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Aanhef 

 

Voorwoord  

 

Een masterscriptie schrijven is een heel rijpingsproces. Het is een work in progress, waarvan 

de uitkomst op voorhand niet vastligt en waarbij onverwachte wendingen nooit veraf zijn. Het 

hele proces begint al met een soms vrij moeilijke opgave, namelijk het kiezen van een thema. 

Dit kan vlak voor de aanvang van het academiejaar worden gekozen, maar kan impliciet ook 

gekozen worden op een vroeger tijdstip, namelijk op een moment waarop je beseft dat je een 

bepaald fenomeen of thema wat dieper wil uitspitten in het kader van je studie. In mijn geval 

geldt eerder het laatste, in die zin dat ik reeds geruime tijd interesse heb voor mijn onderwerp. 

Het centrale thema van onderhavige masterscriptie is namelijk de niet-gouvernementele 

mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI), die reeds actief is sinds 1961. „Reeds‟, 

of misschien beter „pas‟, want door dit thema te kiezen, bevind ik mij in een eerder recent 

verleden van deze ondertussen grote organisatie. Door haar omvang en vrij korte doch reeds 

rijke verleden biedt ze wel een gamma aan mogelijke onderzoeksvragen vanuit historisch 

perspectief. Het was dan ook niet eenvoudig daar een bepaald aspect uit te selecteren als 

centrale onderzoeksvraag. Daarom besloot ik om een tweede interesse aan te scherpen en te 

koppelen aan mijn centrale onderwerp. Deze interesse omvat heel algemeen het Midden-

Oosten en meer bepaald de crisis in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden. Het is 

momenteel een „hot item‟ in de media en zorgt voor heel wat uiteenlopende meningen, die de 

internationale gemeenschap in meerdere kampen verdelen. Ik vind het dan ook belangrijk om 

in deze aanhef duidelijk te maken dat het geenszins mijn bedoeling is om partij te kiezen voor 

de ene zijde van het conflict en de andere aan de schandpaal te nagelen – deze masterscriptie 

dient geen propagandistische ondertoon te krijgen. Wel is het de bedoeling om de positie van 

een mensenrechtenorganisatie, in casu Amnesty International, in dit conflict van naderbij te 

onderzoeken door dit in een historisch perspectief te plaatsen en daarbij aandacht te hebben 

voor de historische context van zowel de crisis als Amnesty.
1
 Het is namelijk mijn opzet terug 

te grijpen naar de wortels van de contacten tussen de Israëlische autoriteiten en Amnesty, 

zoals in de inleiding uitgebreider aan bod zal komen. 

                                                           
1
 Oorspronkelijk wilde ik ook de casus Zuid-Afrika behandelen, maar omdat dat te veel werk zou vergen in een 

naar verhouding veel te korte tijdspanne, had ik besloten mij enkel op de casus Israël en de Bezette Palestijnse 

Gebieden te focussen. 
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Aangezien ik deze masterscriptie in de hoedanigheid van historica in spe schrijf, was de eerste 

vraag die mij te binnen schoot van zodra ik mijn onderwerp had gekozen, de vraag met welk 

bronnenmateriaal ik aan de slag kon gaan. Om die vraag adequaat te kunnen beantwoorden, 

diende ik eerst na te gaan waar het archief van Amnesty zich bevindt en of er überhaupt wel 

een archief bestaat dat geraadpleegd kan worden. Om praktische redenen nam ik me daarom 

voor om mijn onderzoek toe te leggen op Amnesty International Vlaanderen (AIVL), dat 

gevestigd is in de Kerkstraat in Antwerpen, in de veronderstelling dat ik daar mijn gading zou 

vinden op archiefvlak. Na het plegen van een aantal telefoontjes en het versturen van dito 

mails, werd mij echter duidelijk gemaakt dat het quasi onmogelijk zou worden toegang te 

krijgen tot het archiefmateriaal van AIVL. Men wist mij toen te vertellen dat er niet zoiets 

bestaat als een aparte archiefinstelling van AIVL, naast het feit dat het archiefmateriaal dat ze 

her en der bewaren niet toegankelijk is voor studenten. Ik kon mijn eerste plan dus maar beter 

opbergen, hoewel het Amsab-ISG (Instituut voor Sociale Geschiedenis) ondertussen een 

samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met AIVL, waardoor het archiefmateriaal op 

termijn naar dit instituut zal worden overgebracht om daar ontsloten te worden. Een proces 

dat van start ging begin 2010 en daarom nog enige tijd in beslag kan nemen.
2
 Aangezien tijd 

nu eenmaal iets is dat een thesisstudent zeker niet in overvloed heeft, diende ik mijn focus te 

verleggen zonder echter te raken aan mijn centrale thema. Ik wilde koste wat kost verdergaan 

met mijn onderwerp en stond voor een belangrijke keuze: enerzijds kon ik ervoor kiezen mijn 

onderzoeksvraag zodanig aan te passen dat ik een literatuurstudie kon doen, anderzijds kon ik 

opteren om naar de bron van de organisatie terug te grijpen, namelijk het Internationaal 

Secretariaat (IS) van Amnesty. Dat is het hoofdkwartier van de organisatie, dat in Londen 

zetelt en waarvan het archief voor een groot deel bewaard wordt in het Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Historica in spe zijnde zou ik het jammer 

gevonden hebben om niet met archiefmateriaal te hebben kunnen werken en daarom was de 

keuze snel gemaakt. Zo bracht mijn archiefreis mij uiteindelijk naar het IISG in Amsterdam, 

waar ik een maand intensief archiefmateriaal van het IS heb geraadpleegd, wat dan ook als 

basisbronnenmateriaal heeft gediend voor de centrale vraagstelling in deze masterscriptie, 

doch in aanzienlijke mate aangevuld met vakliteratuur.  

 

                                                           
2
 Artikel “Archief van Amnesty International” op de site van het Amsab-ISG, in:  

<http://www.amsab.be/index.php?option=com_content&task=view&id=704&Itemid=1>, geraadpleegd op 24 

maart 2010. 
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1. Inleiding 

 

1.1. Algemene context 

 

1.1.1. Mensenrechten en de „civil society’  

 

Zoals aangekondigd werd in het voorwoord, is het centrale onderzoeksthema van onderhavige 

masterscriptie de niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) 

en haar vroegste inzet voor mensenrechten in Israël (en de Bezette Palestijnse Gebieden). Het 

algemene kader waarbinnen deze masterscriptie dient te worden gesitueerd is dus dat van de 

mensenrechten. Pas na WO II ontluikte een samenleving waarin het concept mensenrechten 

een centralere rol toebedeeld zou krijgen dan ooit tevoren. Niet alleen zou dan het Handvest 

van de in 1945 opgerichte Verenigde Naties (VN) de nadruk leggen op de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, maar zou in 1948 tevens de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens (UVRM) tot stand komen. Zo werd de basis gelegd voor een nieuwe kijk op 

mensenrechten en voor een internationaal mensenrechtenregime. Nooit eerder was er sinds-

dien zo‟n „universele cultuur van mensenrechten‟.
3
 De greep van de internationale gemeen-

schap op de mensenrechten werd in de twintigste eeuw steeds groter en de monopoliepositie 

van de nationale soevereiniteit van de staat werd uitgehold.
4
 Dit is een proces dat overigens 

nog steeds aan de gang is. 

In deze context eiste de civil society of burgermaatschappij naast staten ook haar plaats op in 

een wereld die bovendien steeds meer in de ban van de globalisering zou komen. Onder civil 

society versta ik een brede verzameling van niet-statelijke actoren en vrijwillige organisaties 

buiten de overheidssfeer. Ik hanteer hier met andere woorden de definitie van de negentiende-

eeuwse politieke filosoof Alexis de Tocqueville. In deze betekenis ziet de civil society het als 

haar taak om de macht van de staat in bepaalde domeinen in te perken en staten aan de kaak te 

stellen in geval van mistoestanden. Een belangrijk middel hiertoe is de oprichting van sociale 

verenigingen, zoals de Tocqueville het reeds verkondigde.
5
 Dergelijke verenigingen kunnen 

politiek, professioneel, religieus, cultureel of sociaal van aard zijn en de capaciteit bezitten om 

                                                           
3
 P.G. Lauren. The Evolution of International Human Rights – Visions seen. Pennsylvania: University of 

Pennsylvania Press, 1998, p. 3. 
4
 D. Manasian. “The Conscience of Mankind.”, in: Economist, vol. 349, issue 8097, 1998. 

5
 N. Chandhoke. State and Civil Society. Explorations in Political Theory. New Delhi: Sage, 1995, p. 108. 
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de staatsmacht onder controle te houden. Ze werden door de Tocqueville dan ook toepasselijk 

het „onafhankelijke oog van de maatschappij‟ genoemd.
6
 In de naoorlogse periode werd de 

greep van deze civil society op het wereldgebeuren steviger dan voorheen. 

 

1.1.2. Niet-gouvernementele organisaties en Amnesty International 

 

Het is binnen de bovenvermelde context dat verschillende niet-gouvernementele organisaties 

(NGO‟s) als onderdeel van de steeds assertiever wordende civil society op het internationale 

toneel verschenen. Wat precies verstaan moet worden onder NGO‟s en wat het belang ervan 

is, zal verderop besproken worden. Het volstaat in deze inleiding alvast om erop te wijzen dat 

het gaat om belangrijke lobbygroepen die aanzienlijk veel invloed weten uit te oefenen op de 

internationale gemeenschap. Naast staten eisen ook zij sedert geruime tijd hun plaats op 

binnen de georganiseerde internationale relaties en vormen zij belangrijke pressiegroepen in 

allerhande domeinen. Daarvan is het domein van de mensenrechten er slechts één, waarvoor 

een transnationale mensenrechtenbeweging tot stand is gekomen met Amnesty als belangrijke 

actor. Net zoals bijvoorbeeld Human Rights Watch wordt Amnesty beschouwd als een van de 

leidende niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties in de global civil society.
7
 Ze 

wordt niet voor niets vaak voorgesteld als ‘the conscience of the world’.8 M. Mutua gaat zelfs 

zover om haar te beschouwen als „een synoniem van de mensenrechtenbeweging‟.
9
 In het 

eerstvolgende hoofdstuk zal dan ook de totstandkoming van zowel het internationaal mensen-

rechtenregime als de transnationale mensenrechtenbeweging geschetst worden. Dit met als 

doel een bredere theoretische context te schetsen waarin Amnesty‟s doelstellingen en aanpak 

gesitueerd kunnen worden.  

Eens daarin klaarheid is geschept, zal de aandacht uitgaan naar Amnesty‟s genese als mensen-

rechtenorganisatie, die sinds 1961 actief is en sindsdien uitgroeide tot de mensenrechten-

organisatie met de grootste vrijwillige achterban ter wereld. Wanneer gekeken wordt naar 

haar huidige budget, lidmaatschap, personeel, globale reikwijdte en vermoedelijke impact, 
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dan steekt Amnesty er met kop en schouders bovenuit onder de mensenrechtenorganisaties.
10

 

Om tot die prominente status te komen, is Amnesty echter een hele evolutie ondergaan. 

Aanvankelijk spitste de organisatie zich exclusief toe op de rechten van politieke gevangenen 

en ijverde ze voor de afschaffing van foltering en de doodstraf. Na verloop van tijd breidde 

haar actieterrein zich echter uit. In de masterscriptie zal de nadruk liggen op Amnesty‟s prille 

begin in de jaren zestig, met waar nodig verwijzingen naar latere periodes. Die keuze voor de 

vroege periode van Amnesty werd mede ingegeven door de toegankelijkheid van het 

archiefmateriaal van het IS. Voor de jaren zestig en vroege jaren zeventig waren namelijk de 

interessantste archiefstukken toegankelijk. Bovendien is het mijn opzet om terug te grijpen 

naar de wortels van Amnesty‟s inzet voor mensenrechten in Israël (en de Bezette Palestijnse 

Gebieden).  

 

1.1.3. Amnesty International en het Midden-Oosten 

 

In deze masterscriptie mag niet uit het oog worden verloren dat Amnesty een organisatie is 

met een brede kijk op de wereld. Israël is dan ook slechts één land waarvoor ze zich inzet. 

Niet alleen het Midden-Oosten was verworden tot strijdtoneel sinds Israëls onafhankelijkheid. 

Hoewel de UVRM in 1948 voor verschillende staten de kijk op mensenrechten althans naar 

de letter grondig had doen veranderen, zouden staten daar niet altijd naar handelen en waren 

mensenrechtenschendingen op tal van andere plaatsen voor velen de bittere realiteit. In Zuid-

Afrika werd de apartheid tot officieel beleid gedoopt, in China was er het geweld onder Mao, 

in de Sovjet-Unie werden de politieke en burgerlijke rechten aan banden gelegd, in Latijns-

Amerika waren er de militaire dictaturen, in Spanje en Portugal was er repressie onder de 

rechtse regimes, om slechts een paar voorbeelden op te noemen van het rijke aanbod aan 

mensenrechtenschendingen in de periode na WO II. Het rijke landenarchief van Amnesty 

bevestigde dat de organisatie zich ook inzette voor tal van andere landen, waaronder boven-

genoemde. 

Daarom is het belangrijk te benadrukken dat Israël slechts één van de vele landen is waarvoor 

Amnesty zich vanaf haar begin inzette. Het gaat echter wel om een land waarrond heel wat 

controverse heerst. Sinds Israël in 1948, hetzelfde jaar van de totstandkoming van de UVRM, 

zijn onafhankelijkheid bezegelde na de Arabisch-Israëlische oorlog (cf. infra), werd het door 
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zijn Arabische buurlanden beschouwd als een imperialistisch bruggenhoofd van het Westen 

en rezen er serieuze vragen op omtrent het lot van de Arabische Palestijnse bevolking. Precies 

dit laatste aspect zal hier onderzocht worden in het licht van Amnesty‟s strijd voor de 

mensenrechten. Het jaar 1948 was dus een veelbetekenend jaar, zowel voor het verder verloop 

van de geschiedenis als voor mijn masterscriptie. Al deze gebeurtenissen, die waar nodig 

verder verduidelijkt zullen worden, moeten dan ook in het achterhoofd worden gehouden bij 

het schrijven over zowel de ontstaanscontext en werking van Amnesty als over de specifieke 

casus Israël. In de volgende paragrafen zal ik concreet uiteenzetten welke vragen ik hoop op 

te lossen in deze masterscriptie. 

 

1.2. Vraagstelling 

 

1.2.1. Amnesty International en haar streven naar onpartijdigheid  

 

Algemeen beschouwd zet Amnesty zich in om mensenrechtenschendingen te detecteren en – 

belangrijker nog – te stoppen. Als een soort ‘watchdog’ controleert ze of staten de inter-

nationale standaarden inzake mensenrechten naleven, zoals die voornamelijk in de periode na 

1945 door de internationale gemeenschap overeengekomen werden. Wanneer staten hieraan 

verzaken, heeft de organisatie een breed spectrum aan middelen achter de hand om staten te 

overtuigen respect te hebben voor mensenrechten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de 

grondregel dat regeringen gevoelig zijn voor de publieke opinie, aldus Martin Ennals, de 

secretaris-generaal die centraal zal staan.
11

 Amnesty kwam dan ook tot stand uit de over-

tuiging dat het publiekelijk bekend maken van inbreuken op mensenrechten en de druk van de 

publieke opinie krachtige wapens zijn tegen allerlei vormen van overheidsrepressie.
12

 Haar 

huidige statuut verkondigt het als volgt: 

 

‘Amnesty International seeks to disclose human rights abuses accurately, quickly and 

persistently. It systematically and impartially researches the facts of individual cases 

and patterns of human rights abuses. These findings are publicized, and members, 
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supporters and staff mobilize public pressure on governments and others to stop the 

abuses.’13 

 

In het vervullen van haar taken, beschouwt Amnesty zichzelf bovendien als apolitiek. Bij alles 

dat ze doet, benadrukt ze steeds haar politiek neutrale en onafhankelijke karakter, waarbij ze 

beweert enkel interesse te hebben in mensenrechten en niet in politieke ideologieën. Haar 

onpartijdige en onafhankelijke houding ligt dan ook aan de kern van haar bestaan.
14

 Een 

voorbeeld van hoe Amnesty haar politieke neutraliteit ter harte neemt, was haar houding ten 

opzichte van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Hoezeer ze ook verontwaardigd was over 

de mensenrechtenschendingen in Zuid-Afrika, toch nam ze nooit een officieel standpunt in 

tegen de apartheid, omdat dit een „ideologie‟ was en daarom buiten haar actieterrein viel.
15

 

Politieke neutraliteit is een conditio sine qua non voor de werking van Amnesty, die niet vlug 

betrapt zal worden op het uiten van politieke statements en steeds zal trachten de 

mensenrechtenschendingen in bepaalde landen zo neutraal mogelijk openbaar te maken. Voor 

mensenrechtenorganisaties is de hoofdbezorgdheid het beschermen van mensenrechten die 

niet afgewogen dienen te worden tegen politieke strategieën.
16

 De centrale vraag in deze 

masterscriptie zal dan ook gerelateerd zijn aan Amnesty‟s streven naar onpartijdigheid.  

 

1.2.2. Amnesty International in Israël: politieke neutraliteit? 

 

Ik zal mij dus toeleggen op de verhouding tussen Amnesty, in mijn bronnen voornamelijk 

vertegenwoordigd door het IS in Londen, en Israël, een land dat tot op heden zowel binnen de 

internationale gemeenschap als binnen de internationale mensenrechtenbeweging zeker niet 

onbesproken is. Bij wijze van inkadering van de vraagstelling zal ik dan ook vertrekken 

vanuit een hedendaagse casus.  

Op 23 februari 2009 publiceerde Amnesty een rapport over de gevolgen van de drie weken 

durende oorlog in Gaza, die aanving eind december 2008 en afliep in januari 2009. In het 

rapport werden zowel de houding van de Israëli‟s als die van de Palestijnen, meer bepaald 
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Hamas, geëvalueerd met betrekking tot de wapens die werden ingezet tegen burgers. Amnesty 

riep toen op tot een wapenembargo tegen zowel Israël als Hamas. Ze veroordeelde de begane 

oorlogsmisdaden en andere serieuze schendingen van het internationaal recht, zoals het 

gebruik van witte fosfor door Israëlische militairen en het werpen van raketten op Israëlische 

burgers door Palestijnen.
17

 Dat in het rapport zowel de mensenrechtenschendingen begaan 

door de Israëli‟s als die begaan door de Palestijnen aan bod kwamen, strookt op het eerste 

gezicht met de onpartijdige houding die Amnesty altijd nastreeft en waarop ze sinds haar 

ontstaan prat gaat. Als internationale NGO is Amnesty niet gebonden aan of afhankelijk van 

een welbepaalde regering of ideologie. Toch krijgt de organisatie steeds kritiek van beide 

zijden van het conflict. A. Essed schreef bijvoorbeeld in verband met bovenvermeld rapport 

dat ze het eens was met een wapenembargo tegen de bezettende macht Israël, maar dat ze het 

oneens was met Amnesty‟s eis tot een wapenembargo tegen Hamas. Ze was van mening dat 

zo hun legitieme recht op verzet tegen de bezettingsmacht zou worden geschonden.
18

 Maar 

ook langs de zijde van de Israëli‟s bleef de kritiek op dit rapport uit. Zo vond de in Jeruzalem 

gevestigde mensenrechtenorganisatie NGO Monitor dat Amnesty oneerlijk en onevenwichtig 

was geweest in haar rapport.
19

 Ook Abraham H. Foxman, de nationale directeur van de Anti-

Laster Liga, vond Amnesty partijdig in dit rapport. Hij verwoordde het als volgt:  

 

‘Indeed, with this pernicious and biased report, Amnesty International has now 

become the research arm for and a proponent of the extremist anti-Israel boycott, 

divestment and sanctions movement.’20 

 

Het is niet moeilijk om meerdere reacties op dit rapport alsook op andere rapporten van 

Amnesty over Israël te vinden. Ik had evengoed een ander voorbeeld kunnen aanhalen, maar 

met hetzelfde doel voor ogen, namelijk om als incentive te dienen voor historisch onderzoek 

hierrond. Steeds komt er zowel een reactie van de kant van de Israëli‟s als van de Palestijnen. 

Er wordt Amnesty langs beide kanten van het conflict verweten ongebalanceerd, eenzijdig, 
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partijdig tot zelfs antisemitisch of anti-Arabisch te zijn. Toch beweert Amnesty geen partij te 

kiezen en tracht ze zich te focussen op de mensenrechten zonder openlijk kritiek te uiten op 

een regering of ideologie. Deze (poging tot) politieke onpartijdigheid zal centraal staan in 

mijn vraagstelling, die hieronder concreet toegelicht zal worden. 

 

1.2.3. Concrete vraagstelling 

 

Nu rijst de vraag echter of Amnesty International ondanks de retoriek die ze verkondigt wel 

steeds zo neutraal is en of de kritiek die ze krijgt misschien wel terecht is. Daarom wil ik in 

wat volgt nagaan welke plaats het principe van onpartijdigheid inneemt binnen de organisatie. 

Daarna is het bij wijze van casus interessant eens in te gaan op de casus Israël en de Bezette 

Palestijnse Gebieden. Net omdat deze situatie zo controversieel en emotioneel geladen is, 

verleent hij zich ertoe na te gaan hoe Amnesty haar werkzaamheden aanvatte in haar strijd 

tegen mensenrechtenschendingen in Israël en of ze daarbij politiek neutraal was.  

Algemeen staat de vraag centraal wat Amnesty‟s vroegste rol is geweest in dit nog steeds 

onopgeloste probleem dat het Midden-Oosten reeds lang teistert. Vandaag de dag is dit 

conflict een constante in de acties ondernomen door Amnesty en is de organisatie geen graag 

geziene gast bij de Israëlische autoriteiten. In wat volgt wil ik nagaan wanneer en in welke 

context de organisatie oog begon te krijgen voor de situatie aldaar. Ik wil uitzoeken hoe de 

prille relatie tussen Amnesty en Israël was en hoe de vroegste contacten tussen Amnesty‟s 

secretaris-generaal en de Israëlische autoriteiten verliepen. Was er sprake van wederzijds 

respect of vielen er harde woorden? Geen enkele regering wordt graag beschuldigd van het 

schenden van mensenrechten en dat was vroeger niet anders. Hoe reageerde de Israëlische 

regering op de kritieken die Amnesty uitte op de behandeling van de Palestijnen door de 

Israëlische autoriteiten? Ik zal niet alleen nagaan hoe Amnesty te werk ging om mensen-

rechtenschendingen door Israël aan de kaak te stellen, maar ook hoe ze trachtte effectief 

verandering teweeg te brengen via haar lobbywerk. Daarbij zal worden nagegaan of er interne 

verdeeldheid was binnen Amnesty over de aanpak van Israël en of er zich intern eventueel een 

breuklijn aftekende tussen sympathisanten van Israël enerzijds en sympathisanten van de 

Arabische wereld anderzijds. 

Deze casus wordt wel vaker vergeleken met het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime, 

waarbij de Israëli‟s worden vergeleken met de Afrikaners en de Palestijnen met de Zuid-
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Afrikaanse zwarte bevolking.
21

 Slaagde Amnesty er net als tijdens het tijdperk van de 

apartheid in om zich ook met betrekking tot Israël louter te focussen op de mensenrechten-

schendingen zonder te vervallen in een politieke aanklacht en zonder verweten te worden 

partij te kiezen? De pro-Israëlische zijde heeft de internationale gemeenschap reeds meerdere 

malen verweten disproportioneel veel aandacht te schenken aan mensenrechtenschendingen in 

Israël, verwijzend naar de resoluties die de VN tot nu toe heeft aangenomen tegen het land. 

