vraag stellen.  
 
Zo stellen we vast dat de focus op het louter economische aspect veel te weinig 
kansen biedt aan ethische en duurzame criteria. En het is dat Europees kader, een 
dat haalde ook de juridische diensten ook duidelijk aan, die het ons onmogelijk 
maken om een Israëlische boycot op lokaal niveau mogelijk te maken, zelfs al zouden 
we dat willen.  
Zo is een Israëlische boycot, niet wettelijk en dus niet uitvoerbaar, hoezeer we dat 
ook zouden willen. Dat zou discriminatie zijn die met zware compensatiemaatregelen 
betwist kunnen worden. Ook al zijn wij het als Groen-fractie eens met de 
uitgangspunten, we kunnen het voorstel van burgers én het aanpast advies van de 
stedelijke adviesraad Noord-Zuid niet zómaar volgen.  
 
Symbolische uitspraken hebben hun waarde… De vorige gemeenteraad besliste op 
voorstel van de burgemeester, ook om het niet over de symboliek te hebben.  
Maar die symbolische waarde, laat ons ook eerlijk zijn, wordt snel vergeten op 
het moment dat ze snel en eenvoudig gecontesteerd kunnen worden.  We kunnen, 
met andere woorden, het respecteren van de mensenrechten in ons beleid niet 
verengen tot enkel het conflict tot de bezetting van Palestina door Israël.  Maar, 
tegelijk is het voor de Groenfractie belangrijk dat Gent geen kan zijn die wegkijkt bij 
ongelijkheid of onrechtvaardigheid. Vrede, respect voor mensenrechten én 
democratie, internationale solidariteit en eerlijke handel zijn voor Groen 
fundamenteel.  
 
Daarom is er hard gewerkt aan een stevig alternatieve tekst, mét een meerderheid in 
deze gemeenteraad. Een tekst dat het belang van voorstel van burgers onderlijnt en 
erkent, dat de Palestijnse bezetting veroordeelt en in het Gents beleid volop 
uitvoering wil geven aan het respecteren van mensenrechten. Hoe zouden we dan 
ook anders kunnen? We zijn niet voor niets een stad die voorzitter is van Eurocities 
en lid is van Mayors of Peace, ECCAR... En Europese hoofdstad van eerlijke en 
ethische handel. We hebben een voorbeeldrol te spelen. Het is dan ook evident dat 
stad Gent in het beleid en aankoopbeleid gevolg aan geeft.   
Dat doen we, met een formulering voor het Gents aankoopbeleid en meer specifiek 
een extra paragraaf in onze modelbestekken,  die respect voor mensenrechten toch 
mogelijk maakt.   
 
We spreken ons expliciet uit in de geest van het voorstel van burgers en volgen de 



redenering van de stedelijke adviesraad Noord-Zuid om ons te engageren en de raad 
verder te betrekken om  

• Ook bovenlokaal te ijveren om mensenrechten mee als criterium te laten 
wegen bij overheidsopdrachten; 

• Ook het beleid rond beleggen, financieren en de pensioenfondsen van Stad 
Gent bij te sturen; 

• een beleid rond samenwerken en kiezen van partners uit te werken, 
inclusief respect voor mensenrechten;  

• De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde 
Naties  én mensenrechten als rode draad te nemen onze beleidskeuzes. 

 
Als groenfractie stemmen we graag mee als we stellen dat Stad Gent, als Europese 

hoofdstad van eerlijke en ethische handel de ingeslagen weg en pionierswerk 

moeten verder zetten.  

En dat betekent ook dat we hogere niveaus, met name het Europese, met aandrang 

vragen om werk te maken van de nodige initiatieven inzake handelsverdragen en 

richtlijnen m.b.t. openbare aanbestedingen om sociale, duurzame en ethische 

criteria inclusief mensenrechten af te dwingen, zoals we hier al eerder hebben 

gedaan.  

 

Gent schakelt zich dan ook in, in de geest van andere steden en gemeenten, in 

Europa, maar graag ook in België en Vlaanderen om deze uitgangspunten  samen te 

versterken.  

 

Ik wil de personen die het mogelijk gemaakt hebben dat hun voorstel op de 

gemeenteraad is geraakt, danken voor hun initiatief. Het is geen klein bier voor deze 

gemeenteraad. Geschiedenis volgen is makkelijker dan ze te schrijven.  Het heeft 

geleid tot een uitspraak van de Gentse gemeenteraad over de Palestijnse bezetting 

door Israël en heeft de basis gelegd voor een beleid dat nog meer aandacht zal 

schenken aan het respecteren van mensenrechten. Binnen en buiten Gent en dat is 

toch geen kleine verdienste.  

 