Maakte Amnesty zich schuldig aan een al te eenzijdige kritiek, zonder oog te hebben voor 

mensenrechtenschendingen begaan door de andere partij? Of slaagde Amnesty er al bij al 

goed in om haar van haar onpartijdige kant te tonen?  

Er zal met andere woorden worden nagegaan of Amnesty als onderdeel van de civil society 

inderdaad beschouwd kan worden als een „onafhankelijk (en onpartijdig) oog van de 

maatschappij‟ in haar vroegste contacten met de Israëlische autoriteiten. Om al deze vragen te 

beantwoorden zal dus gebruik worden gemaakt van archiefmateriaal afkomstig van het IS van 

Amnesty zelf, alsook van academische literatuur. Aangezien ik in grote mate afhankelijk was 

van het beschikbare bronnenmateriaal, zal ik mij chronologisch moeten beperken tot de jaren 

zestig en vroege jaren zeventig. 

 

1.3. Opbouw van de masterscriptie 

 

Tot slot geef ik nog de opbouw van de masterscriptie mee, die uit twee grote delen bestaat. 

Voorafgaand aan deze twee delen, zal eerst het theoretisch kader aan bod komen, bij wijze 

van inleiding. Alvorens in deel twee aan te vatten met de casus zelf, zal vervolgens de 

aandacht in het eerste deel uitgaan naar de beginjaren van Amnesty en dit tot aan de periode 

van haar eerste tussenkomst in Israël. Het eerste hoofdstuk van deel één zal gewijd worden 

aan de ontstaanscontext van Amnesty, als een soort voorgeschiedenis van Amnesty tot aan de 

casus. Daarbij zal de nodige aandacht uitgaan naar de oprichter van Amnesty, Peter 

Benenson, en naar het algemene politieke klimaat waarin de organisatie vorm kreeg. In het 

tweede hoofdstuk zal vervolgens geschetst worden hoe Amnesty van een tijdelijke campagne 

tot een volwaardige mensenrechtenorganisatie evolueerde. Daarbij zal uitgelegd worden hoe 

ze is opgebouwd en wat haar doelstellingen zijn. In het laatste hoofdstuk van het eerste deel 

zal tot slot aan bod komen hoe Amnesty steeds trachtte haar politiek neutrale houding te 
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vrijwaren en of ze dit steeds met succes wist te volbrengen. Dit hoofdstuk zal voornamelijk 

tot doel hebben aan te tonen hoe belangrijk onpartijdigheid is voor Amnesty en waar in haar 

verleden ze in opspraak kwam omwille van verdenkingen van partijdigheid. Aangezien het de 

opzet van deze masterscriptie is na te gaan of Amnesty zich in haar pionierswerk voor de 

mensenrechten in Israël steeds onpartijdig en onafhankelijk opstelde, is het onontbeerlijk om 

na te gaan of Amnesty in haar verleden (tot aan de periode die centraal zal staan) ooit beticht 

werd van partijdigheid of afhankelijkheid. 

In het tweede deel zal Amnesty‟s omgang met de Israëlische regering onder de loep genomen 

worden. Hier zal getoetst worden of Amnesty‟s streven naar een onpartijdige houding, zoals 

in deel één aan bod kwam, opgaat voor deze casus. Daarbij zal ook aandacht uitgaan naar de 

ruimere context van het Israëlisch-Palestijns conflict, omdat mijn inziens Amnesty‟s 

werkzaamheden rond dit beladen conflict best altijd tegen een duidelijke en brede achtergrond 

worden gezien. Hierbij zal nooit volledigheid worden nagestreefd, omdat dat thema op zich al 

genoeg stof zou opleveren voor een aparte masterscriptie. Wel zal ik trachten die aspecten te 

behandelen die van belang zijn om de mensenrechtensituatie in Israël en de Bezette Gebieden 

en dus ook Amnesty‟s bezorgdheid te begrijpen. Om te onderzoeken of Amnesty in haar prille 

jaren een onpartijdige houding innam tegenover Israël, zal ook de nodige aandacht besteed 

moeten worden aan de Israëlische staat zelf. Ik zal trachten terug te grijpen naar de wortels die 

ten grondslag liggen aan de latere problemen waarmee zowel Israël als zijn buurlanden en de 

Palestijnen te kampen hadden (en hebben) in de naoorlogse periode. In dit tweede deel zal 

ook worden nagegaan wanneer en in welke context Amnesty zich actief begon in te zetten 

voor mensenrechten in Israël, om vervolgens aan de hand van het archiefmateriaal van 

Amnesty‟s IS te onderzoeken hoe vanuit Amnesty‟s hoofdzetel in Londen gelobbyd werd bij 

de Israëlische regering in de hoop de mensenrechtenschendingen te stoppen. Dit alles in het 

licht van Amnesty‟s (poging tot) onpartijdigheid. Op die manier hoop ik de juiste antwoorden 

te vinden op de vragen die hier centraal staan. 
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2. Theoretisch kader: ‘watchdog’ Amnesty International  

 

In de inleiding werd reeds gesuggereerd dat Amnesty binnen de civil society een prominente 

mensenrechtenorganisatie is en deel uitmaakt van een transnationale mensenrechtenbeweging. 

Grondig ingaan op het concept mensenrechten en dit in een historische context plaatsen, ligt 

buiten het bestek van de masterscriptie en zou mij te ver leiden van het eigenlijke onderzoek. 

Desalniettemin lijkt het me toch relevant om – zonder hierbij volledigheid na te streven – kort 

in te gaan op de notie mensenrechten. Enerzijds omdat die uiteindelijk het uitgangspunt en 

centrale aspect zijn van Amnesty‟s werkzaamheden en van haar bestaan tout court, anderzijds 

omdat die deel uitmaken van het theoretische kader waarbinnen de organisatie dient te worden 

begrepen. Daarom zal ik in het eerste deel van dit theoretisch kader kort ingaan op het concept 

mensenrechten en dit tegelijkertijd plaatsen in de bredere context van de ontwikkeling van een 

internationaal mensenrechtenregime waardoor gewaarborgde rechten en vrijheden juridisch 

afdwingbaar werden gemaakt. Zo konden ze voor Amnesty dienen als basis voor haar beleid, 

waarmee ze waakt over de naleving van de mensenrechteninstrumenten zoals die door de 

internationale gemeenschap overeengekomen werden. Dit verklaart dan ook onmiddellijk de 

titel van dit hoofdstuk, die Amnesty omschrijft als ‘watchdog’. 

Vervolgens zal ik in het tweede deel van dit theoretisch kader een beeld trachten te schetsen 

van een bredere theoretische context waarbinnen Amnesty‟s doelstellingen en aanpak kunnen 

worden gesitueerd, namelijk de context van de NGO‟s en hun betekenis in de internationale 

relaties. Zoals het niet mijn bedoeling is een uitgewerkte geschiedenis van het concept 

mensenrechten te schrijven, is het evenmin mijn bedoeling om verschillende theorieën rond 

NGO‟s uiteen te zetten. Wel ga ik een aantal begrippen die doorheen de masterscriptie nog 

geregeld aan bod zullen komen wat nader uitleggen om zo klaarheid te scheppen in de 

theoretische achtergrond die hier van toepassing is.  

 

2.1. Opbouw van een internationaal mensenrechtenregime 

 

In dit eerste deel van het theoretische kader zal het internationaal mensenrechtenregime dat in 

de loop van de twintigste eeuw vorm kreeg geschetst worden. „Regime‟ kan hier het best 

geïnterpreteerd worden volgens de definitie die S.D. Krasner eraan gaf: 
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‘Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and 

decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given 

area of international relations.’22 

 

Een mensenrechtenregime is dus slechts één mogelijk regime, waarin mensenrechten centraal 

staan. Mensenrechten kunnen overigens vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Ze 

kunnen zowel in een ethische, religieuze en filosofische context worden gesitueerd als in een 

politieke en juridische context. In wat hierna volgt is vooral deze laatste benadering van 

belang, namelijk het politieke en juridische luik van mensenrechten. Het ethische, filosofische 

en religieuze luik laat ik achterwege omdat dat een discussie is die ik hier irrelevant acht. Wel 

zal ik bij wijze van inleiding op het concept mensenrechten hierna kort ingaan op de vraag 

wat mensenrechten precies zijn. Ik zal mij beperken tot het formuleren van een mogelijk 

antwoord, zonder de complexiteit van dit begrip te ontkennen.  

Mensenrechten worden beschouwd als rechten die men enkel en alleen heeft omdat men een 

mens is. Ze zijn inherent aan de menselijke natuur en laten ons toe te leven als mensen. 

Voorstanders beschouwen ze als noodzakelijke voorwaarde voor een individu om zich te 

ontplooien als mens en om de hoogst mogelijke status van materieel, moreel en spiritueel 

welzijn na te streven.
23

 Het gaat in deze optiek niet om een geheel van juridische normen, 

maar om ethische waarden. Volgens deze visie worden mensenrechten als universeel 

beschouwd en worden alle mensen zonder uitzondering dan ook verondersteld ze te hebben. 

Of zoals R. Clark het ooit bondig omschreef:  

 

‘A right is not what someone gives you, it’s what no one can take from you’.
24

  

 

Hoewel mensenrechten voor Amnesty het uitgangspunt zijn, gaat het voor haar om mensen-

rechten zoals die door de internationale gemeenschap overeengekomen werden of zoals die 

juridisch afdwingbaar zijn. Dergelijke mensenrechten hebben namelijk een zeker gezag dat 

als basis kan dienen voor Amnesty om zich op te beroepen om regeringen te beschamen 

omwille van mensenrechtenschendingen.
25

 Dit past binnen de ‘mobilization of shame’, wat in 

het tweede luik van dit hoofdstuk nader uitgelegd zal worden. Hoewel verschillende landen 
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zichzelf binden aan allerhande verdragen die de mensenrechten van hun onderdanen of van 

mensen over wie ze een zekere verantwoordelijkheid hebben dienen te beschermen, handelen 

ze daar niet steeds naar. Er is steeds een zekere discrepantie tussen ideaal en realiteit.  

Het is vooral uit de problematiek van de verhouding tussen de staat en het individu dat het 

moderne concept van mensenrechten vorm kreeg. Een groot deel van de geschiedenis werd 

beheerst door de strijd van de mens voor gewaarborgde rechten en vrijheden. Mensen werden 

lange tijd nu eenmaal niet beschouwd als burgers die op dergelijke rechten en vrijheden 

aanspraak konden maken (wat overigens voor velen nog steeds zo is in de praktijk). Tijdens 

de Renaissance en het humanisme kwamen progressieve schrijvers, waaronder Erasmus en 

Thomas More, op als pleitbezorgers voor de waarde van de individuele mens, die volgens hen 

met de rede begaafd was. Sedert de Reformatie, de wetenschappelijke revolutie en de 

Verlichting kwam men tot het besef dat de mens de wereld kon begrijpen en zelf kon 

ingrijpen in de gang der zaken. De macht van vorsten was niet langer vanzelfsprekend aan 

God te danken. Met nadruk in de zeventiende en achttiende eeuw, de periode van het 

rationalisme en de opkomst van de moderne staat, kreeg het concept van mensenrechten 

steeds meer gestalte. Dankzij filosofen zoals Locke, Montesquieu en Rousseau spitste de 

discussie rond zekere rechten van mensen zich vervolgens toe op de verhouding tussen de 

staat en zijn onderdanen.
26

 Staten zijn dan ook nog steeds de voornaamste actoren in de inter-

nationale betrekkingen en werden sinds hun ontstaan als soeverein beschouwd, waardoor het 

Westfaalse principe van non-interventie al gauw ingang vond in de internationale politiek. Dit 

hield in dat de manier waarop een staat zijn burgers behandelde lange tijd beschouwd werd als 

een interne aangelegenheid, waarmee andere staten zich niet dienden te moeien. Ondanks 

onder meer de Amerikaanse Declaration of Independence (1776) en de Franse Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen (1789) als een soort basis voor de burgerlijke en politieke 

rechten en ondanks de evolutie waarbij ook elders in Europa in de negentiende eeuw 

geleidelijk aan rechten van de mens gecodificeerd werden in liberale grondwetten, steeg het 

concept van mensenrechten vooralsnog niet uit boven de nationale staat.
27

 Er waren wel reeds 

internationale verdragen om slavernij aan banden te leggen en later om het internationaal 

humanitair recht vorm te geven, zoals de Conventies van Den Haag en van Genève (cf. infra). 

Los daarvan echter waren staten nog steeds eilandjes die geïsoleerd leefden en bemoeienissen 
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door buitenstaanders in hun interne aangelegenheden, i.e. hun omgang met hun onderdanen, 

niet duldden. Op enkele tussenkomsten na door Europese grootmachten en de Verenigde 

Staten in het Ottomaanse Rijk en China in de negentiende eeuw om er hun eigen landgenoten 

ter hulp te snellen, hielden staten zich aan dit principe van non-interventie.
28

 Ondanks dit 

aanvankelijk stevig verankerde principe van non-interventie en het gebrek aan internationale 

normen voor mensenrechten, werden staten nooit graag geconfronteerd met beschuldigingen 

van mensenrechtenschendingen en deden ze er alles aan hetzij deze te ontkennen, hetzij ze te 

verbergen. Zelfs de nazi‟s trachtten aanvankelijk hun reputatie naar het buitenland toe wat op 

te krikken door alles rooskleuriger voor te stellen dan het was, zoals de versoepeling van 

enkele anti-Joodse maatregelen naar aanleiding van de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 

aantoonden.
29

 Met andere woorden, ook vóór het bestaan van internationale mensenrechten-

standaarden kon de internationale gemeenschap misnoegd zijn over bepaalde praktijken 

binnen een staat. Het was alleen not done zich als staat al te veel te bemoeien met binnen-

landse aangelegenheden van andere staten. Het moge dan ook duidelijk wezen dat het voor 

niet-statelijke actoren of de civil society al helemaal moeilijk was om aan de alarmbel te 

trekken in geval van wantoestanden binnen een staat. 

Met de komst van de beide wereldoorlogen zou dit geleidelijk veranderen. Na WO I zou de 

Volkenbond, die nochtans niet bepaald een groot succes kon worden genoemd, een systeem 

uitwerken om de rechten van nationale minderheden te beschermen en zou ze tegelijk een 

impuls geven aan de groei van de internationale vakbeweging. De discussie rond mensen-

rechten op een internationaal niveau zou echter vooral in een stroomversnelling komen na 

WO II, waarna de geallieerden de intentie hadden om een nieuwe wereldorde te creëren die 

gebaseerd was op vrede en mensenrechten. Op dit elan richtten verschillende staten in 1945 

de Verenigde Naties (VN) op, die voortaan een voortrekkersrol zouden spelen op het terrein 

van de mensenrechten. De intentie van de geallieerden werd weerspiegeld in het VN-Charter, 

dat speciale nadruk legt op het belang van respect voor de mensenrechten en fundamentele 

vrijheden.
30

 Dit Handvest wordt beschouwd als het eerste internationale verdrag dat vertrekt 

vanuit eerbied voor universele mensenrechten. Vervolgens werd in het kielzog van de VN ook 

een VN-Mensenrechtencommissie opgericht die als eerste opdracht een verklaring voor de 
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rechten van de mens diende op te stellen.
31

 Op 10 december 1948 was het zo ver en 

aanvaardden bijna alle VN-lidstaten de juridisch niet-bindende Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM). Daarin werden gelijke en onvervreemdbare rechten voor alle 

mensen als basis voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede erkend. De drie generaties 

mensenrechten, zoals K. Vasak in 1979 ze voor het eerst indeelde, werden er als universeel 

omschreven. Het gaat over de rechten op vrijheid, de rechten op gelijkheid en de rechten op 

solidariteit.
32

  

Niet iedereen ziet mensenrechten echter als universeel en onvervreemdbaar. Toch is het zo dat 

hoewel de totstandkoming van de UVRM eerder als een westers fenomeen wordt beschouwd, 

het denken rond mensenrechten van alle tijden en alle culturen is, waar ook ter wereld. Het 

streven naar rechten en vrijheden is een streven dat inherent lijkt te zijn aan het mens-zijn. Er 

zijn voorbeelden van Chinese, Perzische, oud-Egyptische, islamitische en Afrikaanse denkers 

die zich bogen over deze kwestie nog voor de klassieke Grieken en stoïcijnse Romeinen dit 

deden. Dit versterkt alvast de overtuiging dat mensenrechten universeel zijn en dat het Westen 

geen monopolie heeft op het filosoferen erover, zoals cultuurrelativisten menen. Algemeen 

beschouwd zien zij moraliteit en mensenrechten als iets dat varieert van cultuur tot cultuur. 

Volgens hen zijn verschillende culturen onderworpen aan verschillende morele standaarden 

en kunnen die niet zomaar worden overgeheveld naar andere culturen.
33

 Hoewel dit cultuur-

relativisme in deze masterscriptie op het eerste gezicht misschien irrelevant lijkt, is het dit niet 

en zal het nog aan bod komen wanneer de aard van de Israëlische staat besproken zal worden. 

Daar heerst ook een zekere spanning tussen een universalistische en een cultuurrelativistische 

kijk op mensenrechten. Hoe dan ook, tijdens de tweede VN-Wereldconferentie over de 

Mensenrechten die in 1993 in Wenen werd gehouden, werd in de slotverklaring bevestigd dat 

mensenrechten universeel, ondeelbaar, onderling samenhangend en verweven zijn.
34

 

Na WO II begonnen mensenrechten dus meer en meer de kern van een nieuwe wereldorde te 

worden, waarin vrede en respect voor mensenrechten nagestreefd dienden te worden. Men 

was tot het besef gekomen dat er een verband bestond tussen internationale vrede en respect 

voor mensenrechten. Het Westfaalse principe van non-interventie was niet langer houdbaar 
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onder om het even welke omstandigheden. Nazi-Duitsland had aangetoond waartoe een staat 

in staat was onder het mom van staatssoevereiniteit, al moet hier aan toegevoegd worden dat 

men zich ook niet mag blindstaren op de link tussen de Shoa en de UVRM. Volgens S. Waltz 

heeft recent onderzoek uitgewezen dat de plannen voor een dergelijke verklaring reeds 

ontwikkeld waren nog voor de schaal van de nazi-gruwelen volledig bekend was. Er hadden 

reeds verschillende niet-statelijke actoren, zoals vrouwenrechtenbewegingen, actie gevoerd 

om de politieke gedachte van mensenrechten ingang te doen vinden, zowel in Europa als 

daarbuiten, tot in Iran en China.
35

 Het blijft echter wel een feit dat in navolging van F.D. 

Roosevelts retoriek mensenrechten en fundamentele vrijheden een na te streven doel werden 

dat in het VN-Handvest als een hoofdbezorgdheid werd ingeschreven en in 1948 nog eens in 

een aparte verklaring werd gegoten.  

Hoewel de UVRM als intentieverklaring juridisch niet bindend was, had ze wel degelijk een 

groot moreel en politiek gezag. Ze diende als inspiratie voor allerhande internationale 

verdragen, verklaringen, nationale grondwetten en organisaties zoals Amnesty. Naast een 

mondiaal mensenrechtenregime dat grotendeels ontsproot aan de VN, zijn er nog andere 

(regionale) mensenrechtenregimes ontstaan, zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van 

de Mens van 1950. In vele gevallen is het ook zo dat de UVRM deel is gaan uitmaken van het 

internationaal gewoonterecht en op die manier toch een verplichtend karakter heeft gekregen. 

Bovendien vloeiden er in 1966 de Conventies inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en 

inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten uit voort.
36

 Deze verdragen, die in 1976 in 

werking traden, hebben wel een bindend karakter en waren voor het eerst verbonden aan een 

dubbel toezichtsmechanisme.
37

 De UVRM en deze twee genoemde verdragen vormen samen 

„het internationale statuut van de rechten van de mens‟ (‘International Bill of Human Rights’) 

en het is precies dit geheel van verdragen waarop Amnesty zich baseert om respect voor 

mensenrechten af te dwingen bij staten. Mensenrechtenverdragen en –normen hebben meer 

gewicht wanneer ze tot stand komen op initiatief van de VN, van wiens gezag Amnesty 

gebruik maakt (al dient dit gezag niet te worden overdreven). Rekening houdend met het feit 

dat regeringen er niet graag van worden beschuldigd deze internationale gedragsstandaarden 

naast zich neer te leggen, alsook met het morele gezag dat uitgaat van dit mensenrechten-

regime, valt te begrijpen dat staten er alles aan doen om kritiek op hun mensenrechtenbeleid 

                                                           
35

 S. Waltz. “Reclaiming and Rebuilding the History of the Universal Declaration of Human Rights”, in: Third 

World Quarterly, Vol. 23, No. 3, 2002, pp. 438-439. 
36

 Hoewel het hier gaat om verdragen en niet om louter verklaringen, mag de effectiveit ervan ook niet overschat 

worden. 
37

 J. Donnelly. International Human Rights, p. 8. 



26 
 

te voorkomen. Ze wensen niet in verlegenheid te worden gebracht in de internationale 

gemeenschap. Het internationaal mensenrechtenregime is naast een grote uitdaging voor het 

Westfaalse ideaal van staatssoevereiniteit en non-interventie ook een basis en uitgangspunt 

voor Amnesty om de strijd aan te gaan tegen mensenrechtenschendingen begaan door staten. 

Vooral de UVRM is van groot belang voor Amnesty, omdat die door bijna alle staten werd 

ondertekend. 

De wereldoorlogen kunnen dus worden beschouwd als katalysator voor de ontwikkeling van 

een internationaal mensenrechtenregime. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de 

notie mensenrechten geleidelijk aan een prominente factor in het publieke politieke debat die 

bovendien een meer seculiere invulling kreeg. Men zocht vaker zijn toevlucht tot wetten als 

basis voor mensenrechten dan dat men bleef rondzweven in het filosofische luchtledige.
38

 

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk, aangezien volgens een bepaalde visie mensenrechten 

hun geldigheid halen uit normen en principes die op z‟n minst internationaal erkend worden 

in verklaringen en verdragen, waaraan ze hun internationale status danken. Dit in contrast met 

de visie die mensenrechten als „natuurlijke‟ of „morele‟ rechten beschouwt en oordeelt dat 

hun erkenning niet afhankelijk mag zijn van hun bekrachtiging als wettelijke rechten.
39

 Voor 

deze laatste visie op mensenrechten is de UVRM dan ook van onschatbare waarde, wat ook 

geldt voor Amnesty, die er zich kan op baseren om respect voor mensenrechten af te dwingen.  

De formele erkenning van mensenrechten is dus van een eerder recente datum en het denken 

over mensenrechten heeft een hele weg afgelegd alvorens het de huidige status toegekend 

kreeg. Toen Peter Benenson in 1961 startte met zijn campagne die uiteindelijk tot de geboorte 

van Amnesty leidde en waarin hij opriep tot steun aan politieke gevangenen (cf. infra), kende 

het concept mensenrechten reeds heel wat bijval, maar kreeg het toch eerder weinig steun in 

de internationale politiek. Er bestond nog geen netwerk van mensenrechtenactivisten zoals dat 

vandaag de dag bestaat.
40

 Dat netwerk stond nog in zijn kinderschoenen. Wat achteraf wel 

bleek, was dat het slechts een kwestie van tijd was voordat dit netwerk zich zou gaan uit-

breiden. Dit brengt mij onmiddellijk tot het tweede luik van dit theoretische kader, namelijk 

de vorming van een transnationale mensenrechtenbeweging. 

 

                                                           
38

 D.A. Habibi. “Human Rights and Politicized Human Rights: A Utilitarian Critique.”, in: Journal of Human 

Rights, 6, p. 6. 
39

 O. Ezra. “The Immanent Dichotomy of Human Rights: Emergency Powers v. Universal Protection”, in: 

Journal of Human Rights, vol. 7, 2008, p. 209. 
40

 D.A. Lake en W. Wong. The Politics of Network: Interests, Power, and Human Rights Norms. San Diego: 

University of California, 2005, pp. 24-25. 



27 
 

2.2. Opkomst van een transnationale mensenrechtenbeweging 

 

Doorheen de twintigste eeuw ontwikkelde zich parallel met de uitbreiding van het 

internationaal mensenrechtenregime geleidelijk aan ook een transnationale mensenrechten-

beweging. Ze is de resultante van drie eeuwen transnationaal activisme met wortels die 

teruggaan tot in de Verlichting, toen men zich bewust werd van de wettelijke discriminatie 

van bepaalde bevolkingsgroepen. De transnationale strijd voor mensenrechten was aanvanke-

lijk namelijk vooral gelieerd aan de strijd tegen slavenhandel en slavernij enerzijds en aan de 

strijd voor vrouwenrechten anderzijds. Later kwamen daar dan campagnes tegen bepaalde 

praktijken in de kolonies bij, waaronder Congo, en nog later de niet te verwaarlozen anti-

apartheidsbeweging, die als de overgang van een sterk ideologisch gekleurd transnationaal 

activisme naar een principieel activisme kan beschouwd worden. Bovendien was ze ook 

globaler dan eender welke voorafgaande campagne of beweging.
41

 Wat de tweede helft van 

de twintigste eeuw betreft, wordt Amnesty International volgens R.F. Drinan beschouwd als 

een van de sterkste componenten van de internationale mensenrechtenbeweging en de oudste 

‘guardian angel’ van mensenrechten op wereldschaal.
42

 De term „mensenrechtenbeweging‟ is 

een vrij recent overkoepelend begrip voor verschillende deelbewegingen, zoals bewegingen in 

het teken van politieke gevangenen, vluchtelingen en inheemse volkeren met als drijvende 

kracht intergouvernementele, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, private 

stichtingen, journalisten, academici, politici en sympathisanten die zich allemaal op een of 

andere manier inzetten voor mensenrechten.
43

 Aangezien Amnesty als niet-gouvernementele 

organisatie deel uitmaakt van deze mensenrechtenbeweging, zal het belang van dergelijke 

organisaties in wat volgt nader belicht worden als belangrijk tweede luik van het theoretische 

kader. 

2.2.1. Het belang van niet-gouvernementele (mensenrechten)organisaties 

 

Sinds WO II is er steeds meer erkenning gekomen voor niet-gouvernementele organisaties 

(NGO‟s) tot op het punt waarop zowel nationale regeringen als multilaterale instellingen zoals 

de VN hen niet langer kunnen negeren. NGO‟s zijn naast de staten belangrijke actoren 
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geworden in de internationale politiek, die meehelpen om een antwoord te formuleren op 

nieuwe globale problemen, al blijven staten nog steeds de hoofdrolspelers bij uitstek. Toch 

heerst de consensus dat hun invloed en aantal nog nooit zo groot waren als heden, zowel in 

het Westen als in de Derde Wereld, en dat ze binnen de global governance politieke 

relevantie hebben verkregen. De internationale politiek verschuift meer en meer van de 

natiestaten naar deze niet-statelijke actoren. Ze laten geen enkel terrein braak liggen en helpen 

met het creëren van standaarden in het domein van handel, mensenrechten, milieu,… Ze 

voeren onderzoek, rapporteren daarover en gaan vervolgens lobbyen om hun doelen te 

bereiken. Allerhande bedrijven, pressiegroepen, belangengroepen, wetenschappers, experts 

e.d.m. eisen zo allemaal inspraak in de besluitvorming. Deze trend naar global governance en 

de toenemende invloed van niet-statelijke actoren of de civil society wordt door verschillende 

politieke wetenschappers dan ook beschouwd als een waar democratiseringsproces.
44

 De 

aanwezigheid van – al dan niet internationale – NGO‟s bij het vaststellen van normen is reeds 

geruime tijd een constante en deze trend zet zich verder tot op heden. 

Ook specifiek in het domein van de mensenrechten is deze trend merkbaar, waar een 

transnationale mensenrechtenbeweging tot stand is gekomen. Reeds tijdens de oprichtings-

conferentie van de VN in San Francisco in 1945 werden er allerlei Amerikaanse organisaties 

geconsulteerd, die erop hamerden dat respect voor mensenrechten noodzakelijk was voor de 

wereldvrede.
45

 Daaruit bleek reeds dat dergelijke organisaties door hun lobbywerk een grote 

invloed kunnen uitoefenen op het creëren van internationale standaarden. Het gevolg van dit 

alles is dan ook dat NGO‟s moeten worden opgenomen in het internationale systeem, waarbij 

rekening moet worden gehouden met hun diversiteit en hun sterke en zwakke punten.
46

 

Hoewel deze ontwikkelingen vooral van toepassing zijn op de laatste decennia en NGO‟s een 

hele weg afgelegd hebben alvorens hun huidige status te verkrijgen, waren ze ook reeds in de 

jaren zestig en zeventig geen verwaarloosbaar fenomeen.  

NGO‟s vormen een heel specifieke tak van de niet-statelijke actoren en hen definiëren kan op 

verschillende manieren, die altijd wel een beetje te wensen over laten. Het is alleszins geen 

sinecure en er bestaan verschillende definities, afhankelijk van auteur tot auteur en afhankelijk 

van de aard van de definitie, die hetzij juridisch, hetzij meer sociologisch is. Het staat alvast 
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buiten kijf dat de term „niet-gouvernementele organisatie‟ werd geïntroduceerd door de VN, 

die aan de hand van artikel 71 van het Charter de mogelijkheid voorzag voor NGO‟s om 

advies te verlenen aan en contact te onderhouden met de Economische en Sociale Raad (en 

momenteel ook met gespecialiseerde VN-organisaties):
47

  

 

‘The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation 

with non-governmental organizations which are concerned with matters within its  

competence. Such arrangements may be made with international organizations and, 

where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of 

the United Nations concerned.’48
  

 

Dit artikel biedt echter geen duidelijke definitie voor een NGO, hoewel de VN los van dit 

artikel daartoe wel een poging had ondernomen. Volgens die poging is een NGO elke 

organisatie die niet door een regering of groep van regeringen is opgericht en die geen geweld 

gebruikt of predikt, noch uit is op winst, maar die wel politieke en maatschappelijke invloed 

nastreeft.
49

 Amnesty International beantwoordt volledig aan deze definitie, hoe ruim ze ook is 

omschreven. Een poging tot het definiëren van NGO‟s werd ook ondernomen door K. 

Martens en zij concludeerde dat een goede definitie er als volgt kan uitzien:  

 

‘NGOs are formal (professionalized) independent societal organizations whose 

primary aim is to promote common goals at the national or international level.’50
  

 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe het concept NGO gedefinieerd kan worden. Het is 

dan ook een term die vele ladingen dekt en nooit echt eenduidig gedefinieerd werd. Dit geldt 

ook voor het definiëren van niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties als specifieke 

tak van de NGO‟s. K. Tsutsui en C. Min Wotipka definiëren ze als die NGO‟s die bezorgd 

zijn om de bevordering en de bescherming van mensenrechten op lange termijn, waarmee 

bedoeld wordt dat gestreefd wordt naar duurzame oplossingen in de vorm van sociale 

veranderingen. Volgens hen zijn dergelijke organisaties niet-gouvernementeel omwille van 
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hun onafhankelijke, niet aan regeringen gebonden leden, en  internationaal  in de zin dat de 

leden uit minstens twee landen afkomstig zijn.
51

  Deze definitie geeft mooi weer waar het ook 

bij Amnesty om draait. 

Wanneer gekeken wordt naar het juridische statuut van NGO‟s, is het zo dat NGO‟s nooit als 

houders van internationale rechtspersoonlijkheid erkend werden, al moet hier wel opgemerkt 

worden dat het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) als NGO een speciale 

positie inneemt binnen het internationale recht en wordt beschouwd als een organisme sui 

generis.
52

 Wat bovendien opvalt, is dat het fenomeen NGO‟s een eerder westers fenomeen is, 

in die zin dat ze veelal opgericht zijn door blanke westerse mannen of vrouwen met een 

interesse voor burgerlijke en politieke rechten, zoals die een belangrijke positie innemen in 

westerse liberale democratieën.
53

 Ook Amnesty werd opgericht door een blanke man in een 

democratisch land, namelijk Groot-Brittannië.  

Wat tenslotte het belang is van NGO‟s in de internationale relaties vat R. Thakur in volgende 

punten samen: ze zijn van groot belang in het bewustmakingsproces en de promotie van 

waarden; ze helpen mee bij het opstellen van de agenda van de VN; ze verrichten lobbywerk; 

ze houden controle op de naleving van internationale overeenkomsten e.d.m.; tenslotte 

kunnen ze ook directe actie ondernemen.
54

 Wederom gaat dit ook op voor Amnesty. Hoewel 

NGO‟s niet kunnen wedijveren met regeringen wat hun directe impact op alle burgers van een 

land betreft, weten ze wel degelijk op zekere terreinen invloed uit te oefenen op de acties van 

regeringen. Ze hebben steeds een heel scala aan strategieën achter de hand en kunnen hun 

doelen en tactieken aanpassen wanneer dit wenselijk is. Wat voor hen centraal staat, is het 

verschaffen van informatie en hun hele netwerk van publieke belangengroepen.
55

 Welke 

plaats Amnesty International inneemt in deze context, zal hierna aan bod komen.  
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2.2.2. Amnesty International en de ‘mobilization of shame’ 

 

Amnesty International past op het eerste gezicht binnen dit plaatje. Als niet-gouvernementele 

mensenrechtenorganisatie heeft ze als voornaamste doel het houden van toezicht op en het 

rapporteren over het al dan niet naleven van mensenrechten. Daarbij zet ze regeringen onder 

druk bij het schenden van deze rechten en helpt ze bij het creëren van internationale normen 

om dergelijke schendingen onwettig te maken en staten aansprakelijk te stellen.
56

 Als „derde 

partij‟ neemt ze dan ook een speciale plaats in binnen het internationale systeem. Ze beroept 

zich steeds op de expertise van haar medewerkers en heel specifieke, accurate informatie over 

mensenrechtenschendingen, die ze van meet af aan verzamelde.
57

 Ze handelt steeds volgens 

haar principes zoals die weerspiegeld worden in de UVRM. G.G. Candler omschrijft haar als 

een ‘watchdog’ die erop toeziet dat de normen voor mensenrechten zoals die zijn overeen-

gekomen door de internationale gemeenschap worden nageleefd.
58

  

Ze ondernam actie voor individuele gevallen en zette regeringen onder druk via de publicatie 

van haar rapporten.
59

 Dergelijke rapporten – alsook het „dreigen‟ met de publicatie ervan – 

kunnen een incentive zijn voor regeringen om Amnesty‟s aanbevelingen niet zomaar naast 

zich neer te leggen. Als belangrijke lobbygroep dringt ze er bij staten op aan om zowel hun 

eigen nationale wetgeving als het internationale recht na te leven. De discrepantie in het 

gedrag van staten die zich formeel aan internationale standaarden binden, maar zich daar in de 

praktijk niet aan houden, moet worden weggewerkt. Daarvoor zijn er transnationale lobby-

groepen zoals Amnesty, die staten in het oog houden en hen wijzen op hun verplichtingen. Dit 

is dan ook Amnesty‟s voornaamste taak, zoals ook zal moeten blijken uit Amnesty‟s inzet 

voor de mensenrechten in Israël.  

In het kader van al deze taken maakt Amnesty net als andere NGO‟s een onderscheid tussen 

recht en politiek. Ze ziet zichzelf als een bewaker van het internationaal recht en niet als een 

verdediger van het moeilijker te vatten concept „democratie‟, dat een politieke ideologie is. 

Zoals doorheen deze masterscriptie zal moeten blijken, liggen ideologieën namelijk buiten 
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Amnesty‟s interesse.
60

 Ze beoordeelt regeringen louter op basis van ethiek en mensenrechten 

en kent een drietal manieren om naleving van internationale normen af te dwingen. Eerst en 

vooral haalt ze de mensenrechtenschendingen uit de private sfeer door ze in de openbaarheid 

te brengen en is ze verantwoordelijk voor ‘bringing the human to human rights’, zoals R. 

Dudai het verwoordde.
61

 Wat zich afspeelt binnen het territorium van een staat, wordt onder 

de aandacht gebracht van de internationale gemeenschap. Een tweede manier bestaat in het 

gebruik van symboliek en betekenisverlening om tot de verbeelding van individuen te kunnen 

spreken en hen zo te mobiliseren. Ten derde heeft Amnesty er steeds voor geopteerd om 

regeringen op een pragmatische manier te vragen over te gaan tot actie om de mensenrechten-

schendingen te stoppen.
62

 Dit kan vaak een zaak van lange adem zijn. Hoe Amnesty dergelijk 

lobbywerk aanpakte in het geval van Israël, zal in de casus duidelijk moeten worden gemaakt. 

Hoewel Amnesty een groot prestige kent, bezit ze geen reële macht, behalve dan die macht 

die ze uit haar prestige haalt. Maar wanneer het op mensenrechten aankomt, zijn macht en 

prestige grotendeels gescheiden, volgens J. Donnelly.
63

 T. Keenan verwijst in dit verband naar 

de ‘mobilization of shame’, op zijn beurt verwijzend naar R.F. Drinan.
64

 Hiermee doelt hij op 

het onuitgesproken axioma van de mensenrechtenbeweging dat mensenrechtenschenders 

zoals regeringen en militairen in belangrijke mate kunnen worden blootgesteld aan de macht 

van de publieke opinie, waarbij ze gevoelig zijn voor eerverlies, schaamte en dies meer. De 

‘mobilization of shame’ is volgens hem dan ook de nieuwe slogan van de mensenrechten-

beweging.
65

 R.F. Drinan omschrijft de ‘mobilization of shame’ als een van de voornaamste 

doelstellingen van Amnesty International. Volgens Amnesty kan ook bij burgers een zeker 

„schaamtegevoel‟ voor het beleid van hun regering „gemobiliseerd‟ worden.
66

 In die zin bezit 

Amnesty dus best wel een zekere vorm van macht, waarbij het belang van de media geenszins 

verwaarloosd mag worden. Deze ‘mobilization of shame’ zal in deze masterscriptie dienen als 

belangrijke doelstelling van Amnesty.  
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Ook samenwerking met andere NGO‟s, zoals het ICRK, en internationale organisaties is voor 

Amnesty van cruciaal belang indien ze haar voornaamste doelen wil bereiken. Ze besteedt dan 

ook veel tijd aan samenwerking met verschillende internationale organisaties, waarvan de VN 

de belangrijkste is.
67

 Zeer verwonderlijk is haar samenwerking met de VN niet, aangezien 

haar statuut al voorzag in de samenwerking met intergouvernementele organisaties. De stap 

richting samenwerking met de VN was dus vlug gezet. De VN is dan ook de organisatie bij 

uitstek om contacten te leggen met allerhande regeringen. Via de VN kan de internationale 

gemeenschap op de hoogte worden gebracht van mensenrechtenschendingen wereldwijd, 

waardoor waar nodig een debat op gang kan worden getrokken. Bovendien biedt ze als 

platform soms de enige mogelijkheid om in contact te komen met bepaalde regeringen die 

normaal elk contact met Amnesty weigeren. Aangezien Amnesty het meest uitgebreide 

programma heeft voorzien voor haar samenwerking met de VN, zal hierna de relatie tussen 

Amnesty en de VN aan bod komen. 

 

2.2.3. De relatie tussen de Verenigde Naties en Amnesty International 

 

Uit het voorgaande kan besloten worden dat samenwerking tussen de VN en internationale 

NGO‟s al geruime tijd geen uitzonderlijk nieuws meer is. Vooral sinds de jaren negentig, 

maar ook reeds daarvoor, zijn NGO‟s niet meer weg te denken uit de werking van de VN. 

Allerhande mogelijkheden om hun invloed te doen gelden in de VN breiden zich uit en die 

kansen laten de NGO‟s dan ook niet liggen. Ze kunnen allerhande informatie verschaffen, 

advies verlenen en zelfs medewerking aanbieden om bepaalde projecten samen op te starten. 

De samenwerking tussen beide kan dan ook heel constructief zijn, al lopen hun agenda‟s niet 

steeds gelijk. Wat nu specifiek Amnesty aanbelangt, is het nodig aan te stippen dat haar relatie 

met de VN in deze masterscriptie niet zomaar achterwege kan worden gelaten. Amnesty 

kende namelijk al vroeg een belangrijke plaats toe aan haar relatie met de VN en ging mee op 

het elan waarbij NGO‟s meer en meer werden aangemoedigd om samen te werken met de 

VN. Dit waren voor Amnesty kansen die de organisatie met beide handen greep. Reeds van 

bij haar prille begin in 1964 kreeg ze consultatieve status bij de Economische en Sociale 
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Raad. Hoewel in deze periode de mogelijkheden voor NGO‟s beperkter waren en Amnesty er 

ook geen duidelijke strategie voor had uitgewerkt, bood deze status toch onmiddellijk formele 

mogelijkheden om haar stem te laten horen op een internationaal forum. Ze kon nu 

bijeenkomsten bijwonen, statements maken en documenten voorleggen en inkijken. Haar 

mogelijkheden waren bovendien ruimer dan vastgelegd in de resolutie die haar deze formele 

status schonk. Amnesty maakte er handig gebruik van, ook al had ze in die beginperiode nog 

geen echt autonome stem en had ze de VN niet noodzakelijk nodig bij haar werk voor 

gewetensgevangenen (cf. infra). Aanvankelijk gebeurde alles informeel en lag Amnesty‟s 

nadruk op het helpen creëren van internationale mensenrechtenstandaarden. Ze trachtte deze 

standaarden hoog te houden en toe te zien op de naleving ervan.
68

 Amnesty leverde zo reeds 

een grote bijdrage tot het creëren van internationale normen in VN-verband.
69

  

De autoriteit die Amnesty bezit verschilt van de autoriteit die uitgaat van de VN. Amnesty‟s 

autoriteit is afgeleid van haar principes en ideeën over wat ze als „juist‟ en wat ze als „slecht‟ 

beschouwt en staat los van macht, zoals bij staten het geval is.
70

 Volgens K. Martens, die de 

relatie tussen Amnesty en de VN op lange termijn bestudeerd heeft, stemde Amnesty haar 

activiteiten telkens af op de mogelijkheden die de VN voorzag inzake de bescherming van 

mensenrechten. De keuze van thema‟s waarvoor Amnesty zich inzette, was volgens haar 

steeds een compromis tussen haar eigen prioriteiten en die van de VN.
71

 Vanaf de jaren 

zeventig werden Amnesty‟s contacten met de VN meer uitgebouwd en begonnen Amnesty-

vertegenwoordigers op regelmatige basis VN-bijeenkomsten bij te wonen in zowel New York 

als Genève.
72

 Gezien haar samenwerking met de VN is het bovendien van groot belang dat 

Amnesty goed op de hoogte is van de werking van deze intergouvernmentele organisatie en 

van heel het systeem van diplomatiek overleg. Haar exacte invloed op de VN is zo goed als 

onmogelijk te bepalen, maar vaak zijn informele ontmoetingen even belangrijk als 

nauwkeurig geplande formele lobbyactiviteiten.
73

 Vertegenwoordigers van Amnesty zoeken 

regeringsvertegenwoordigers en medewerkers van de VN op en leggen hen op een informele 

manier hun materiaal voor. Ook vanuit de VN zelf is er vraag naar advies en informatie van 
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NGO‟s, die vaak als eerste bron wordt aangewend. Zoals verderop zal blijken, werd ook 

Amnesty benaderd door de VN om informatie te delen over de mensenrechtensituatie in Israël 

en hield ze er evengoed contacten op na met Israëlische vertegenwoordigers bij de VN. 

Het grote verschil tussen de intergouvernementele VN en Amnesty International als NGO 

tenslotte, zit in het ledenbestand van beide organisaties. Leden van de VN zijn in eerste 

instantie de staten, maar zelfs leden van de VN-agentschappen en -comités zijn in zekere mate 

altijd schatplichtig aan bepaalde regeringen, volgens R. Thakur. Amnesty daarentegen is een 

internationale grass roots beweging, die voor het grootste deel steunt op vrijwillige leden en 

meer bewegingsvrijheid heeft dan de VN, doordat ze niet gebonden en onderhevig is aan de 

wil en grillen van staten.
74

 Net omwille van het feit dat Amnesty niet te strikken valt voor een 

compromis en niet omgekocht kan worden door een regering, is samenwerking tussen de VN 

en NGO‟s niet altijd even vanzelfsprekend, zeker wanneer het samenwerking met mensen-

rechtenorganisaties betreft. Doordat de hoofdrolspelers binnen de VN nog steeds de staten 

zijn, waarvan de ene staat mensenrechten al hoger in het vaandel draagt dan de andere, zijn 

staten die vaak onder vuur komen te liggen door mensenrechtenactivisten niet altijd opgezet 

met de invloed van NGO‟s. Verschillende regeringen proberen dan ook de formele toegang 

van NGO‟s tot de VN te beperken en trachten hun onderzoek in twijfel te trekken, alsook hun 

financiering te bemoeilijken.  

Desalniettemin zijn NGO‟s de motor voor zo goed als elke vooruitgang die door de VN 

geboekt wordt in het domein van de mensenrechten.
75

 Dat Amnesty via de VN toegang heeft 

tot nationale delegaties en tot leden van het VN-Secretariaat, dat ze informatie ontvangt uit 

verschillende hoeken en dat ze er haar lobbywerk kan verrichten, zijn redenen genoeg om de 

VN te betrekken bij het onderzoek naar de relatie tussen Amnesty en de Israëlische regering. 

Via het platform dat de VN is, kwam de organisatie namelijk geregeld met vertegen-

woordigers van de Israëlische regering in contact. Alvorens deze contacten echter uit te 

spitten, is het wenselijk de nodige woorden te wijden aan de totstandkoming en de aard van 

Amnesty als mensenrechtenorganisatie, wat in de eerstvolgende hoofdstukken uiteengezet zal 

worden. 
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Deel 1:  

De beginjaren van Amnesty International (1960-1968) 

 

3. Amnesty ontluikt:  Appeal for Amnesty, 1961  

 

‘Do not make the mistake of thinking that concerned people cannot change the world; it is the 

only thing that ever has.’76 

 

3.1. Vooraf: Amnesty in de historiografie 

 

De historicus T. Buchanan is een van de weinigen die grondig historisch onderzoek verricht 

hebben naar Amnesty International. Hij schrijft dat er over de vroege ontstaansgeschiedenis 

van de organisatie niet veel literatuur bestaat en al helemaal niet van de hand van academici, 

op enkele uitzonderingen na.
77

 En inderdaad, bij het zoeken naar literatuur over het prille 

begin van Amnesty International zo‟n acht jaar na Buchanans onderzoek, is de vangst nog 

steeds vrij mager. Het is niet moeilijk om steeds dezelfde terugkerende standaard-

formuleringen over Amnesty‟s ontstaan terug te vinden in de literatuur, maar deze zijn steeds 

gebaseerd op dezelfde secundaire bronnen. Het is opvallend dat er veel meer aandacht wordt 

geschonken aan de verwezenlijkingen en de werking van Amnesty dan aan haar eigenlijke 

totstandkoming en ontstaanscontext. Daarbij wordt telkenmale benadrukt dat wat haar zo 

bijzonder maakt en haar onderscheidt van organisaties zoals de Internationale Commissie van 

Juristen of het ICRK, haar speciale structuur is. Ze bestaat namelijk enerzijds uit een 

professionele leiding die internationale standaarden wil creëren en anderzijds uit een sterke 

vrijwillige achterban die tracht concrete veranderingen teweeg te brengen in de praktijk, in 

casu het wegwerken van mensenrechtenschendingen. Amnesty wordt dan ook beschouwd als 

de eerste mensenrechtenorganisatie met een stevige achterban van „gewone mensen‟, wiens 

activiteiten niet louter gericht zijn op het afdwingen van mensenrechten in het internationale 

recht, zoals het geval is bij de Internationale Commissie van Juristen, maar die zich ook richt 
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op onmiddellijke en concrete verbeteringen van bepaalde wantoestanden.
78

 Precies dit 

speciale karakter van de organisatie en haar pogingen om haar doelen te bereiken krijgen 

meer aandacht dan haar ontstaanscontext. Het is evenmin in deze masterscriptie mijn intentie 

om een uitgebreide geschiedenis van Amnesty International als organisatie te schrijven, maar 

wel om een deelgeschiedenis te belichten uit het rijke verleden dat Amnesty tot nu toe al kent. 

Ik zal dan ook trachten een microgeschiedenis te schrijven over dat deel uit het verleden van 

Amnesty, waarin ze het vroegst in contact kwam met Israël. Ook ik bevind mij dus meer in 

het kamp van zij die de focus willen leggen op de werking van Amnesty en niet zozeer op 

haar geschiedenis als organisatie, zijnde de meer institutionele geschiedenis, hoewel deze 

aspecten begrijpelijkerwijze voor een groot deel samenhangen. Het is uiteraard wel belangrijk 

om in een masterscriptie over Amnesty op z‟n minst een indruk of schets te geven van haar 

ontstaanscontext en vroege periode voorafgaand aan de periode die in mijn onderzoek 

centraal zal staan. Hiervoor zal ik mij beperken tot het weergeven van de grote lijnen, zonder 

te verdrinken in de details. Dit alles in de hoop dat het creëren van inzicht in de genese van 

deze organisatie verhelderend kan werken om ook de centrale casus in deze masterscriptie 

beter te begrijpen en in een ruimer kader te kunnen plaatsen. 

 

3.2. Peter Benenson, de geestelijke vader van Amnesty International 

 

Het ontstaan van een organisatie zoals Amnesty International, die steunt op een brede basis 

van vrijwilligers, was duidelijk een resultaat van intensief mensenwerk. De man die dit alles 

in gang zette en die beschouwd werd als het hart en de ziel van de organisatie was de Britse 

advocaat Peter Benenson (1921-2005). Hij was de man die voortaan de geschiedenis zou 

ingaan als de bezieler – of ‘the Godfather’, zoals zijn naaste medewerkers hem noemden – 

van wat ondertussen een van de grootste mensenrechtenorganisaties ter wereld is. Zijn vroege 

medewerkers beschouwden hem als een heel charismatisch figuur met de nodige morele en 

emotionele energie om een organisatie als Amnesty International op te richten.
79

 Bovendien 

was hij reeds voor zijn activiteiten met Amnesty betrokken bij allerhande initiatieven in het 

teken van solidariteit en mensenrechten. Reden genoeg dus om even aandacht te schenken aan 

deze man en wat dieper in te gaan op een deel van zijn levensloop. 
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Zijn bezorgdheid om de medemens zou hij deels te danken hebben aan zijn moeder, Flora 

Solomon, die van Joods-Russische afkomst was en respect voor mensenrechten een warm hart 

toedroeg.
80

 Zij zou een blijvende leidraad zijn voor zijn verdere levensloop. Net als Flora was 

hij verontwaardigd over de onrechtvaardigheden en gruwelen die mensen elkaar konden 

aandoen en wilde hij zich actief inzetten om een halt toe te roepen aan dergelijk leed. Hij 

groeide op tijdens het interbellum en maakte heel bewust de Spaanse Burgeroorlog en WO II 

mee, die allebei een diepe indruk hadden nagelaten bij hem. Voor hem waren dergelijke 

gebeurtenissen geen „ver-van-mijn-bed-show‟, wat hem ook later nooit zou kunnen worden 

verweten. Ontdaan over deze mensonterende toestanden, zette hij reeds in de jaren dertig als 

tiener een actie op touw om Spaanse kinderen te helpen en verleende hij ook steun aan Joden 

om hen te helpen ontkomen uit nazi-Duitsland.
81

  

Hij kreeg een vrij elitaire opvoeding, waarbij hij eerst onderwijs genoot op een anglicaanse 

school, om daarna te gaan studeren in Eton en Oxford. Na zijn studie rechten en een militaire 

dienst van zes jaar ging hij vervolgens een periode te werk als advocaat. Hij deed dienst als 

pleiter voor hogere rechtbanken en was actief voor de Labour Party en de Society of Labour 

Lawyers. Reeds in de jaren vijftig zette hij zich in voor mensen van over heel de wereld die 

omwille van hun politieke of religieuze overtuiging vervolgd werden. Hij deed dit door 

processen bij te wonen, hetzij als waarnemer, hetzij als advocaat, en door via brieven en de 

radio ruchtbaarheid te geven aan de verschillende zaken waarmee hij in aanraking kwam.
82

 In 

1947 werd hij door het Trades Union Congress (TUC) gevraagd om een politiek proces bij te 

wonen in Spanje, waarna hij vervolgens enkele bezoeken bracht aan het land en ook meehielp 

aan het oprichten van het Spanish Democrats’ Defence Fund Committee, dat verbonden was 

aan de Labour Party. De organisatie pleitte voor eerlijke processen voor politieke opponenten 

van Franco en voorzag steun voor hun familieleden.
83

  

Een aantal methodes die Amnesty later zou hanteren, zoals het inschakelen van de media, het 

schrijven van brieven en het inzamelen van geld voor familie van politieke gevangenen waren 

dus ook al te bespeuren bij Benensons vroegere initiatieven. Zijn inzet voor de mensenrechten 

begon dan ook reeds voor Amnesty‟s ontstaan. Getuige daarvan was ook zijn betrokkenheid 

bij de oprichting in 1957 van de nog steeds actieve juristenorganisatie Justice. Deze 
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organisatie pleit voor eerlijke processen en het toepassen van de wet en werd later de Britse 

afdeling van de in 1952 opgerichte Internationale Commissie van Juristen. Voor de oprichting 

van Justice, die bestaat uit juristen van verschillende politieke strekkingen en die net als 

Amnesty handelt in de geest van de UVRM, was hij onder meer geïnspireerd door de 

zogenaamde „verradersprocessen‟ in Zuid-Afrika en door de vervolgingen van democratische 

„opstandelingen‟ in Hongarije. Hij zag deze organisatie als een middel om politieke rivaliteit 

te overstijgen door politieke processen bij te wonen, ongeacht de politieke strekking die op 

het spel stond.
84

 

Het ontstaan van Amnesty International moet enerzijds worden gezien in de context van de 

toenemende aandacht die uitging naar politieke gevangenschap en misbruik van mensen-

rechten in de jaren vijftig, maar anderzijds is het ook van groot belang het persoonlijke leven 

van Benenson erbij te betrekken. Eind jaren vijftig bekeerde hij zich tot het katholicisme en 

werd hij een periode ziek, waardoor hij zich terugtrok in Italië om te revalideren. Brieven naar 

Eric Baker, een quaker en goede vriend die nauw betrokken zou zijn bij Amnesty‟s oprichting 

en ontwikkeling (cf. infra), tonen aan dat hij veel sympathie had voor de MRA, de Moral Re-

Armament beweging van Frank Buchman. Deze beweging had een grote invloed verkregen in 

het naoorlogse Europa en was nauw betrokken bij de pogingen tot verzoening in etnische en 

religieuze conflicten. Benenson bewonderde de inspanningen van haar aanhangers die 

meehielpen bij het verheffen van sociale standaarden en het neerhalen van raciale barrières. In 

diezelfde periode zou hij bovendien het socialisme verlaten. Hij was niet langer voorstander 

van een socialistische transformatie van de samenleving, maar was nu eerder gewonnen voor 

een spirituele transformatie van het individu.
85

 De invloed van zijn bekering tot het 

katholicisme is hier duidelijk voelbaar en zou ook een groot stempel drukken op Amnesty. 

Drie kenmerken van Benenson zouden overigens ook op grote schaal terug te vinden zijn bij 

de andere pioniers van Amnesty. Het eerste kenmerk is hun sociale positie en achtergrond. 

Benensons Joods-Russische achtergrond, zijn bekering tot het katholicisme en zijn 

sympathieën voor links, plaatsten hem volgens S. Hopgood in die tijd eerder aan de rand van 

de maatschappij. Deze vorm van „marginaliteit‟ was ook terug te vinden bij andere stichtende 

leden van Amnesty. Ten tweede hadden zij net als Benenson een enorme interesse voor wat 

zich afspeelde op het internationale toneel en ten derde zochten velen onder hen net als 
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Benenson naar een diepere betekenis in hun strijd voor de mensenrechten en voor een betere 

wereld in het algemeen. Benenson was dan ook een heel spiritueel man, die zijn campagne als 

een soort spirituele reis zag en Amnesty zou beschouwen als „het geweten van de wereld‟.
86

 

Zijn enorme interesse voor wat zich afspeelde op het internationale toneel had hij, zoals 

naderhand duidelijk mag wezen, al op jonge leeftijd. Uit al deze bovenvermelde altruïstische 

daden blijkt dat Peter Benenson niet aan zijn proefstuk toe was toen zijn engagement voor 

mensenrechten een hoogtepunt zou bereiken in 1961 met de lancering van zijn internationale 

campagne Appeal for Amnesty, 1961, die het startschot zou geven voor een nieuwe en 

invloedrijke mensenrechtenorganisatie. 

 

3.3. Appeal for Amnesty, 1961 

 

3.3.1. Peter Benensons „openbaring‟ 

 

Het jaar 1961 was op verschillende vlakken heel symbolisch. In dat jaar vierde men namelijk 

bijna de honderdste verjaardag van de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten, 

alsook de honderdste verjaardag van de afschaffing van het Russische lijfeigenschap. Na de 

bevrijding van het lichaam, zou vervolgens ook de geest bevrijd moeten worden, zo dacht 

Benenson.
87

  Bovendien was hij nog steeds sterk onder de indruk van een krantenbericht dat 

hij had gelezen in de metro op weg naar zijn kantoor in de Londense Temple in november 

1960. Het krantenbericht uit The Daily Telegraph had het over twee Portugese studenten die 

een gevangenisstraf van zeven jaar zouden hebben gekregen, nadat ze in een restaurant in 

Lissabon een toast hadden uitgebracht op de vrijheid.
88

 Benenson besloot dat de Portugese 

regering op de hoogte gebracht moest worden van het wijdverspreide ongenoegen over deze 

zaak en hij vond het sturen van schriftelijke protesten een uitstekend middel daartoe. Zelf 

verontwaardigd over het lot van deze Portugese studenten, zou hij daarom een eenjarige 

campagne oprichten die de aandacht van het publiek moest vestigen op het lot van dergelijke 

politieke gevangenen.  

Tot zover het klasssieke verhaal van Benensons „openbaring‟, zoals dat althans in de meeste 

literatuur aan bod komt. T. Buchanan is echter sceptisch over dit verhaal. Hij waarschuwt 
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ervoor dat wie schrijft over de vroege geschiedenis van Amnesty zich moet behoeden voor het 

al te klakkeloos overnemen van dergelijke zaken die bijna automatisch voor waar worden 

aangenomen. Hij onderzocht The Daily Telegraph van november en december 1960 en zou 

nergens dit artikel zijn tegengekomen. Volgens S. Hopgood kon ook het leiderschap van 

Amnesty geen sporen terugvinden die dit verhaal bewezen en werden de Portugese studenten 

ook niet geadopteerd als „gewetensgevangenen‟ (cf. infra).
89

 Pas in 1962 zou een dergelijk 

krantenbericht verschenen zijn, zonder overigens gewag te maken van de toast op de vrijheid. 

Wat T. Buchanan duidelijk wil maken, is dat dergelijke officiële versies van het verleden van 

Amnesty getoetst dienen te worden aan de werkelijkheid, of althans aan een zo nauwkeurig 

mogelijke benadering daarvan, en niet mogen worden overgenomen zonder verificatie.
90

 

Aangezien de ontstaansgeschiedenis van Amnesty niet de opzet van deze masterscriptie is, 

maar slechts dient ter verduidelijking van de werking van de organisatie, zal ik het erbij laten 

te wijzen op de discussie hieromtrent.  

Desalniettemin zou Peter Benenson zelf verklaren dat hij met de symboliek van het jaar 1961 

en met het krantenbericht uit The Daily Telegraph in het achterhoofd de campagne Appeal for 

Amnesty, 1961 lanceerde in samenwerking met twee andere pioniers van wat later Amnesty 

International zou worden. Deze medepioniers waren de reeds vermelde Eric Baker en de 

internationaal bekende advocaat Louis Blom-Cooper.
91

 Ook de leden van Justice konden zich 

vinden in de opzet van Benenson en boden hun medewerking aan. Nog voor de campagne 

goed en wel was ingezet, kon Benenson al op heel wat steun rekenen. Dit enthousiasme zou 

de kans op het succes van de campagne alleen maar vergroten en een voorafschaduwing zijn 

van de warme onthaal die Benensons oproep – en tevens start van de campagne – zou krijgen. 

 

3.3.2. ‘The Forgotten Prisoners’ als startschot van de campagne 

 

Ter voorbereiding van Peter Benensons campagne, met als centrale blikvanger de politieke 

gevangenen, werd in zijn kantoor in de Temple in Londen ruimte voorzien voor het 

verzamelen en publiceren van informatie over mensen die vervolgd werden omwille van hun 

mening. Eens er voldoende informatie verzameld was, kon hij ‘The Forgotten Prisoners’ 

schrijven, het artikel dat het startschot zou geven voor de campagne. Dit artikel zou worden 

gepubliceerd in de invloedrijke liberale zondagskrant The Observer, waarvan hij hoofd-
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redacteur David Astor persoonlijk kende. Deze zou bereid zijn voor hem een pagina in zijn 

krant te wijden aan het artikel.  

Op 28 mei 1961 werd de daad bij het woord gevoegd en verscheen Benensons artikel in The 

Observer, terwijl de Franse krant Le Monde meeging op het elan en het ook publiceerde. Het 

artikel citeerde enkele toepasselijke passages uit de UVRM en wees erop dat het er bij de 

campagne om draaide effectief verandering teweeg te brengen en te eisen dat deze verklaring 

wordt nageleefd. De UVRM-artikels die in het artikel speciale nadruk kregen, waren artikels 

18 en 19, respectievelijk het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het 

recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
92

 Hier wordt al onmiddellijk duidelijk dat de 

UVRM van meet af aan het centrale referentiepunt was voor Peter Benensons campagne en 

later voor Amnesty, waarnaar steeds expliciet werd verwezen. Daarnaast legde het artikel de 

nadruk op een aantal „gewetensgevangenen‟, bij wijze van platform voor Amnesty.
93

 De 

opnieuw zeer symbolische dag van de publicatie was de dag van de Heilige Drievuldigheid, 

wat wederom wijst op het religieuze aura dat rond Benenson en zijn campagne hing. De 

gekozen datum paste daarenboven binnen de opzet van de campagne. Het was namelijk de 

bedoeling dat elke groep medestanders van wat spoedig de internationale organisatie Amnesty 

International zou worden een „netwerk van drietallen‟ op touw zou zetten. Dit hield concreet 

in dat ernaar zou worden gestreefd om per groep zowel een gevangene uit het Sovjetblok te 

adopteren, als uit een westers en derdewereldland.
94

 Dit moet worden gezien in de context van 

de Koude Oorlog die toen de wereld verdeelde in verschillende kampen. Bovendien kan 

hieruit afgeleid worden dat ook toen Amnesty nog een tijdelijke campagne was, er alles aan 

werd gedaan om het grondbeginsel van onpartijdigheid te benadrukken en om de ideologische 

balans in evenwicht te houden, zoals verderop nog uitgebreider zal worden besproken.  

„The Forgotten Prisoners‟ diende dus als startschot voor Benensons campagne, die hij doopte 

tot Appeal for Amnesty, 1961, en waarin verschillende eisen centraal stonden. Onder deze 

eisen waren het onpartijdig ijveren voor de vrijlating van mensen die werden vastgehouden 

omwille van hun politieke of religieuze overtuiging en het ijveren voor het recht op een eerlijk 

en openbaar proces voor hen. Daarnaast legde de campagne ook de nadruk op een uitbreiding 

van het recht op asiel, het bieden van hulp aan politieke vluchtelingen om werk te vinden en 

het bespoedigen van de creatie van een effectief internationaal systeem om vrijheid van 
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meningsuiting te garanderen.
95

 De campagne diende bij een zo breed mogelijk publiek morele 

verontwaardiging op te wekken over de opsluiting, foltering of executie van individuen louter 

op basis van hun politieke of religieuze overtuiging. De opzet was geslaagd. Mensen van over 

heel de wereld waren geraakt door de boodschap die Benenson wilde verspreiden en de grove 

mensenrechtenschendingen zouden de drijfveer bij uitstek zijn voor Amnesty om zich in te 

zetten voor wat Eric Baker als eerste zou omschrijven als „prisoners of conscience’ of 

„gewetensgevangenen‟.
96

 Verderop zal deze term nader uitgelegd worden, maar voorlopig 

volstaat het om hen te omschrijven als mensen die gevangen gehouden worden omwille van 

hun politieke voorkeur, religieuze overtuiging, nationaliteit, sociale positie, ras, geslacht 

e.d.m.
97

 Benensons artikel zou gauw worden overgenomen door kranten uit Australië, België, 

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten, West-

Duitsland, Zweden en Zwitserland. Hieruit valt af te leiden dat het vooral het westerse kamp 

uit de Koude Oorlog was dat gevolg gaf aan de oproep. Dit nam niet weg dat de vroege 

sympathisanten zich onvoorwaardelijk inzetten voor mensen, ongeacht hun ideologie of 

afkomst. In de volgende paragraaf zal ik nader verklaren wie deze sympathisanten concreet 

waren. Om het spirituele dat uitging van Peter Benenson nogmaals te benadrukken, zal ik hen 

„volgelingen‟ noemen. 

 

 

3.3.3. De „volgelingen‟ van Peter Benenson 

 

Onder de „volgelingen‟ van Peter Benenson tekenden zich duidelijk verschillen af langsheen 

een genderlijn. De positie die mannen innamen tijdens de campagne en tijdens de vroege 

ontwikkeling van Amnesty als organisatie was heel verschillend dan de positie van vrouwen. 

De belangrijkste functies gingen naar mannen, die meer publieke aandacht kregen en door 

Peter Benenson voorgesteld werden als het gezicht van de opkomende organisatie, terwijl de 

vrouwen meer „achter de schermen‟ actief waren. Peter Benenson benadrukte ook zelf dat zijn 

campagne aanzienlijke aanhang kreeg onder voornamelijk mannelijke journalisten, advocaten, 
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politici en andere intellectuelen, maar zoals verderop zal blijken was ook de bijdrage van 

talrijke medewerksters en vrijwilligsters niet verwaarloosbaar, integendeel.
98

  

Een van de belangrijke vroege aanhangers van de campagne was de reeds meerdere malen 

vermelde Eric Baker. Hij was een vooraanstaande quaker en mensenrechtenactivist, die een 

speciale vertrouweling van Benenson zou zijn. Samen met Benenson werkte hij zorgvuldig 

aan de definitie van „gewetensgevangenen‟, een term die hij overigens zelf had bedacht.
99

 

Daarnaast verving hij Benenson ook tijdelijk als secretaris-generaal en was hij een tijd lid van 

Amnesty‟s dagelijks bestuur en voorzitter van de Britse afdeling van Amnesty. Een andere 

belangrijke persoonlijkheid die er van in het begin bij was, was de Ierse jurist Sean MacBride. 

Hij was bekend als zoon van John MacBride, een verzetsstrijder die na de Paasopstand in 

1916 ter dood veroordeeld werd. Aangezien Sean MacBride van groot belang was voor de 

organisatie, acht ik het belangrijk enkele woorden aan hem te wijden. Ook in zijn geval valt 

eerst en vooral op te merken dat hij opgroeide in een milieu dat in zich reeds de sporen droeg 

van zijn latere leven, in die zin dat het aspect mensenrechten al vlug betekenis zou krijgen 

voor hem. Daar zat net als bij Benenson zijn moeder voor een groot deel tussen. Zij was de 

legendarische Maud Gonne, die beschouwd werd als „patroonheilige‟ van Ierse onderdrukten 

en die opkwam voor vrouwenrechten. Ook zijn moeder was dus een mensenrechtenactiviste, 

die invloed uitgeoefend had op Sean MacBride. Zo was hij tevens zelf een fervent verdediger 

van mensenrechten en was hij van 1963 tot 1970 de secretaris-generaal van de Internationale 

Commissie van Juristen. Het was vooral zijn grote inzet voor de totstandkoming van het 

Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) dat hem ertoe aanzette zich blijvend 

te engageren voor mensenrechten wereldwijd.
100

 Daarbovenop was hij heel politiek bewust. 

Zo stichtte hij de Irish Republican Party, werd hij parlementslid en Ierse minister van 

Buitenlandse Zaken.
101

 Hij zou echter ook van groot belang worden voor Amnesty. Samen 

met Benenson hielp hij niet alleen met het oprichten van de organisatie, maar had hij ook een 

invloed op het vastleggen van het beleid en op de verdere uitbouw van de prille organisatie, 

zoals zijn inzet voor de eerste „missies‟ naar gewetensgevangenen illustreert.
102

 Voor al zijn 

inspanningen voor de mensenrechten zou MacBride als eerste Ier dan ook dubbel beloond 

                                                           
98

 S. Hopgood. Keepers of the Flame. Understanding Amnesty International, p. 68. 
99

 D.J. Barrett. “Amnesty International. The Spark and the Flame: A Critical Examination.” Virginia Tech: 

School of Public and International Affairs, 2005, pp. 6-7. (Baker was ook een tijd secretaris-generaal van de 

Britse National Peace Council.) 
100

 I. Abrams. The Nobel Peace Prize and the laureates: an illustrated biographical history (1901-2001). 

Nantucket: Irwin Abrams and Watson Publishing International, 2001, pp. 223-224.  
101

 J. Power. De druppel holt de steen uit. Veertig jaar Amnesty International. Haarlem: Becht, 2001, p. 147. 
102

 E. Larsen. De geketende vlam. Geschiedenis van Amnesty International, p. 19. 



45 
 

worden met zowel een Lenin-Vredesprijs als een Nobelprijs voor de Vrede, wat toch duidelijk 

aantoonde dat hij goed kon omgaan met de Oost-West-tegenstelling die de Koude Oorlog 

kenmerkte.
103

 Dergelijke persoonlijkheden pasten daarom binnen Amnesty‟s streven naar een 

reputatie als onpartijdige organisatie.  

Naast mannelijke intellectuelen zoals advocaten, academici en journalisten, maakte nog een 

tweede groep mensen al vroeg deel uit van de beweging. Het gaat om de groep voornamelijk 

vrouwen, waarvan de meesten op vrijwillige basis aan het werk gingen. De toestand waarin 

deze vroege vrijwillig(st)ers dienden te werken kon soms tot frustraties leiden, aangezien de 

organisatie nog in haar kinderschoenen stond en nog niet degelijk was gestructureerd.
104

 Er 

was nog geen structuur met een duidelijk gezag (hoewel de vroegste medewerkers Benenson 

omschreven als een heel dominant persoon). Dit had het voordeel dat iedereen makkelijker 

zijn zegje kon doen, maar had anderzijds het nadeel dat de werkzaamheden van de eerste 

onderzoekers aanzienlijk bemoeilijkt konden worden. Zo gingen ze aanvankelijk vooral aan 

de slag in de kantoren van Benenson, waarin ook de bibliotheek werd ondergebracht en waar 

aan onderzoek naar mensenrechten werd gedaan door deze voornamelijk vrouwelijke eerste 

onderzoekers. Hoewel zij voornamelijk „achter de schermen‟ werkten, was hun inzet voor de 

beginnende organisatie van onschatbare waarde. Zij vormden als het ware de voorloper van 

de Onderzoeksafdeling, die later nog aan bod zal komen.
105

 Over het algemeen beschouwd 

speelden vrouwen desondanks een subsidiaire rol in de campagne en werden de hoofdfuncties 

van de organisatie in wording vervuld door mannen.  

Als derde categorie die gehoor zou geven aan de oproep tenslotte meldden zich allerhande 

groepen, zoals scholen, kerken, bedrijven,… als vrijwilligers aan. In Groot-Brittannië zelf en 

in West-Duitsland werden onmiddellijk lokale adoptiegroepen opgericht en in Londen werd 

Benensons kantoor overladen met brieven en donaties van over de hele wereld. Amnesty 

kreeg veel steun en medewerking van mensen die wilden meehelpen bij het verzamelen van 

informatie over gewetensgevangenen. Ook kreeg de campagne steun van de Raad van Europa, 

de Internationale Commissie van Juristen, het Internationaal Persinstituut, het Congres voor 

de Culturele Vrijheid en Pax Romana.
106

 De campagne toonde duidelijk aan welke impact kon 

uitgaan van individuen die bezorgd waren om mensenrechten. ‘Bringing the human to human 
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rights’ was een centrale doelstelling van Peter Benensons initiatief, die duidelijk in zijn opzet 

was geslaagd.
107

 Van deze drie categorieën „volgelingen‟ van Benenson of pioniers van 

Amnesty, zal ik mij in mijn onderzoek vooral toeleggen op de eerste groep, namelijk de 

mannelijke intellectuelen, die in de jaren zestig en zeventig de hoogste functies bekleedden 

binnen de organisatie en de belangrijkste beslissingen namen.  

Voorlopig kan geconcludeerd worden dat Amnesty in 1961 als tijdelijke campagne in het 

leven geroepen werd, maar als het ware uit haar voegen begon te barsten. Men voelde al gauw 

aan dat er potentieel in zat om er een permanente (vrijwilligers)organisatie van te maken. Niet 

lang na de lancering van de Appeal for Amnesty, 1961 zou Amnesty‟s lot als permanente 

organisatie dan ook bezegeld worden, zoals in het volgende hoofdstuk uitgelegd zal worden. 
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4. Amnesty bloeit: van tijdelijke campagne naar permanente NGO 

 

4.1. Permanente NGO 

 

In juli 1961 werd door de pioniers van de campagne Appeal for Amnesty, 1961 een eerste 

internationale bijeenkomst georganiseerd die plaatsvond in Luxemburg en bijgewoond werd 

door afgevaardigden uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten en 

Zwitserland. Daar speelde men openlijk met het idee de campagne een permanente basis te 

geven, zonder echter formeel over te gaan tot de oprichting van een permanente organisatie.
108

 

Deze bijeenkomst, waarop vooral prominent Amnesty-vertegenwoordiger Sean MacBride een 

grote invloed uitoefende, toonde wel aan dat de gedachte dat Benensons oproep meer zou zijn 

dan louter een eendagsvlieg al heel vlug een brede aanhang had verkregen onder de vroege 

medewerkers van wat Amnesty International zou worden. De formele overgang van een 

tijdelijke jaarcampagne naar een permanente mensenrechtenorganisatie zou vervolgens 

bezegeld worden op een internationale conferentie die plaatsvond in België in september 

1962. Daar werden de statuten bediscussieerd en kreeg de pas opgerichte organisatie officieel 

de naam „Amnesty International‟. Althans opnieuw volgens het gangbare verhaal, want de 

kritische T. Buchanan maakte hierbij wederom een kanttekening. Volgens hem is niet met 

zekerheid te bepalen wanneer de organisatie formeel haar naam kreeg.
109

  

Hoe dan ook, vanaf september 1962 had iedereen het voortaan over Amnesty International. 

Vanaf dan zou ze een constante binnen de transnationale mensenrechtenbeweging worden. 

Haar basis bestond vanaf het begin uit Amnesty-(adoptie)groepen en nationale afdelingen 

wereldwijd, die onder meer geld bijeenzamelden om de organisatie draaiende te houden. Dit 

was allemaal te danken aan de geweldige ontvangst die de tijdelijke campagne had gekregen 

en de blijvende dynamiek die ze had veroorzaakt. Daardoor groeide de beweging uit tot een 

permanente NGO, die beweerde niet gebonden te zijn aan een bepaalde regering, politieke 

ideologie of religieuze overtuiging, zoals in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt zal 

worden. De basis van haar activiteiten bestond erin het individuele leed van niet-

gewelddadige onschuldigen te bewijzen, hun vrijlating te eisen en te hopen dat een collectieve 

beweging van vrijwilligers meeging op dit elan. Voor Amnesty zijn haar werkzaamheden het 

best te beschouwen als de reeds vermelde „mobilization of shame‟, namelijk het uitoefenen 
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van druk op regeringen om hen op die manier in verlegenheid te brengen.
110

 Inhoudelijk had 

Amnesty dus al een duidelijk gedefinieerd doel voor ogen. Vooraleer ik echter dieper inga op 

haar beleidscode, zal ik in de volgende paragraaf eerst beschrijven hoe de organisatie 

gestructureerd is. 

 

4.2. De structuur van de organisatie 

 

Er werd reeds vermeld dat Amnesty‟s speciale structuur haar zo bijzonder maakt onder de 

NGO‟s. Verschillende auteurs, waaronder D.A. Lake en W. Wong, wijzen erop dat deze 

structuur tegelijk gecentraliseerd en gedecentraliseerd is, en tegelijk democratisch en 

ondemocratisch van aard is. Hiermee verwijzen ze enerzijds naar de basis van de organisatie, 

namelijk haar hele netwerk aan goed gemobiliseerde en gemotiveerde vrijwilligers verspreid 

over de nationale afdelingen, en anderzijds naar de top die bestaat uit experts en professionele 

medewerkers die nauwkeurig onderzoek verrichten en daarbij prat gaan op hun reputatie van 

onpartijdigheid. Deze specifieke structuur heeft volgens sommigen geleid tot het succes van 

Amnesty en een belangrijke bijdrage geleverd tot het ontstaan van het mensenrechtennetwerk 

van NGO-activisten. Amnesty creëerde haar eigen methoden, waarbij steeds een grote rol was 

weggelegd voor de massa leden van de organisatie, wat haar net zo anders maakt dan de 

meeste andere mensenrechtenorganisaties.
111

  

In de nasleep van de Appeal for Amnesty, 1961 bleef de organisatie gestaag verder groeien en 

evolueerde ze van een „beweging‟ naar een „organisatie‟ met professionele medewerkers. Er 

kwamen verschillende groepen en afdelingen bij. Belangrijk in de context van deze master-

scriptie is dat er ook in Israël een afdeling werd opgericht, waarvan godsdienstfilosoof Martin 

Buber (de „grand old man‟ van het zionisme) een groot medestander was.
112

 Verderop zal aan 

de hand van de Israëlische afdeling aangetoond worden dat de organisatie ook wel eens kan 

botsen met haar afdelingen. 

Tijdens de vergadering in Königswinter eind 1963 werd beslist om een afzonderlijk algemeen 

Internationaal Secretariaat (IS) op te richten, waarvan Peter Benenson de eerste internationale 

secretaris werd en Londen de thuisbasis. Hoewel het IS in dezelfde stad was gevestigd als de 

Britse afdeling, was ze er desalniettemin onafhankelijk van.
113

 Het IS hield zich vanaf dag één 
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voornamelijk bezig met het onderzoek naar individuele gevangenen en werd na verloop van 

tijd officieel geleid door de secretaris-generaal.
114

 Deze is niet alleen het hoofd van het IS, 

maar is ook de belangrijkste woordvoerder en hoofdbestuurder van de organisatie. Het IS is in 

hoofdzaak verantwoordelijk voor het verzamelen van accurate informatie over schendingen 

van mensenrechten die samen met allerlei instructies verstuurd wordt naar de leden en 

nationale afdelingen. Aangezien het IS kan beslissen wie tot gewetensgevangene wordt 

gedoopt, heeft het aanzienlijke invloed en is het in de mogelijkheid om voor een groot deel 

Amnesty‟s agenda mee te bepalen. D.A. Lake en W. Wong noemen het IS in Londen niet 

voor niets: ‘the filter through which all accusations of human rights abuses must pass’.
115

  

Ook in mijn onderzoek naar Amnesty‟s inzet voor mensenrechten in Israël, speelde de 

secretaris-generaal inderdaad de hoofdrol. Hij onderhield de belangrijkste contacten met de 

Israëlische autoriteiten en hield het dagelijks bestuur op de hoogte van zijn correspondentie. 

Hij coördineerde volledig de gang der zaken en het werd duidelijk dat men niet om hem heen 

kon.
116

 Het IS in Londen is dan ook bij al deze activiteiten van de secretaris-generaal een niet 

te ontzien orgaan voor de organisatie.  

Ondanks de centralisatie die uitgaat van het IS, hebben de nationale afdelingen toch ook een 

aanzienlijke mate van autonomie, temeer daar de organisatie grotendeels afhankelijk is van 

vrijwilligers. In ruil voor hun steun aan de organisatie krijgen zij inspraak in het beleid via 

hun stemrecht in de International Council Meeting (ICM). Tijdens het tweejaarlijks congres 

van dit democratische bestuursorgaan zijn de afdelingen vertegenwoordigd en hebben ze 

wetgevende bevoegdheid over de statuten, het beleid en het budget.
117

 De allereerste ICM 

(althans onder die naam, ervoor hadden deze bijeenkomsten een andere naam) werd pas 

gehouden in 1968. Het is het enige orgaan dat de bevoegdheid heeft om de statuten aan te 

passen en de leden van het dagelijks bestuur te verkiezen. Tijdens de ICM wordt daarenboven 

het langetermijnbeleid vastgelegd en worden de activiteiten van het IS, van het dagelijks 

bestuur en van de nationale afdelingen beoordeeld.  

Tijdens diezelfde bijeenkomst in Königswinter in 1963 werd ook de International Executive 

Committee (IEC) gecreëerd, ofte het dagelijks bestuur. Dit stond aanvankelijk onder toezicht 

van een vijfkoppige internationale leiding met Sean MacBride als allereerste voorzitter. Later 
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werd het dan uitgebreid naar negen leden, waarvan er acht worden verkozen door de ICM en 

een negende door het IS.
118

 De hoofdtaak van de IEC bestaat erin toezicht te houden op de 

uitvoering van de besluiten van de organisatie en sturing te geven aan het IS.
119

 Dit archief 

was vrij goed gedocumenteerd in het IISG en zal volop worden benut in het onderzoek.  

Daarnaast werd ook de Onderzoeksafdeling formeel opgericht in 1963. Er werd uiteraard al 

vanaf 1961 onderzoek verricht, maar dit gebeurde op een informele basis in de kantoren van 

Benenson, zoals hogerop werd vermeld. De eerste persoon die daarover de leiding had was 

Christel Marsh, die reeds onderzoek begon te verrichten vier dagen na Benensons oproep.
120

 

Deze afdeling houdt zich bezig met het voeren van onderzoek naar de mensenrechtensituaties 

in verschillende landen door informatie te verzamelen en te analyseren, en is nog steeds 

verantwoordelijk voor het bijhouden van de dossiers van de gewetensgevangenen. Daarbij is 

het heel belangrijk om betrouwbare contacten te leggen met informatiebronnen van over de 

hele wereld, om zo accuraat mogelijk op de hoogte te zijn van mensenrechtenschendingen. 

Verschillende vrijwilligers verzamelden sindsdien per land achtergrondinformatie, waardoor 

verschillende dossiers werden opgesteld die in de loop der jaren grote proporties begonnen 

aan te nemen. Al deze informatie werd vervolgens opgeslagen en ontsloten door Amnesty‟s 

documentatiecentrum, waaraan een bibliotheek is verbonden die gespecialiseerd is in politieke 

gevangenschap.
121

 Deze achtergronddocumenten werden sindsdien samen met de documenten 

van het IS verstuurd naar de afdelingen en groepen van Amnesty.
122

 Door een aanvankelijk 

gebrek aan bronnen en informatie focuste de afdeling zich op vijf regio‟s (Europa, Azië, het 

Midden-Oosten, Afrika en Amerika), waarvoor aparte afdelingen opgericht werden. Naarmate 

de middelen van de organisatie toenamen, konden de onderzoekers zich steeds meer focussen 

op landen. Zo werden ze autoriteiten in hun nationale domeinen, waarbij de staat de basis-

eenheid van hun onderzoek werd. Hun onderzoek diende als basis voor de missies.
123

 In de 

casus Israël is de Onderzoeksafdeling voor het Midden-Oosten van groot belang.  

Verder werd ook het Nood- of Ondersteuningsfonds opgericht, waarmee men financiële steun 

kon verlenen aan gevangenen en hun familie en aan reizen van juristen die processen gingen 

bijwonen in landen waar vermoedelijk doodvonnissen zouden worden uitgesproken. Amnesty 

probeerde deze juristen officieel toegelaten te krijgen als waarnemers op dergelijke processen, 
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waarbij ze dan contacten moesten leggen met advocaten, met de autoriteiten en eventueel met 

de gevangenen zelf of hun familie.
124

 Zo woonde een Britse advocaat in 1965 als waarnemer 

een proces bij tegen eenendertig studenten in het Portugal onder Salazar. Daardoor kwam hij 

te weten dat de studenten tijdens hun ondervraging waren gemarteld en vervolgens werden 

gedwongen om een verklaring te ondertekenen waarin ze bekenden communisten te zijn.
125

 

Dergelijke waarnemers kunnen dus eye-openers zijn voor zekere praktijken in gevangenissen. 

In 1973, toen Amnesty haar samenwerking met de VN begon te professionaliseren, werd 

binnen het IS ook de Juridische Afdeling opgericht met Nigel Rodley als eerste juridisch 

adviseur en een paar maanden later creëerde ze de Campagne-afdeling.
126

 Het was duidelijk 

dat het voor Amnesty menens was geworden en dat er nood was aan duidelijke structuren die 

efficiënt werk mogelijk maakten. In de loop der jaren zouden er nog verschillende organen 

bijkomen, die ik hier niet allemaal meer ga vermelden, aangezien de relevante organen voor 

mijn onderwerp en (vrij vroege) periode reeds aan bod zijn gekomen. 

 

4.3. Het mandaat van Amnesty International 

 

4.3.1. Een dynamisch mandaat? 

 

Op die belangrijke bijeenkomst in Königswinter in 1963 werd ook Amnesty‟s beleidscode 

geformaliseerd. Dit was de voorloper van wat pas in 1968 officieel het statuut zou zijn. Uit dit 

statuut evolueerde vervolgens Amnesty‟s mandaat, waarin haar leefregels en actieterrein staan 

omschreven en waarover de leden beslissingsbevoegdheid hebben via de ICM.
127

 Het duurde 

dus een tijdje vooraleer haar werkzaamheden geregulariseerd werden. Algemeen omschreef 

ze haar doel als het streven naar de naleving van de UVRM door alle staten. Dit deed ze via 

campagnes om gewetensgevangenen vrij te krijgen; via het ijveren voor eerlijke processen 

binnen een redelijke tijd; via het voeren van actie tegen de doodstraf, foltering en andere 

wrede of onmenselijke behandeling; tenslotte verzette ze zich ook tegen buitengerechtelijke 

executies en verdwijningen.
128

 Vanaf het moment waarop Amnesty in het leven werd 
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geroepen, is de organisatie echter een hele metamorfose ondergaan en wist ze zich steeds aan 

te passen aan veranderende noden. Mensenrechtenschendingen kunnen nieuwe vormen 

aannemen en opvattingen over mensenrechten kunnen veranderen doorheen de tijd. Amnesty 

is dan ook bereid haar mandaat uit te breiden met nieuwe rechten, nieuwe schendingen van 

mensenrechten en nieuwe schenders. Haar mandaat is met andere woorden dynamisch.  

Hoewel het mandaat tijdens de periode waarbinnen mijn onderzoek valt heel wat beperkter 

was dan het momenteel is, zal ik toch ook trachten er een actueler beeld van te schetsen. Het 

is namelijk kenmerkend voor de organisatie om in te spelen op actuele problemen en om die 

in haar mandaat in te passen zonder daarbij haar geloofwaardigheid of haar vooraanstaande 

positie onder NGO‟s te verliezen. Dit betekent niet dat het veranderen van het mandaat steeds 

zonder slag of stoot gebeurde of gebeurt. Er is altijd voorafgaande discussie vooraleer de 

organisatie haar mandaat formeel aanpast, aangezien eerst alle nationale afdelingen akkoord 

dienen te gaan. Dat kan enige tijd in beslag nemen en ervoor zorgen dat het mandaat pas na 

heel wat overleg aangepast wordt. Amnesty‟s mandaat is dus wel dynamisch, maar heel vaak 

gaat het over veranderingen waaraan heel wat tijd voorafging alvorens men een consensus 

kon bereiken. Daardoor is Amnesty niet altijd de leidende mensenrechtenorganisatie die het 

voortouw neemt om nieuwe problemen aan te pakken en blijft ze aanvankelijk vaak achter op 

andere mensenrechtenorganisaties die niet zo afhankelijk zijn van hun leden en zich sneller 

kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
129

 

 

4.3.2. De eerste en tweede generatie mensenrechten 

 

Tot voor kort lag de nadruk in Amnesty‟s mandaat op burgerlijke en politieke rechten, die 

vooral in de communistische wereld en in derdewereldlanden op grote schaal geschonden 

werden, wat zowel Amnesty als andere mensenrechtenorganisaties tijdens de Koude Oorlog 

kritiek opleverde vanuit communistische hoek. De focus op deze generatie mensenrechten kan 

beschouwd worden als een weerspiegeling van westerse liberale waarden, die ten grondslag 

lagen aan de mensenrechtenbeweging, en zorgde zo volgens sommigen voor een ideologische 

vertekening.
130

 Tijdens de bijeenkomst van de ICM in 1976 had een groep leden dan ook de 

suggestie gedaan om een nieuwe categorie aan de statuten toe te voegen, namelijk die van 
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„sociale gevangenen‟, waarmee ze trachtten om sociale en economische rechten in Amnesty‟s 

mandaat te krijgen. Het voorstel werd echter verworpen, evenals het voorstel om een speciale 

commissie op te richten voor de studie van economische, sociale en culturele rechten. Wel 

werd er besloten een document op te stellen, waarin diende te worden uiteengezet dat 

politieke rechten en economische, sociale en culturele rechten onderling afhankelijk zijn van 

elkaar.
131

 Pas in 2001 werden aan het mandaat eindelijk economische, sociale en culturele 

rechten toegevoegd.
132

 Deze verruiming paste binnen het nieuwe discours dat door allerlei 

mensenrechtenorganisaties werd gevoerd en dat kenmerkend werd sinds de implosie van de 

Sovjet-Unie, namelijk dat van de ondeelbaarheid van de mensenrechten.
133

 Volgens de in 

2010 afgetreden secretaris-generaal Irene Khan zijn voor Amnesty de mensenrechten steeds 

ondeelbaar geweest en werd de nood aan een verruiming van het mandaat dringend omwille 

van de snelle veranderingen door de globalisering in de periode na de Koude Oorlog, waarin 

zich nieuwe soorten mensenrechtenschendingen begonnen af te tekenen. Er zijn volgens haar 

momenteel dan ook meer ‘prisoners of poverty’ dan ‘prisoners of conscience’.134
 Dat deze 

verruiming er pas kwam in 2001, is een duidelijk bewijs van hoe traag Amnesty haar mandaat 

aanpast.  

Aanvankelijk zette Amnesty zich dus actief in voor slechts een beperkt aantal rechten van de 

UVRM, namelijk de eerste generatie mensenrechten. Daardoor kon ze intensiever onderzoek 

verrichten naar meerdere landen dan mogelijk zou zijn geweest indien ze daarnaast actie zou 

moeten hebben gevoerd voor economische, sociale en culturele rechten. Daarvoor had de 

organisatie simpelweg de nodige mankracht en financiering niet. Toch moet opgemerkt 

worden dat Amnesty wel degelijk steeds alle mensenrechten zoals neergeschreven in de 

UVRM promootte – althans in theorie – via campagnes en later via onderwijsprogramma‟s. 

Toch verdedigde ze aanvankelijk slechts een aantal rechten actief.135
 Amnesty‟s mandaat was 

met andere woorden in theorie toegespitst op alle mensenrechten, maar in de praktijk 

beperkter omwille van de weinige middelen die ze ter beschikking had. Het eerder beperkte 

mandaat dat ze zichzelf oplegde, was bovendien vaak moeilijk in te passen in bijvoorbeeld de 

wettelijke structuur van het humanitair recht, waarop ze zich net als andere organisaties af en 
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toe beriep in haar strijd voor de rechten van politieke gevangenen.
136

 Naarmate de organisatie 

zich echter ontplooide tot een organisatie van wereldformaat, vielen er steeds meer thema‟s 

binnen haar actieterrein, zoals duidelijk zal worden gemaakt in de volgende paragrafen. 

Daarbij zal ik alvast telkens kort de relevantie voor de casus Israël toelichten. 

 

4.3.3. Adoptie van gewetensgevangenen 

 

Amnesty International is anno 2010 dus een organisatie met een relatief breed mandaat. Ze 

begon echter als organisatie ter verdediging van het recht op vrije meningsuiting, waarvan het 

centrale element de adoptie van „gewetensgevangenen‟ was – wat tot op zekere hoogte nog 

steeds zo is. Aangezien dit ook opgaat voor de tijdsdimensie die hier centraal staat, zal ik dit 

aspect hier wat nader belichten.  

 

Definitie van ‘gewetensgevangenen’ 

 

Aanvankelijk was de term „gewetensgevangenen‟ nog niet in zwang en had men het algemeen 

over „politieke gevangenen‟. De cruciale vraag die zich echter opdrong vanaf het prille begin 

van Amnesty – namelijk nog voor de campagne van start ging – was de vraag wat men nu 

precies moest verstaan onder „politieke gevangene‟. Deze vraag werd voor het eerst expliciet 

gesteld door Eric Baker. Peter Benenson beantwoordde ze als volgt:  

 

‘A person denied full freedom of movement for a cause the substance of which is the 

advocacy of any course except violence either orally at a meeting or in writing, or 

without any cause being assigned’.
137

  

 

Baker zou vervolgens voorgesteld hebben om het voortaan over ‘prisoners of conscience‟ of 

„gewetensgevangenen‟ te hebben, wat als term centraal kwam te staan in de campagne van 

1961 en daarna.
138

 Wanneer men het in de context van Amnesty over „gewetensgevangenen‟ 

heeft, heeft men het over gevangenen die omwille van hun politieke, ideologische of 
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religieuze overtuiging, huidskleur, afkomst, sociale positie, sekse of taal gevangen worden 

gehouden en geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Voor Baker, niet voor niets een 

quaker, was deze geweldloosheid een centraal element van zijn filosofie. Het was dan ook de 

bedoeling dat zij die als gewetensgevangenen werden geadopteerd onrechtvaardig opgesloten 

zaten. Dergelijke gevangenen waren onschuldig en pasten binnen de geweldloze traditie van 

Jezus, Gandhi en Martin Luther King.
139

 Al deze gevangenen delen de overtuiging dat hun 

mening belangrijker is dan hun vrijheid en zijn omwille daarvan een doorn in het oog van hun 

regering.
140

 Specifiek omschreven de stichtende leden van Amnesty gewetensgevangenen als 

volgt:  

 

‘Any person who is physically restrained (by imprisonment or otherwise) from 

expressing (in any form of words or symbols) any opinion which he honestly holds and 

which does not advocate or condone personal violence.’141
  

 

In de geest van velen stond de onschuld van dergelijke mensen buiten kijf, omdat zij geen 

echte misdrijven hadden gepleegd net omwille van hun geweldloze houding. Vandaag de dag 

worden er door Amnesty in Israël en de Bezette Gebieden continu gewetensgevangenen 

geadopteerd, zowel Arabieren en Joden uit Israël, als Arabieren uit de Bezette Gebieden, maar 

ook reeds in de jaren zestig en zeventig. Het gaat daarbij om mensen die kritiek uiten op het 

Israëlische regime, met andere woorden om mensen die om politieke redenen vastgehouden 

worden. Oorspronkelijk stelde Benenson in zijn boek Persecution 1961 naast politieke echter 

ook religieuze vervolging centraal.
142

 ‘Christianity, culturally and spiritually, was an integral 

part of Amnesty’s origin’, schreef S. Hopgood, die Amnesty in zijn boek beschrijft als een 

„kerk‟ in de sociologische betekenis, als een soort morele gemeenschap.
143

 M.E. Winston 

beschrijft Amnesty dan weer als onderdeel van een „ethische gemeenschap‟ met als hoofddoel 

het beschermen en promoten van een bepaalde set ethische normen en waarden.
144

 Dergelijke 

analyses zijn niet onbegrijpelijk wanneer rekening wordt gehouden met Benensons bekering 

tot het katholicisme, de vele (religieuze) symboliek die hij hanteerde en de verschillende 
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christenen als vroege leden. Hoewel christenen van vitaal belang waren voor het succes van 

Amnesty, zou deze speciale nadruk op religieuze vervolging verdwijnen in de campagne. In 

de plaats daarvan hield ze zich bezig met zowel religieuze als politieke gewetensgevangenen.  

 

Adoptie van gewetensgevangenen, het voeren van actie en de rol van de media 

 

Alvorens een individu door Amnesty erkend wordt als gewetensgevangene, is het van belang 

met zekerheid te achterhalen of de persoon al dan niet geweld heeft gebruikt of gepropageerd. 

Amnesty voerde intern reeds verschillende discussies over het thema geweld, zoals verderop 

aan de hand van de discussie rond Nelson Mandela zal aangetoond worden. Er werd besloten 

dat indien politieke gevangenen geweld hadden voorgestaan, Amnesty niet zou pleiten voor 

hun vrijlating, maar zich wel zou inzetten voor een menselijke behandeling in de gevangenis 

en voor een eerlijk proces.
145

 Indien de persoon in kwestie niet kan worden beticht van het 

plegen of aanmoedigen van geweld, dan komt hij of zij wel in aanmerking voor adoptie door 

een of meerdere van de adoptiegroepen, die van begin af aan de basiseenheid vormden voor 

het voeren van actie.
146

 Allerhande bronnen delen daarvoor hun informatie mee aan het IS. 

Deze bronnen bestaan logischerwijze uit Amnesty-leden, maar het kan ook gaan om kranten 

en tijdschriften wereldwijd, religieuze en vakverenigingen, lokale mensenrechtenactivisten, 

familieleden van slachtoffers,… Kortom, er zijn heel wat bronnen waarlangs de organisatie 

informatie over mensenrechtenschendingen kan verkrijgen als basis voor verder onderzoek.  

Eens de onderzoeksfase is afgerond, wordt de weg vrijgemaakt voor het voeren van actie door 

adoptiegroepen. Die kunnen een campagne starten om de gevangene vrij te krijgen, waarbij 

het schrijven van (protest)brieven Amnesty‟s handelsmerk is. De brieven worden zowel naar 

autoriteiten, ambassades, ministers (voornamelijk van Justitie), regeringsleiders en staats-

hoofden verzonden, als naar de gevangenen zelf, mensenrechtenactivisten, vakverenigingen, 

kerkelijke instellingen e.d.m. Naast de gebruikelijke brieven heeft Amnesty echter ook andere 

middelen ter beschikking. Petities ten behoeve van gevangenen kunnen worden opgestart, de 

pers kan worden ingeschakeld om bepaalde artikels te publiceren of er kunnen concerten en 

andere culturele activiteiten worden georganiseerd om een breed publiek te sensibiliseren en 

om geld in te zamelen voor de gevangenen en hun familie.
147
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De organisatie heeft altijd veel waarde gehecht aan haar relatie met de pers en de media, een 

trend die zich doorzet tot op heden. Zo verwittigde ze in het geval van de arrestatie van een 

aantal Argentijnse advocaten onder het bewind van generaal Videla in de jaren zeventig 

onmiddellijk de belangrijkste persagentschappen waaronder Agence France Presse, Reuters, 

Associated Press.
148

 De media kunnen bekendheid geven aan de gewetensgevangenen en aan 

Amnesty‟s inspanningen om hen vrij te krijgen, wat regeringen onder druk kan zetten om in te 

gaan op de gestelde eisen. In de Israëlische casus zal Amnesty de media ook inschakelen. 

Doordat Amnesty‟s bevindingen via kranten worden bekend gemaakt, komt het echter vaak 

tot spanningen met bepaalde regeringen, wat de organisatie nochtans probeert te vermijden 

door geen ruchtbaarheid te geven aan haar lopende onderzoeken. Naast het kenbaar maken 

van haar bevindingen via de media, kan Amnesty ook geregeld gebruik maken van de 

nieuwmedia om haar onderzoeken te ondersteunen en beschuldigingen van foltering e.d.m. te 

verifiëren.
149

 In haar ‘mobilization of shame’ spelen de media dus een prominente rol. Toch 

was het voor Amnesty vaak niet evident om haar nieuws gepubliceerd te krijgen of op een 

andere manier onder de aandacht te brengen van aandachtige burgers. Amnesty heeft dan wel 

weer meer succes in beleidsmakers en invloedrijke personen op de hoogte brengen van haar 

bevindingen, hoewel ook dat in bepaalde gevallen wel eens moeilijk durft te verlopen.
150

 In 

het geval van Amnesty‟s correspondentie met de Israëlische autoriteiten kwam het er op aan 

om zoveel mogelijk contacten te leggen met invloedrijke personen, die konden helpen om 

Amnesty‟s doelstellingen te verwezenlijken. Dit betekende dat Amnesty politici uit het 

Knesset of belangrijke juristen op de hoogte bracht van bepaalde zaken en eventueel om 

medewerking vroeg. Amnesty houdt er met andere woorden verschillende tactieken op na om 

haar bezorgdheden kenbaar te maken in de hoop zo de mensenrechtenschendingen weg te 

werken. 

 

De missies en rapporten 

 

Brieven en campagnes zijn niet de enige methodes die de organisatie kende om zich in te 

spannen voor onder meer de vrijlating van gewetensgevangenen. Het zenden van mensen-
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rechtenactivisten of juristen naar landen waar vermoedelijk schendingen van mensenrechten 

plaatsvonden, werd al gauw een andere methode van Amnesty. Deze speciale missies worden 

nog steeds jaarlijks uitgezonden naar verschillende landen om er ter plaatse onderzoek te 

voeren naar mensenrechtensituaties. De missies dienen een tweevoudig doel: ten eerste hoopt 

Amnesty zo meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de toestand van de gevangenen 

en ten tweede kan ze op die manier op een hoger niveau pleiten voor hun vrijlating – of 

humane behandeling indien het niet om gewetensgevangenen gaat, maar om politieke 

gevangenen die wel geweld hebben gebruikt.
151

 In deze masterscriptie zal dit cruciale aspect 

van Amnesty‟s werk geïllustreerd worden aan de hand van enkele missies naar Israël. Daarbij 

speelt de secretaris-generaal een cruciale rol. Leden van zulke missies worden gekozen op 

basis van hun vakkennis, kennis over de situatie van het land in kwestie, land van herkomst en 

geslacht, al dient ook rekening gehouden te worden met hun „persoonlijkheid‟ en de mate 

waarin ze goede vertegenwoordigers zijn voor de organisatie. Ze dienen zich aan strikte regels 

te houden. Ze moeten bijvoorbeeld altijd de toestemming krijgen van de regering van het land 

en ze mogen geen persverklaringen afleggen tijdens het onderzoek.
152

 Bovendien werd tijdens 

de IEC van februari 1968 beslist dat de leden van de missies steeds dienen te beschikken over 

„geloofsbrieven‟, die uitgereikt worden door het IS en zowel de handtekening van de 

secretaris-generaal als die van de voorzitter van de IEC dienden te bevatten.
153

 Na de missie 

wordt vervolgens een rapport opgesteld en alvorens dat te publiceren wordt het voorgelegd 

aan de desbetreffende regering. Deze rapporten bezitten veel gezag en geloofwaardigheid. 

Alle landen worden gelijkwaardig behandeld en er is geen sprake van een rangorde van 

„goede‟ en van „slechte‟ landen. Ook het taalgebruik is sober, want het is de bedoeling dat 

louter de feiten worden weergegeven.
154

 In het theoretische kader werd beweerd dat deze 

rapporten (en het dreigen met de publicatie ervan) een incentive kunnen zijn voor regeringen 

om Amnesty‟s aanbevelingen niet zomaar naast zich neer te leggen. Of dit ook opgaat voor de 

casus, zal later moeten blijken. 
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4.3.4. Strijd tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing 

 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het strijden voor de rechten van gewetensgevangenen 

van meet af aan centraal stond in Amnesty‟s mandaat. Nochtans zou dit mandaat gauw verder 

uitgebreid worden. Door de verschillende rapporten die de toestanden in gevangenissen 

evalueerden, kwam er vanaf het einde van de jaren zestig een nieuwe uitdaging bovendrijven, 

namelijk de strijd tegen foltering. In hun werk voor politieke en gewetensgevangenen zagen 

onderzoekers van Amnesty erop toe dat de gevangenen een goede behandeling en een eerlijk 

en onmiddellijk proces kregen. In de praktijk kwam het er heel dikwijls op neer dat ze zo te 

weten kwamen dat de gevangenen zwaar mishandeld of gefolterd werden.
155

 Het zou moreel 

onverantwoord zijn geweest om dit te negeren en bovendien had Amnesty foltering van 

gewetensgevangenen altijd al veroordeeld. Reeds voor de ICM van 1968 toonde ze zich fel 

tegenstander van foltering van gewetensgevangenen, al was ze niet bereid folterpraktijken 

openlijk aan te klagen wanneer het ging om gevangenen die voor meer traditionele misdrijven 

waren veroordeeld.
156

 Eind jaren zestig zou ze echter ook gaan pleiten voor een algemeen 

verbod op foltering. Bovendien kan niet genoeg benadrukt worden dat Amnesty een van die 

organisaties is, die slachtoffers van mensenrechtenschendingen onmiddellijke hulp trachten te 

verlenen en dus verder gaan dan enkel het detecteren van problemen.
157

 Ze ging dan ook 

actief campagne voeren om nieuwe internationale standaarden tegen foltering te creëren.  

De aandacht voor foltering werd daarenboven aangemoedigd door de gebeurtenissen die zich 

afspeelden binnen Griekenland, waar in 1967 een staatsgreep plaatsvond die een rechts 

militair regime aan de macht gebracht had dat de noodtoestand uitriep. Daardoor kwamen 

vele van linkse sympathieën verdachte personen en vermeende opponenten van het regime in 

de gevangenis terecht, waarna beschuldigingen van foltering en actie van Amnesty niet lang 

uitbleven. Amnesty zond er een onderzoeksteam heen (met onder meer Anthony Marreco, die 

ook in de Israëlische casus een rol zal spelen) om getuigenissen en informatie uit de eerste 

hand te verzamelen. Door de publicatie van haar rapport hieromtrent in 1968 zette Amnesty 

een proces in gang waarbij Europese regeringen via de Raad van Europa haar informatie 

gebruikten in hun acties tegen de Griekse regering. Amnesty ging vervolgens met de 
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informatie die ze bijeen verzameld had naar de VN-Mensenrechtencommissie, maar kreeg 

daar weinig gehoor.
158

 Dit was te verklaren door de kloof tussen normen en de gebrekkige 

procedures die afdwinging van die normen onmogelijk maakten. Toch had Amnesty‟s rapport 

aangetoond dat het mogelijk was om de folterpraktijken onder de aandacht van verschillende 

regeringen te brengen. Na Amnesty‟s eigen congres over foltering en een internationale 

bijeenkomst in Stockholm in de herfst van 1968, werd artikel vijf van de UVRM dat van 

toepassing is op foltering opgenomen in haar statuut: 

 

‘No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment.’ 159
 

 

Vervolgens startte de organisatie op de symbolische dag 10 december 1972 haar campagne 

tegen foltering, ofte de Campaign for the Abolition of Torture, kortweg de CAT-campagne.
160

 

Voorzitter Sean MacBride noemde foltering een „epidemie‟ die verschillende totalitaire en 

autoritaire regimes teisterde, die daarmee hun macht wilden behouden en dissidente stemmen 

de kop wilden indrukken.
161

 De vele inspanningen die Amnesty hiervoor geleverd had, 

werden beloond. In 1974 nam de VN uiteindelijk een resolutie aan die foltering en andere 

wrede behandeling of bestraffing veroordeelde, waarbij verwezen werd naar het werk dat 

Amnesty hiervoor had verricht. Bovendien zou niet veel later een VN-Verklaring volgen, die 

veel meer gezag had en waaruit vervolgens in 1984 het Verdrag tegen Foltering en andere 

wrede, onmenselijke of onterende Behandeling of Bestraffing zou voortkomen.
162

 W. Korey 

bestempelt Amnesty‟s CAT-campagne als één van de vroegste en duidelijkste voorbeelden 

van de impact die een NGO kan hebben op het creëren van globale normen en als een 

prototype voor verdere campagnes.
163

 Foltering stond (en staat) ook centraal in Amnesty‟s 

werkzaamheden in Israël. Het zouden namelijk beschuldigingen van foltering door Israëlische 

autoriteiten zijn die Amnesty ertoe brachten onderzoek te gaan voeren in Israël en de Bezette 

Gebieden. 

 

                                                           
158

 A.M. Clark. Diplomacy of Conscience. Amnesty International and Changing Human Rights Norms, pp. 39-

42. 
159

Artikel 5, UVRM, in: <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a5>, geraadpleegd op 11 februari 

2010. 
160

 E. Larsen. De geketende vlam. Geschiedenis van Amnesty International, 1978, p. 55 + p. 61. 
161

 W. Korey. “Amnesty International and the “Prisoners of Conscience””, p. 170. 
162

 H. Cook. “Amnesty International at the United Nations”, p. 189. 
163

 W. Korey. “Amnesty International and the “Prisoners of Conscience””, p. 171. 



61 
 

4.3.5. Afschaffing van de doodstraf  

 

Toen Amnesty wat meer tot volle wasdom was gekomen en haar financiering en ledenaantal 

toenamen, werd het mogelijk om haar nauwkeurige onderzoek uit te breiden naar nieuwe 

domeinen van mensenrechtenschendingen, aangezien ze de nodige middelen kon vergaren om 

extra mensen aan te werven. Zo zou in de jaren tachtig het mandaat van Amnesty opnieuw 

aangepast worden en de nadruk deze keer mede komen te liggen op de afschaffing van de 

doodstraf. In de jaren zestig was dit nog geen issue binnen de organisatie, aangezien men in 

het algemene maatschappelijke klimaat in West-Europa de doodstraf als een legitieme en 

verantwoorde straf beschouwde. Pas vanaf de vroege jaren zeventig begon een groep met 

vooral oudere leden, onder wie toenmalig lid van de IEC en latere secretaris-generaal Thomas 

Hammarberg, zich te uiten als voorstander van een uitbreiding van het mandaat met algemeen 

verzet tegen de doodstraf. Zij vonden dat het toenmalige mandaat met de enge focus op 

gewetensgevangenen zowel moreel als praktisch niet langer verdedigbaar was. Niet iedereen 

binnen de organisatie was daar aanvankelijk enthousiast over. Velen vreesden dat Amnesty op 

die manier ook campagne zou moeten gaan voeren voor criminelen, wat haar reputatie niet ten 

goede zou komen. Daardoor bleef een uitbreiding van het mandaat voorlopig uit. Tijdens de 

bijeenkomst van de ICM in 1968 werd besloten dat men enkel zou pleiten tegen de doodstraf 

wanneer er gewetensgevangenen en politieke gevangenen bij betrokken waren. Voor hen die 

niet onder deze categorie vielen, eiste Amnesty echter wel een eerlijk proces en de kans om in 

beroep te gaan.
164

 In 1973 zou het desondanks dan toch zo ver komen: Thomas Hammarberg 

sprak Amnesty‟s eerste juridisch adviseur Nigel Rodley aan in verband met het opstellen van 

een resolutie voor de komende ICM in Wenen.
165

 Ondanks twijfel binnen het ledenbestand 

(vooral bij de Britse en Israëlische afdeling) en het debat dat hierdoor ontstond, werd het 

mandaat uitgebreid.  

In mijn onderzoek naar Israël was van Amnesty‟s actie tegen de doodstraf geen sprake. Sinds 

de verhanging van Adolf Eichmann is in Israël niemand meer geëxecuteerd, hoewel niet-

gerechtelijke moorden op terroristen geen uitzonderingen zijn.
166

 Dit houdt niet in dat de 

doodstraf er volledig is afgeschaft, want voor zware misdaden zoals genocide, misdaden tegen 
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de menselijkheid, misdaden tegen het Joodse volk en „daden van onmenselijke wreedheid‟ is 

de doodstraf er nog steeds van kracht. In theorie althans, want in de praktijk wordt de 

doodstraf er nooit uitgevoerd.
167

 De redenen hiertoe zijn meervoudig: enerzijds wil men zo 

voorkomen dat de geëxecuteerden gebombardeerd worden tot martelaren, anderzijds wil men 

een spiraal van executies van terroristen voorkomen, wat enkel tot meer gewelddadige acties 

zou leiden.
168

 Desondanks voerde Israël reeds meerdere buitengerechtelijke moorden uit op 

Palestijnen, iets waarvan het land reeds lang werd beschuldigd, maar dat pas officieel werd 

erkend door de regering tijdens de Tweede Intifada.
169

 Ondanks het feit dat er in Israël geen 

executies plaatsvinden, was het toch opvallend dat vooral de Israëlische afdeling van Amnesty 

enorm gekant was tegen deze uitbreiding van het mandaat. Ze had voor de ICM van 1973 

zelfs een speciaal memorandum opgesteld waarin ze waarschuwde dat het ook maar enigszins 

verzaken aan Amnesty‟s strenge beleid rond geweld, ertoe zou leiden dat de organisatie 

verplicht zou zijn om criminelen te verdedigen, wat tot verdeeldheid binnen Amnesty zou 

leiden.
170

 Hoe dan ook, het mandaat werd aangepast in het voordeel van algemene afschaffing 

van de doodstraf. 

 

4.3.6. Verdere uitbreiding van het mandaat 

 

Het mandaat van Amnesty werd doorheen de jaren nog omvangrijker dan tot hier toe aan bod 

kwam. Hoewel de relevante aspecten van Amnesty‟s mandaat voor de hierna volgende casus 

reeds aan bod zijn gekomen, zal ik voor de volledigheid toch nog enkele aspecten van verdere 

uitbreiding van het mandaat schetsen, omdat ze een belangrijke plaats innemen in Amnesty‟s 

oeuvre. 

 

De strijd tegen buitengerechtelijke moorden en ‘verdwijningen’  

 

Amnesty werd ook actief in de strijd tegen buitengerechtelijke moorden en „verdwijningen‟, 

zoals die lange tijd georganiseerd werden door of plaatsvonden op medeweten van regeringen, 
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die daarbij geholpen werden door paramilitaire organisaties en doodseskaders.
171

 Deze „strijd‟ 

van Amnesty dient zeker vermeld te worden, omdat die voor een groot deel verantwoordelijk 

was voor haar Nobelprijs in 1977. Dergelijke praktijken waren kenmerkend voor de staats-

terreur die op grote schaal voorkwam in Latijns-Amerikaanse militaire dictaturen, al waren ze 

zeker niet beperkt tot die regio, zoals de killing fields van Pol Pot en van Saddam Hoessein 

aantoonden.
172

 Deze misdaden dienden als afschrikmiddel voor opponenten van het regime en 

kwamen voor het eerst op grote schaal voor in het midden van de jaren zestig in Guatemala.
173

 

Daar werden vakbondsleden, boeren en vermeende communisten vermoord of ze „verdwenen‟ 

als antwoord van de rechtse militairen op de guerrilla op het platteland.
174

 Het internationale 

recht was op dergelijke nieuwe vormen van misdaad niet voorzien en kon er niet onmiddellijk 

een antwoord op bieden, waardoor de internationale gemeenschap dit aanvankelijk liet begaan 

en pas later haar stem liet horen.
175

 Ook voor Amnesty was deze situatie nieuw. Ze werd 

gedwongen haar technieken aan te passen, maar aangezien ze midden jaren zestig nauwelijks 

contactpersonen had in Latijns-Amerika, stond ze voor een uitdaging, die ze beantwoordde 

door zich nu ook in te zetten voor de creatie van normen voor „verdwijningen‟. Tijdens de 

bijeenkomst van de IEC in december 1980 legde Amnesty vast wat het precies verstond onder 

„verdwijningen‟ en ze werkte even gedreven als tijdens haar CAT -campagne mee aan het 

illegaal maken ervan. Onder meer door haar lobbywerk en dat van de Internationale Comissie 

van Juristen nam de Algemene Vergadering van de VN in 1992 uiteindelijk de Verklaring 

tegen Gedwongen verdwijningen aan.
176

 Pas in 2007 zou deze verklaring in het Verdrag 

inzake de bescherming van personen tegen Gedwongen Verdwijning worden gegoten.
177

  

Ook de buitengerechtelijke of politieke moorden vormden in diezelfde periode een fenomeen 

waarop de internationale gemeenschap niet onmiddellijk een antwoord wist te formuleren. 

Amnesty maakte zich hierover zorgen omdat het ook een vorm was van het beknotten van de 
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vrijheid van meningsuiting en in die zin paste binnen haar mandaat. Toch waren politieke 

moorden nog moeilijker te bestrijden doordat regeringen niet zomaar aansprakelijk konden 

worden gesteld. Amnesty begon aanvankelijk eerder aarzelend aan haar campagne tegen deze 

moorden, doordat ze zich buiten het domein van de gevangenissen situeerden. Dit was nieuw 

voor haar, waarmee ze afweek van haar oorspronkelijke focus op gevangenen.
178

 Tijdens de 

ICM van 1980 zou ze toch haar mandaat verruimen door er naast verzet tegen de doodstraf 

tevens politieke moorden aan toe te voegen.
179

  

Zoals reeds gezegd, werden ook in Israël verschillende buitengerechtelijke moorden gepleegd 

door militairen en veiligheidsdiensten, vooral op politieke leiders en zonder vooraf de schuld 

te bewijzen van de slachtoffers. Daarbij kwamen vaak ongewapende burgers om die toevallig 

in de buurt van het slachtoffer waren.
180

 In de casus die volgt, zullen buitengerechtelijke 

moorden echter niet ter sprake komen. Dit geldt evenzeer voor „verdwijningen‟, want het 

fenomeen komt er nauwelijks voor, althans volgens het bronnenmateriaal van het IISG. 

Desondanks gaat het toch om belangrijke uitbreidingen van Amnesty‟s mandaat, die een 

belangrijke plaats innemen in haar verleden en zoals gezegd medeverantwoordelijk waren 

voor haar Nobelprijs. 

 

Een indruk van het huidige mandaat 

 

Verder werd de oorspronkelijke focus op mensenrechtenschendingen door statelijke actoren 

uitgebreid met schendingen begaan door niet-statelijke actoren. De ICM van 1991, gehouden 

in Yokohama, Japan, verruimde het mandaat namelijk met mensenrechtenschendingen begaan 

door paramilitaire organisaties en zelfs politieke groepen die geen deel uitmaken van de 

heersende regering, zoals gewapende politieke oppositiegroepen. Daardoor kan Amnesty nu 

ook actie ondernemen om individuen te beschermen wanneer de desbetreffende regering 

daarin faalt.
181

 Ook vestigt ze haar aandacht sinds die bijeenkomst op mensen die gevangen 

zitten omwille van hun seksuele geaardheid, waardoor nu ook homoseksuelen als gewetens-

gevangenen worden beschouwd, en verruimde ze haar aandacht voor vluchtelingen door zich 

openlijk uit te spreken tegen onvrijwillige verbanning en gedwongen relocatie van mensen 
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binnen hun eigen land indien dit louter gebaseerd is op hun religie, etnische identiteit e.d.m.
182

 

Daarbovenop kwamen er specifieke campagnes voor vrouwenrechten en zoals hogerop werd 

vermeld, zouden in 2001 economische, sociale en culturele rechten aan haar mandaat worden 

toegevoegd.
183

 

 

4.3.7. Conclusie 

 

Het mandaat veranderde dus meerdere malen van gezicht en wist zich doorheen de tijd steeds 

aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe noden. In de casus die in deel 

twee zal behandeld worden, zal dan ook rekening moeten gehouden worden met het mandaat 

zoals dat er toentertijd uitzag. Wat opvalt is dat Amnesty politieke kwesties niet toevoegt aan 

haar mandaat. Ze benadrukt steeds dat ze gekant is tegen het opsluiten van mensen louter op 

basis van hun mening, geloof, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid e.d.m., zonder 

politieke motieven achter de hand te hebben. Hoe ze die politiek neutrale houding steeds 

trachtte te vrijwaren, zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
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5. Amnesty‟s (poging tot) onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

 

Nu het ontstaan van de organisatie, alsook haar structuur en mandaat nader toegelicht zijn, is 

het vervolgens in het kader van mijn vraagstelling van belang om voorafgaand aan het 

eigenlijke onderzoek nog eens dieper in te gaan op de manieren waarop Amnesty trachtte haar 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid te benadrukken en om na te gaan of dat steeds lukte. 

Amnesty‟s behoefte om zich als onpartijdig en onafhankelijk op te stellen kan niet los worden 

gezien van de Koude Oorlog. Tot slot dient dit laatste hoofdstuk van deel één ook om de 

context van Amnesty te schetsen zoals die was aan de vooravond van de periode van mijn 

casus, die aangevat zal worden in het tweede deel van de masterscriptie. 

 

5.1. Benensons oproep tot onpartijdigheid en de Koude Oorlog 

 

5.1.1. Het overstijgen van de politisering 

 

Peter Benenson kondigde het in zijn Appeal for Amnesty, 1961 reeds aan: om te zorgen voor 

een effectieve publieke opinie, dient die gesteund te zijn op een breed, internationaal, niet-

sektarisch en niet-partijgebonden fundament. Daarbij moet worden vermeden dat de ene natie 

tegenover de andere komt te staan, want anders zou dat nefaste gevolgen kunnen hebben voor 

de gevangenen die net beschermd dienen te worden.
184

 Er was in de late jaren vijftig veel 

aandacht voor politieke gevangenen in Britse linkse politieke kringen. Vooral landen als 

Griekenland, Spanje en Portugal – rechtse regimes dus – werden aan de kaak gesteld door 

deze geëngageerde politici. Zo lanceerde de Britse Communistische Partij in 1959 een Appeal 

for Amnesty in Spain, een campagne waarvan de naam verdacht veel leek op de jaarcampagne 

van Benenson en die eigenlijk sterk deed denken aan een klassieke volksfrontorganisatie. Ze 

werd gesteund door allerhande bekende persoonlijkheden en het was duidelijk dat ze onder 

communistische controle stond. In navolging van deze campagne werden ook gelijkaardige 

campagnes gevoerd voor Portugal en Griekenland. Wanneer in die landen met rechtse regimes 

politieke gevangenen werden vrijgelaten, dan werd dit door de campagnevoerders beschouwd 

als een overwinning van links op rechts.
185

 Deze campagnes werden met andere woorden al te 
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vaak gezien als een politieke strijd, terwijl Benenson dergelijke politisering net wilde 

overstijgen toen hij zijn campagne voor 1961 aan het voorbereiden was. Amnesty mocht links 

noch rechts zijn. De nadruk moest komen te liggen op het feit dat politieke gevangenen 

opgesloten werden omwille van hun overtuiging, zonder een oordeel te vellen over die 

overtuiging. T. Buchanan wijst er ook in dit geval weer op dat voorgaande historici deze 

campagne achterwege lieten in hun relaas, terwijl het van belang is erop te wijzen dat voor de 

campagne waaruit later Amnesty zou voortvloeien deze Spaanse campagne reeds gevoerd 

werd. Volgens hem is het cruciaal dat deze eerdere campagne gelinkt wordt aan Appeal for 

Amnesty, 1961 en niet enkel omdat de namen gelijkluidend zijn, maar ook omdat er bewijs is 

dat Amnesty‟s oprichters op de hoogte waren van de Spaanse campagne en zelfs deels 

samenwerkten tot hun wegen scheidden in 1963. De oprichters van Amnesty beschouwden de 

Spaanse campagne niet als een rivaal – althans niet publiekelijk. Benenson had echter te 

kennen gegeven dat zijn campagne problemen van politisering zou trachten te overstijgen.
186

  

Volgens Benenson moest Amnesty zichzelf als apolitiek zien. Hierin werd hij bijgestaan door 

Sean MacBride, die op de reeds vermelde eerste internationale bijeenkomst van de beweging 

in 1961 te Luxemburg zijn standpunt daarover te kennen gaf. Amnesty diende een apolitieke 

organisatie te worden die zich inzette voor politieke gevangenen, zoals het ICRK zich inzette 

voor (krijgs)gevangenen. Ook Eric Baker vond deze analogie met het ICRK de beste die kon 

worden getrokken, aangezien ook die NGO geen politieke doelen maar louter humanitaire 

doelen diende.
187

 De kopstukken binnen de beweging waren het er dus over eens dat Amnesty 

als organisatie apolitiek moest zijn. Daarvoor had ze verschillende maatregelen getroffen. Het  

„netwerk van drietallen‟ is een duidelijk voorbeeld, waarbij Amnesty‟s werk gestructureerd 

werd langsheen geografische lijnen, maar Amnesty is ook apolitiek op twee andere manieren. 

Ten eerste is het een internationale organisatie die in theorie niet onderworpen is aan het 

gezag van een bepaald politiek systeem. Ze bestaat uit leden uit verschillende landen en van 

verschillende (politieke) overtuigingen. Ten tweede verwierp ze ook expliciet politieke 

vraagstukken en bestempelde ze die al gauw als irrelevant voor haar werkzaamheden.
188

 Ze 

beschouwt zichzelf als een politiek neutrale organisatie, wiens enige doel erin bestaat 

mensenrechtenschendingen te bestrijden, en ze beweert geen interesse te hebben in het 

politieke karakter van een staat.
189

 Tijdens de bijeenkomst van de ICM in 1978 werd dit 
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principe van onpartijdigheid, zoals het ook voorkomt in artikel 1 van haar statuten onder de 

woorden ‘irrespective of political consideration’, nogmaals herbevestigd als basisprincipe van 

de organisatie.
190

 Het jaar ervoor werd door de leden reeds beslist dat dit principe bij elke 

gelegenheid diende te worden benadrukt en dat er nood was aan een duidelijke definitie van 

het concept van onpartijdigheid. In 1978 stemde de ICM dan ook in met de volgende 

definitie:  

 

‘The organization as a whole and each section, group and individual member works 

towards AI’s objectives. No account will be taken of political, religious or other 

conscientiously held beliefs of persecuted persons or of their ethnic origins, color, sex 

or language; nor of political, social, cultural or economic structure or the ideology  of 

the country in which persecution takes place.’191 

 

Zeker in de context van de Koude Oorlog die „woedde‟ toen Amnesty pas werd opgericht, 

was het streven naar onpartijdigheid nodig. R. Thakur wijst erop dat Amnesty er tijdens de 

Koude Oorlog steeds in slaagde een nauwgezette neutraliteit en respect voor internationale 

ideologische conflicten aan de dag te leggen. Om dat standpunt van ongebondenheid kracht 

bij te zetten, zorgde ze ervoor dat steeds gevangenen werden geadopteerd volgens het reeds 

vermelde „netwerk van drietallen‟, waarbij geadopteerde gevangenen onder geen beding 

geweld mochten hebben aangemoedigd, laat staan gebruikt.
192

 Die nadruk op het geweldloze 

karakter was een berekende manier voor Amnesty om een onderscheid te maken tussen zuiver 

politieke en zuiver criminele daden en om haar politieke neutraliteit te behouden.
193

 Politieke 

neutraliteit is dan ook een conditio sine qua non voor de werking van Amnesty. Ze probeert er 

alles aan te doen om geen politieke statements te maken en mensenrechtenschendingen zo 

neutraal mogelijk openbaar te maken door aandachtig te letten op de verwoording van de 

beschuldigingen in haar rapporten en persberichten. Bovendien weigert ze giften van 

regeringen te ontvangen (behalve voor de financiering van haar onderwijsprogramma‟s en 

wanneer het overheidssteun betreft voor nauw omschreven doeleinden) en is voor alle grote 
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donaties toestemming nodig vooraleer ze aanvaard worden.
194

 Amnesty vreest namelijk dat 

acceptatie van financiële overheidssteun de onafhankelijkheid van haar acties in gevaar zou 

brengen. Ook moeten de nationale afdelingen vermijden dat ze afhankelijk zijn van slechts 

één enkele geldschieter.
195

 Lange tijd stelde Amnesty in tegenstelling tot andere NGO‟s ook 

nooit ontwerpen op voor verdragen, om haar onafhankelijkheid niet in opspraak te brengen en 

om niet uitgespeeld te worden door de twee grootmachten van de Koude Oorlog.
196

 Dit moest 

voorkomen dat de organisatie te veel moest inbinden en te grote compromissen diende te 

sluiten. Toch hielp ze reeds actief mee bij het creëren van standaarden via haar lobbywerk, 

door her en der aan te geven welke principes er volgens haar in toekomstige verdragen en 

verklaringen vervat moesten zitten, zonder daar dus zelf een tekst voor te ontwerpen.
197

 Vele 

verdragen e.d.m. kwamen zo tot stand dankzij advies van Amnesty. Aangezien de organisatie 

sedert haar ontstaan een zekere graad van bescheidenheid hoog in het vaandel draagt, zal ze 

bovendien haar rol in bijvoorbeeld het tot stand komen van verdragen of de vrijlating van 

geadopteerde gevangenen nooit benadrukken. Het is hoe dan ook moeilijk te bewijzen in 

welke mate de organisatie daartoe heeft bijgedragen. Gevoelsmatig ontstaat bij velen de reflex 

dat zonder haar campagnewerk dergelijke veranderingen niet of pas later zouden hebben 

plaatsgevonden, maar bij het meten van het succes van NGO‟s moet sowieso rekening worden 

gehouden met allerlei factoren. Zowel de „input‟, zijnde zaken zoals budget, leiderschap,… 

als de „output‟ in de vorm van druk, volksmobilisatie, onderzoeksresultaten,… moeten in 

kaart worden gebracht.
198

 Amnesty zelf zal nooit beweren dat bepaalde veranderingen een 

rechtstreeks gevolg zijn van haar activiteiten, zonder echter elke invloed van haar 

inspanningen volledig te ontkennen. Ook deze bescheidenheid kan naar mijn mening in het 

breder kader van neutraliteit worden geplaatst, omdat het „opscheppen‟ met wat ze als haar 

successen zou beschouwen, bij de regeringen in kwestie zou kunnen overkomen als een soort 

overwinning van de organisatie, wat geenszins de bedoeling is. Om de politieke neutraliteit 

nog extra te benadrukken mogen adoptiegroepen nooit gewetensgevangenen uit hun eigen 

land adopteren. Door dit Work on Own Country Policy probeert Amnesty al jaren om via haar 

nationale afdelingen niet betrokken te geraken in interne conflicten. Zo tracht ze haar 

onpartijdigheid en geloofwaardigheid niet in het gedrang te brengen, maar ook te vermijden 

                                                           
194

 D.A. Lake en W. Wong. The Politics of Network: Interests, Power, and Human Rights Norms, p. 31. 
195

 A.G. Jordan en A.M. William. The Protest Business?: Mobilizing Campaign Groups, p. 33. 
196

 K. Martens. “An Appraisal of Amnesty International‟s Work at the United Nations”,  p. 1065. 
197

 H. Cook. “Amnesty International at the United Nation, p. 191. 
198

 C.E. Welch. NGOs and Human Rights: Promise and Performance. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2001, p. 272. 



70 
 

dat haar leden het slachtoffer worden van repressieve overheidsmaatregelen. Leden die actie 

voeren tegen hun eigen regering worden namelijk vlug beschouwd als opponenten en kunnen 

gevaar lopen. Bovendien worden activisten door dit beleid door geografische, economische, 

culturele, historische en andere factoren gescheiden van de slachtoffers waarvoor ze werken, 

waardoor het internationale karakter van Amnesty vergroot. Het heeft er ook toe bijgedragen 

dat Amnesty op deze manier steeds oog gehad heeft voor meerdere perspectieven in haar 

campagnes.
199

 Aangezien Amnesty nooit verlegen zit om zelfevaluatie, organiseerde de IEC 

een bijeenkomst om het effect van de werktechnieken van Amnesty te evalueren. Dit 

Techniques Evaluation Committee vond plaats begin april 1979 en er werd onder meer 

bevestigd dat Amnesty geen organisatie is die een politiek standpunt inneemt over de interne 

aangelegenheden van een land.
200

  De autoriteiten van landen die Amnesty beschuldigt van 

mensenrechtenschendingen voelen dit echter vaak anders aan, omdat Amnesty zich inzet voor 

gevangenen die net om politieke redenen gearresteerd zijn. Omdat deze onpartijdigheid van 

cruciaal belang was voor Amnesty werd er zelfs een Impartiality/Borderline Committee 

opgericht. De organisatie heeft dus bewust gezorgd dat haar onpartijdigheid op allerlei 

manieren kon worden gevrijwaard. Ondanks haar retoriek van onpartijdigheid, moet tot slot 

opgemerkt worden dat Benenson aanvankelijk het plan had opgevat om voor zijn campagne 

steun te vragen aan zowel Britse als buitenlandse politici, al leek dit van bij het begin 

problematisch te zijn. Salvador de Madariaga bijvoorbeeld, een Spaans politicus, weigerde 

samen te werken met communisten en heel gelovige politici voelden er dan weer weinig voor 

om op te komen voor de rechten van atheïsten. Dit oorspronkelijke plan werd daarom maar 

opgeborgen.
201

 Maar misschien ligt de sterkte van een organisatie zoals Amnesty er net in dat 

ze aan geen enkele politieke ideologie of regering gebonden is (of dat althans nastreeft).  

 

5.1.2. Kritiek op Amnesty 

 

Amnesty probeerde dus van meet af aan op verschillende manieren haar onpartijdigheid te 

benadrukken. Niet iedereen zag Amnesty echter per definitie als onpartijdig. Wanneer het 

bijvoorbeeld gaat om gewapende conflictsituaties, komt het veel vaker voor dat haar verweten 

wordt partij te kiezen bij het uitdrukken van haar bezorgdheid om mensenrechtenschendingen. 

In dergelijke situaties zijn regeringen gevoeliger en vlugger geneigd om critici te bestempelen 
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als verspreiders van propaganda, zoals in de inleiding concreet werd aangetoond met de 

Israëlische reactie op Amnesty‟s rapport naar aanleiding van de oorlog in Gaza eind 2008 . 

Daarom zal Amnesty steeds trachten de andere zijde in het conflict te belichten om ook daar 

schendingen van mensenrechten aan te kaarten.
202

 De hiernavolgende casus van Israël en de 

Bezette Gebieden zal moeten uitwijzen of Amnesty ook in dat conflict op die manier onder 

vuur kwam te liggen. In elk geval zijn er reeds genoeg voorbeelden waarbij de organisatie af 

te rekenen kreeg met kritiek afkomstig van regeringen en de media. Maar het feit dat ten tijde 

van de Koude Oorlog zowel het Westen als de Sovjet-Unie haar ervan beschuldigden partij te 

kiezen voor respectievelijk de communistische of kapitalistische wereld, bewijst eerder dat ze 

wel degelijk onafhankelijk en onbevooroordeeld was, dan dat ze zich achter één enkele partij 

schaarde (alvast voor wat de ideologische tweedeling uit de Koude Oorlog betrof).
203

  

Desondanks liepen verschillende regeringen en kranten niet hoog op met de organisatie. 

Omschrijvingen zoals „imperialistische kliek‟, „gevaarlijke internationale organisatie‟ en 

„spionagebureau‟ werden haar meer dan eens toegeschreven.
204

 Zo was er ook kritiek 

gekomen in het Amerikaanse tijdschrift Human Events van 7 oktober 1978, dat Amnesty 

ervan beschuldigde een communist als hoofd van de Onderzoeksafdeling te hebben 

aangesteld. Het ging om professor Derek Roebuck, die tijdens de Vietnamoorlog een tijd lid 

geweest was van de communistische partij van Australië. De repliek hierop van toenmalig 

secretaris-generaal Martin Ennals (cf. infra) gaf echter duidelijk te kennen dat Amnesty‟s 

statuut bevestigde dat ze een open beweging was die mensen van verschillende overtuigingen 

omarmde om samen toe te zien op de naleving van de UVRM.
205

 Andere kritieken waren 

onder meer dat het nogal kort door de bocht was van Peter Benenson om in zijn campagne een 

land als Frankrijk op eenzelfde lijn te plaatsen met de Sovjet-Unie, zonder daar enige duiding 

bij te geven.
206

 De Koude Oorlog kan niet los worden gezien van Amnesty‟s ontstaanscontext. 

Ze heeft sinds haar ontstaan steeds getracht een onafhankelijke positie te bekleden op het 

internationale toneel, maar door de Koude Oorlog was het vaak heel moeilijk om landen die 

ze aanklaagde te overtuigen van haar onpartijdige positie. Amnesty was vaak de speelbal van 

de grootmachten en het idee van mensenrechten werd door sommigen wel eens ingezet als 

wapen.  
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Aangezien de casus Israël zich afspeelt in de jaren zestig en vroege jaren zeventig, zal tijdens 

het onderzoek rekening gehouden moeten worden met de klassieke Oost-West-tegenstelling 

uit de Koude Oorlog.  Het was in de internationale context geen geheim dat Israël steun kreeg 

van de VS, terwijl de Arabische landen op hun beurt geregeld steun kregen van de Sovjet-

Unie. Vermoedelijk zal deze Oost-West-tegenstelling veel minder tot uitdrukking komen en 

zal zich vooral de tegenstelling tussen de sympathisanten van Israël en die van de Arabische 

wereld aftekenen. Het onderzoek zal in kaart moeten brengen of die tegenstelling binnen 

Amnesty inderdaad duidelijk naar voor kwam of niet. Amnesty diende in elk geval te 

balanceren tussen deze twee uitersten, op zoek naar een evenwicht, zonder uit het oog te 

verliezen waar het om draaide voor haar, namelijk het beschermen van de mensenrechten. 

Ook vanuit academische hoek is niet iedereen het zomaar eens met Amnesty‟s omschrijving 

als onpartijdige NGO. M. Mutua bijvoorbeeld schrijft dat mensenrechtenorganisaties zoals 

Amnesty ondanks hun retoriek van politieke neutraliteit altijd wel partijdig zijn omdat ze zich 

in hun werkzaamheden vooral concentreren op die landen die geen stabiele of functionerende 

liberale democratie zoals in het Westen kennen.
207

 Hoewel in het theoretisch kader uitgelegd 

werd dat Amnesty zichzelf ziet als een bewaker van het internationaal recht en niet als een 

verdediger van het moeilijker te vatten concept van „democratie‟, blijkt dit dus niet altijd even 

makkelijk te verdedigen. Amnesty werd er regelmatig van beschuldigd partij te kiezen voor 

de westerse opvattingen van mensenrechten, aangezien ze zich focuste op enkele artikels van 

de UVRM, namelijk die artikels die politiek getint waren en betrekking hadden op de 

behandeling van gevangenen.
208

 Nochtans was Amnesty‟s onderzoek naar westerse landen 

zeker niet verwaarloosbaar. Haar onderzoek naar de behandeling van Noord-Ierse gevangenen 

door Britse autoriteiten was een goede illustratie van hoe ze ook de westerse wereld kon 

aanklagen. Al bleef het inderdaad zo dat tijdens de Koude Oorlog de meeste aandacht uitging 

naar het Communistische Blok en de Derde Wereld en Amnesty daardoor in zekere zin 

minder neutraal was dan ze beweerde. Door vooral op te komen voor gewetensgevangenen in 

ondemocratische, autoritaire regimes, verdedigde ze impliciet eigenlijk de democratie, zoals 

ook Ian Martin, voormalige secretaris-generaal van Amnesty (1986-1992), toegaf.
209

 Volgens 

M. Mutua is de neutraliteit van NGO‟s dan ook louter een façade, omdat ze wel degelijk de 
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waarden van een liberale democratie verdedigen.
210

 W. Tate merkte dan weer op dat Amnesty 

meer rapporteerde over Latijns-Amerika dan over de Sovjet-Unie en haar satellietstaten 

tijdens de jaren zeventig en tachtig, ondanks haar poging om zowel een ideologische als een 

geografische balans in evenwicht te houden bij haar adoptie van gewetensgevangenen.
211

 

Amnesty-onderzoekers zelf verklaarden dit door erop te wijzen dat alle missies op een 

transparante manier dienden te worden uitgevoerd en dat geen sprake mocht zijn van 

clandestiene toestanden. Volgens Amnesty‟s mandaat moest de organisatie steeds de 

toestemming krijgen van de regering van het land waarnaar ze onderzoek wilde uitvoeren, wat 

in het geval van de Sovjet-Unie moeilijk was. Vandaar dat de Sovjet-Unie minder bezocht 

kon worden door Amnesty-onderzoekers. Bovendien vreesde Amnesty dat het bekend maken 

van mensenrechtenschendingen in de Sovjet-Unie en in andere landen die aangesloten waren 

bij het Warschaupact het lot van de gevangenen niet ten goede zou komen.
212

 Amnesty had 

dus wel degelijk bepaalde redenen om de ene regio meer te belichten dan de andere. Deze 

redenen waren eerder praktisch van aard en niet ideologisch. Hoe het ook zij, Amnesty heeft 

in elk geval de intentie om onpartijdig te zijn, al vallen een aantal argumenten in te brengen 

tegen het effectief onpartijdig-zijn van de organisatie.  

 

5.2. Amnesty in crisis 

 

5.2.1. Amnesty‟s eerste interne crisis: Nelson Mandela  

 

Net als in elk goed huwelijk rommelt het ook wel eens binnen Amnesty. Het eerste serieuze 

interne debat kwam er naar aanleiding van de activiteiten van een welbepaalde gewetens-

gevangene, namelijk Nelson Mandela. Zijn adoptie zou de organisatie stevig op haar grond-

vesten doen daveren en er uiteindelijk toe leiden dat haar mandaat aangepast zou worden. 

Omdat deze kwestie een diepgaande invloed had op de organisatie en een bewijs is van haar 

politiek neutrale houding, moet ze zeker worden vermeld.  

Sinds 1962 was de Zuid-Afrikaanse Nelson Mandela gevangen gezet op het beruchte 

Robbeneiland, wegens een poging tot het organiseren van een staking van zwarte arbeiders en 

                                                           
210

 M. Mutua. “Human Rights International NGOs.”, p. 159. 
211

 W. Tate. Counting The Dead: The Culture And Politics Of Human Rights Activism In Colombia. Berkeley: 

University of California Press, 2007, p. 308. 
212

 Ibidem.  



74 
 

wegens een poging om het land te verlaten zonder paspoort. Hij kwam in aanmerking als 

gewetensgevangene, aangezien hij reeds jaren op een geweldloze manier campagnes had 

gevoerd tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1964, twee jaar nadat hij geadopteerd 

werd als gewetensgevangene, bleek echter dat hij uiteindelijk de zijde had gekozen van de 

gewelddadige oppositie, waardoor hij werd aangeklaagd wegens sabotage. Dit dreef zijn 

Britse adoptiegroep ertoe hem niet langer te beschouwen als een gewetensgevangene.
213

 Deze 

casus lokte heel wat discussie uit binnen Amnesty, maar was niet de eerste discussie rond de 

definitie van gewetensgevangenen. Toch was het dit keer een serieuzer debat, omwille van de 

vooraanstaande positie van Mandela in de strijd tegen de apartheid. Om uit de impasse te 

geraken, werd een poll georganiseerd onder de leden. Daaruit bleek dat de meerderheid wilde 

vasthouden aan het basisprincipe van Amnesty, namelijk dat geen gewetensgevangenen die 

geweld gebruikt of gepropageerd hadden mochten worden geadopteerd. Toch was er een 

minderheid die de adoptie van Nelson Mandela als gewetensgevangene wel nog wilde 

voortzetten. Uiteindelijk bereikte men een consensus en werd algemeen besloten hem niet 

langer als gewetensgevangene te adopteren, maar wel nog te blijven doorgaan met het pleiten 

voor goede gevangenisomstandigheden, een eerlijk proces e.d.m. Daar kwam dan nog bij dat 

Amnesty nooit een officieel standpunt had ingenomen tegen de apartheid. In de inleiding is 

vermeld dat hoezeer Amnesty ook verontwaardigd was over de mensenrechtenschendingen in 

Zuid-Afrika, ze desondanks nooit een officieel standpunt innam tegen de apartheid, omdat dit 

een „ideologie‟ was en daarom buiten haar actieterrein viel.
214

  

Nelson Mandela zette de leden dus tot nadenken over gewetensgevangenen, het centrale  

element van Amnesty‟s mandaat. Velen hadden nog steeds sympathie voor hem, ondanks het 

feit dat hij zijn toevlucht had genomen tot geweld. In 1974 vroeg de ICM om deze beslissing 

te herzien. De hoofdreden was het argument dat er een moment komt in een strijd tegen 

repressie waarop overgaan tot geweld nog de enige uitweg lijkt te bieden, nadat alle niet-

gewelddadige pogingen gefaald hebben. Kevin White, een van de vroegste penningmeesters 

van de Ierse afdeling, hing deze filosofie wel aan, maar vond toch dat de beslissing niet moest 

herzien worden en dat Nelson Mandela niet opnieuw als gewetensgevangene mocht worden 

geadopteerd. Amnesty‟s beslissing om geen gevangenen die geweld voorstonden te adopteren 

was volgens hem de sterkte van de organisatie, die daaraan haar geloofwaardigheid dankte.
215
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Hilary Kellerson trad deze mening bij. Het zou niet alleen de geloofwaardigheid van Amnesty 

ondermijnen, maar ook de werking voor de Zuid-Afrikaanse gevangenen bemoeilijken.
216

 Dr. 

Herman Geuns daarentegen schreef naar Nigel Rodley, Amnesty‟s juridisch adviseur, dat hij 

onder de indruk was van de oprechtheid van de argumenten en terughoudendheid van 

Mandela om over te gaan tot geweld tegen het apartheidsregime.
217

  

Ondanks de verdeeldheid zou het geweldloze principe echter standhouden en naar Amnesty‟s 

normen was Mandela niet langer een gewetensgevangene. Deze beslissing samen met de 

beslissing om geen officieel standpunt in te nemen tegen de apartheid illusteren hoe standvast 

Amnesty kan zijn in haar omgang met ethische dilemma‟s en hoe ze ondanks alles toch vast-

houdt aan haar principes. Het zou haar echter ook kritiek opleveren, zowel binnen als buiten 

de organisatie, en bracht haar daardoor in een tijdelijke mini-crisis. In dit concrete geval 

toonde Amnesty na interne discussies echter wel aan dat ze zich niet openlijk uitte tegen 

ideologieën, wat gezien kan worden als een bevestiging van haar onpartijdige karakter. Hierna 

zal nagegaan worden of ook het principe van onafhankelijkheid steeds van toepassing was op 

Amnesty. 

 

5.2.2. Amnesty‟s onafhankelijkheid in vraag 

 

Het zou bij deze ene interne discussie niet blijven. Al gauw na de vuurproef die ze moest 

ondergaan door de kwestie Mandela, zou de organisatie voor een heter vuur komen te 

staan.
218

 De Zweedse afdeling hield zich in 1966 bezig met het onderzoek naar vermeende 

foltering door Britse soldaten in Aden, de voormalige Britse kroonkolonie in Zuid-Jemen. Als 

afgevaardigde om hierover verslag uit te brengen werd gekozen voor Selahaddin Rastgeldi, 

een Zweed van Koerdische afkomst. In het rapport dat hij had opgesteld na zijn bezoek aan 

Aden, sprak hij duidelijke taal: de Britten maakten zich schuldig aan foltering.
219

 Dit lokte 

veel controverse uit, des te meer wanneer men de afkomst van Rastgeldi in aanmerking nam. 

Men had er bewust op toegezien dat men geen Brits afgevaardigde van Amnesty naar Aden 
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zou sturen, maar desalniettemin was ook het geval van Rastgeldi zeker niet onbesproken. In 

Groot-Brittannië kon men niet geloven dat het land waarin Amnesty was ontstaan, zich 

schuldig maakte aan misdaden waartegen ze net streed. De Britse opinie werd tegen Rastgeldi 

opgezet en werd er meer en meer van overtuigd dat hij niet te vertrouwen was omwille van 

zijn Koerdische afkomst en pro-Arabische gezindheid. Het Britse ministerie van Buitenlandse 

Zaken ontkende alles verontwaardigd.
220

 Door heel deze affaire viel Amnesty in ongenade bij 

de Britse overheid, maar belangrijker is mijns inziens dat ook de publieke opinie zich keerde 

tegen de organisatie. Er deden in die tijd namelijk geruchten de ronde dat er dubieus bewijs 

was van Amnesty‟s positie in deze zaak. Amnesty beweerde nochtans dat ze in die periode al 

het mogelijke had gedaan om het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken aan te zetten in te 

grijpen in wat gebeurde in Aden, waarbij een mogelijke publicatie van het rapport de Britse 

regering als het zwaard van Damocles boven het hoofd hing. Deze hele affaire zou intern heel 

wat doen bewegen bij Amnesty. Een aantal relaties zouden verzuurd worden, meerbepaald 

tussen Peter Benenson enerzijds en een aantal andere vooraanstaande leden anderzijds. Om uit 

de impasse te geraken besloot Benenson uiteindelijk in 1966 zelf naar Aden te gaan om de in 

het rapport van Rastgeldi neergeschreven aantijgingen zelf te gaan verifiëren. Hij kwam tot de 

conclusie dat het rapport van Rastgeldi klopte over de hele lijn. Hij beweerde dat Amnesty de 

zaak bewust in de doofpot wilde steken, onder druk van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Dit werd hem logischerwijze niet door iedereen van de organisatie in dank afgenomen. 

In zijn ogen was de hoofdverdachte toenmalig secretaris-generaal Robert Swann, die voor zijn 

carrière bij Amnesty voor Buitenlandse Zaken had gewerkt en er door Benenson van verdacht 

werd deel uit te maken van een complot tegen Amnesty door de Britse geheime dienst.
221

 

Benenson werd met andere woorden heel wantrouwig tegenover zijn eigen organisatie en zou 

na deze interne crisis even ontslag nemen als voorzitter tot werd besloten een onafhankelijke 

onderzoeker, Peter Calvocoressi, aan te stellen om de zaak op te helderen.  

Net tijdens dat onderzoek zou er echter een tweede „schandaal‟ opduiken. Volgens een 

Amerikaanse bron zou de CIA geld geschonken hebben aan een Amerikaanse juristen-

organisatie die op haar beurt geld schonk aan de Internationale Commissie van Juristen, 

waarvan Sean MacBride de secretaris was.
222

 MacBride beweerde hier echter niets van af te 

weten, maar het vertrouwen van Benenson was onherroepelijk geschonden. Het was duidelijk 
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dat hij niet meer op dezelfde lijn stond met andere vooraanstaande mensen van de organisatie. 

Sean MacBride bijvoorbeeld wilde Amnesty nog steeds omvormen tot een soort ICRK voor 

politieke gevangenen. Benenson deelde deze visie niet langer. Hij was er niet meer op gericht 

een uiterst geprofessionaliseerde organisatie uit te bouwen om de symptomen van politieke 

gevangenschap te bestrijden, maar zag Amnesty eerder als een middel om het wereld-

bewustzijn te veranderen.
223

  

Benenson zelf zou ook niet onbesproken blijven. In die periode werd hij ervan beschuldigd 

geld van de Britse regering te hebben aangenomen en hij ontkende niet dat hij de regering 

inderdaad om financiële hulp had gevraagd. Hij beweerde echter dat het geld bedoeld was om 

Britse onderdanen die door een rebellenregering werden vastgehouden te helpen en dat de 

Britse regering zelf gevraagd had dit geheim te houden.
224

 In maart 1967 kwam de IEC samen 

in Helsingor, Denemarken, om de crisissituatie waarin Amnesty zich bevond op te lossen. 

Daar werd besloten dat Benenson beter ontslag kon nemen en dat Eric Baker hem tijdelijk als 

secretaris-generaal zou vervangen. Niet alle nationale afdelingen waren blij met het ontslag 

van Benenson en het duurde een hele tijd voor het vertrouwen tussen Londen en de afdelingen 

hersteld was.
225

 Dit alles toont aan dat Amnesty ondanks haar retoriek van onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid meerdere malen niet onbesproken bleef en toch enkele moeilijke periodes 

gekend heeft waarin die onpartijdigheid en onafhankelijkheid in vraag werden gesteld. Het is 

dan ook belangrijk hiervan op de hoogte te zijn alvorens in het onderzoek na te gaan of 

Amnesty ook in de casus Israël van dergelijke onzuiverheden beschuldigd kon worden in mijn 

vooropgezette periode. Alvorens definitief het tweede deel aan te vatten, dient nog uitgelegd 

te worden hoe Amnesty haar crisisperiode te boven kwam. 
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5.3. De crisis voorbij: Martin Ennals 

 

Ondanks de vele successen kende Amnesty enkele moeilijke periodes in haar eerste jaren. 

Niettegenstaande de groei van haar ledenaantal en de uitbreiding van haar nationale 

afdelingen, zouden enkele hete hangijzers en schandalen als een schaduw over de organisatie 

hangen. Haar leiding was intern verdeeld, ze had een slechte naam gekregen bij het Britse 

ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de Britse publieke opinie en er werd haar 

tegelijkertijd verweten in de pas van de Britse regering te lopen. Op financieel vlak kon ze 

daarenboven amper de eindjes aan elkaar knopen. Het zag er met andere woorden niet 

veelbelovend uit voor Amnesty‟s toekomst. Desalniettemin zou ze deze moeilijke periode 

overleven en er sterker uitkomen. Dit was onder meer te danken aan de grote inzet van Eric 

Baker, maar ook de nieuwe secretaris-generaal Martin Ennals was in deze periode een heel 

belangrijk figuur om de gemoederen binnen Amnesty opnieuw te bedaren. Deze sobere en 

voorzichtige man stond voor de loodzware opdracht om nauwer te gaan samenwerken met de 

nationale afdelingen en tegelijk een efficiëntere centrale structuur uit te werken, waarbij 

centralisatie dan ook zijn topprioriteit zou worden.
226

 Hij had internationale betrekkingen en 

volkenrecht gestudeerd, werd vervolgens tewerkgesteld bij de UNESCO in Parijs en was een 

tijdlang algemeen secretaris van de anti-apartheidsbeweging. Van 1960 tot 1966 was hij 

bovendien secretaris-generaal van de Britse National Council for Civil Liberties. Hij had het 

talent om zich in te laten met kleine organisaties en die vervolgens te doen groeien.
227

  

Ook voor deze masterscriptie is hij van groot belang, omdat hij in 1968 Amnesty‟s secretaris-

generaal werd en binnen het tijdsbestek valt van mijn onderwerp. Als hoofd van het IS droeg 

hij een enorme verantwoordelijkheid en had hij veel contacten met verschillende autoriteiten, 

waaronder de Israëlische. Alle activiteiten die Amnesty ondernam, vonden plaats onder zijn 

alziend oog en als het hoofd van het IS in Londen en van de organisatie in het algemeen was 

hij de meest prominente vertegenwoordiger van Amnesty tijdens zijn ambt. Hij vervulde deze 

functie tot in 1980, in een periode waarin de organisatie enorm zou verdergroeien. Het budget 

nam toe, het aantal onderzoekers en vrijwilligers steeg en ook het ledenaantal evolueerde mee 

op dit elan. De jaren onder zijn leiderschap waren heel succesvol in die zin dat Amnesty‟s 

reputatie als „s werelds leidende mensenrechtenorganisatie geconsolideerd werd.
228
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Amnesty werd onder hem steeds meer beschouwd als een betrouwbare bron van informatie 

over mensenrechtenschendingen en dit zonder te verzaken aan haar hoofdbezorgdheid, de 

gewetensgevangenen. Veel van dit alles was te danken aan Martin Ennals, naar wie zelfs de 

Martin Ennals Award for Human Rights werd vernoemd. Mensenrechten bleven niet langer 

een marginaal probleem, maar bepaalden het imago van regeringen. De ‘mobilization of 

shame’ had meer dan ooit kans op slagen. Amnesty werd het symbool van de bezorgdheid en 

een bron van inspiratie voor mensen wereldwijd die zich inzetten voor mensenrechten.
229

 De 

prominentere rol die was weggelegd voor mensenrechten was uiteraard niet enkel te danken 

aan Amnesty, maar ook aan een resem andere organisaties zoals de Internationale Commissie 

van Juristen en aan kerken, vakbonden e.d.m. Ook de nieuwe Amerikaanse buitenlandse 

politiek van president Carter had meer oog voor mensenrechten. Het was volgens J. Power 

wel voornamelijk Amnesty die deze bezorgdheid om mensenrechten symboliseerde en de 

nodige informatie kon aanreiken waarop andere organisaties hun acties konden baseren.
230

  

De organisatie was dus uit het dal gekropen en wist haar voortbestaan te consolideren. Dat het 

haar steeds meer voor de wind ging, bewijst ook het jaar 1977, dat ontegensprekelijk een 

hoogtepunt vormde in haar carrière. Dan won de organisatie namelijk de Nobelprijs, die haar 

overhandigd werd, nadat de Luxemburgse regering Amnesty had voorgedragen als kandidaat-

winnaar. Drie jaar hiervoor had overigens Sean MacBride, toen voorzitter van de IEC, ook de 

Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, zoals hiervoor reeds werd vermeld.
231

 Amnesty had deze 

prijs grotendeels te danken aan haar missie en haar daaropvolgend rapport over de buiten-

gerechtelijke moorden en „verdwijningen‟ in Argentinië.
232

 Het winnen van deze prijs door 

Amnesty betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechtenbeweging, want 

nog nooit eerder was een mensenrechtenorganisatie erin geslaagd deze prijs in de wacht te 

slepen. Dit gaf niet alleen een boost aan het imago van Amnesty, die nog niet zo lang bestond 

en reeds heel wat problemen te boven was gekomen, maar betekende ook aandacht voor 

mensenrechten die niet langer als een irrelevant aspect van de internationale gemeenschap 

werden gezien.
233

 Amnesty was een belangrijke voortrekker van de mensenrechtenbeweging 

geworden en Martin Ennals had een groot aandeel in het groot maken van de organisatie. 

Toen Amnesty besloot haar mandaat niet uit te breiden met genocide, verliet hij de organisatie 

om niet lang daarna secretaris-generaal te worden van International Alert, een nieuwe 
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organisatie die in 1985 werd opgericht. Deze organisatie kwam voor een groot deel tot stand 

uit frustratie bij velen die actief waren in de ontwikkelingshulp en in mensenrechten-

organisaties en die zich beklaagden over het gebrek aan procedures om interne conflicten op 

te lossen of te voorkomen.
234

 Alvorens opgevolgd te worden door gewezen journalist en lid 

van de IEC Thomas Hammarberg, had Ennals van 1968 tot 1980 echter een heel belangrijke 

bijdrage geleverd tot Amnesty‟s activiteiten. Mede dankzij Martin Ennals‟ inzet voor 

Amnesty was de organisatie een moeilijke periode te boven gekomen. Dat hij ook een zeer 

prominente rol speelde in mijn onderzoek, zal moeten blijken uit wat hierna volgt. 
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Deel 2 - De casus 

Amnesty International en mensenrechtenschendingen in 

Israël & de Bezette Gebieden  

 

6. Inleiding 

 

Om te begrijpen met welke staat Amnesty te maken heeft in het geval van Israël, ga ik de 

komende paragrafen eerst wijden aan een kort overzicht van de totstandkoming van de Joodse 

staat. Het is nodig terug te grijpen naar de wortels van de Israëlische staat om de ontstaans-

context van de mensenrechtenproblematiek aldaar te begrijpen. Ook het verdere verloop sinds 

de onafhankelijkheid tot aan de tijdsperiode die hier centraal staat en enkele kenmerken van 

de staat in het licht van de mensenrechten verdienen verdere uitleg. Inzicht in dit alles is 

belangrijk om de ruimere context te begrijpen waarin Amnesty besloot om zich ook in te 

zetten voor de mensenrechten in dit deel van de wereld. Amnesty dient overigens ook zelf 

goed op de hoogte te zijn van het land waarnaar ze onderzoek voert en bij wie ze lobbyt. Ze 

dient goed te weten tot welke personen ze welke vraag kan richten en welke voorstellen tot 

verbetering van de mensenrechtenpraktijk passen binnen de wettelijke structuur van het land. 

De wetgeving van het land, de politieke structuur, het sociale en religieuze klimaat, de plaats 

die het land inneemt binnen de internationale gemeenschap e.d.m. mogen voor haar geen 

geheimen meer hebben. Aangezien het Amnesty‟s hoofdtaak is om gewetensgevangenen uit 

de gevangenis te krijgen en daarnaast toe te zien op de gevangenistoestanden van politieke 

gevangenen, dient ze niet alleen zo veel mogelijk informatie over de gevangenen zelf te weten 

te komen, maar tevens over de context waarin de gevangenschap mogelijk werd gemaakt. Ze 

moet bovendien achterhalen wat de mogelijkheden zijn om de regeringen op een effectieve 

manier aan te sporen om de mensenrechtensituatie in hun land te verbeteren en in te gaan op 

Amnesty‟s voorstellen.
235

 Goede kennis van de landen in kwestie is dus onontbeerlijk, want 

ze kan het zich niet permitteren haar geloofwaardigheid en dus slagkracht te verliezen.
236

  

De organisatie tracht dan ook steeds haar reputatie als neutrale onderzoeker en verzamelaar 

van accurate informatie over mensenrechten te vrijwaren. Dat ze daar tot op heden in geslaagd 

is, bewijst het belang dat nog steeds wordt gehecht aan haar jaarrapporten. Samen met de 
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jaarlijkse mensenrechtenrapporten van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken 

worden die namelijk als betrouwbare en objectieve bron beschouwd voor de mensenrechten-

situatie in een groot deel van de wereld.
237

 Of zoals R.F. Drinan het verwoordde: 

 

‘No ambassador would feel comfortable in contradicting findings by Amnesty 

International, knowing that its reputation for accuracy and credibility is very high.’238 

 

De organisatie heeft bovenal nood aan een brede geografische kijk en goede kennis over de 

landen die ze bestudeert om haar onpartijdigheid te kunnen aantonen, zoals tijdens de IEC van 

oktober 1967 nadrukkelijk vermeld werd.
239

 Amnesty is dus goed op de hoogte van het reilen 

en zeilen binnen de staten waarvan ze de mensenrechtensituatie onder de loep neemt. In die 

geest zal ook ik proberen op een beknopte en selectieve manier meer inzicht te krijgen in de 

staat Israël, alvorens over te gaan tot Amnesty‟s vroegste contacten met deze staat. Daarbij zal 

steeds voldoende aandacht uitgaan naar de algemene, internationale context. Net als alle 

andere landen staat Israël namelijk niet op zichzelf, maar is het land verwikkeld in een 

netwerk van interactie met de rest van de wereld. Israël leeft dan ook op gespannen voet met 

zijn Arabische buurlanden. De problemen waarmee Israël en zijn buurlanden tot nu toe te 

kampen hadden, zijn voor een groot deel terug te brengen tot de manier waarop de staat zijn 

onafhankelijkheid verkregen had en de manier waarop de Palestijnse Arabieren hun kans op 

onafhankelijkheid aan zich zagen voorbijgaan. Dit geldt evengoed voor de problemen van de 

jaren zestig en zeventig, waarmee Amnesty als jonge organisatie geconfronteerd werd. 

Aangezien Amnesty vooral in contact zou komen met Israël in een context van conflicten 

tussen de Israëli‟s en de Arabische wereld (net zoals ook Israël als nieuwe staat tijdens haar 

intrede op het internationale toneel verwikkeld zat in een oorlog met de Arabieren), zal ik 

hierna kort uiteenzetten hoe die conflictueuze relatie met Israëls buurlanden is gegroeid vóór 

en geëvolueerd sinds WO II. Het is belangrijk hiermee rekening te houden wanneer de 

mensenrechten in Israël (en de Bezette Gebieden) in kaart dienen te worden gebracht, een taak 

die Amnesty zichzelf sedert haar prille bestaan oplegde. Het Midden-Oosten is dan ook een 

regio die steeds Amnesty‟s aandacht opgeëist heeft en waarvoor ze een aparte onderzoeks-

afdeling oprichtte. Zoals Amnesty-onderzoeker June Ray het reeds in 1978 zei, dient de 
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onderzoeksafdeling voor het Midden-Oosten zich altijd goed bewust te zijn van de relaties 

tussen Israël en tussen de Arabische staten enerzijds en tussen de Arabische staten onderling 

anderzijds (relaties die overigens heel vlug kunnen veranderen). Amnesty‟s werk voor 

Arabische landen beïnvloedt haar werk voor Israël en vice versa.
240

 Het is dus aangeraden 

voor de organisatie om de situatie aldaar op de voet te volgen. Wederom is het niet mijn 

bedoeling een gedetailleerde geschiedenis te schrijven – dit keer van Israël – maar wel om een 

aantal ontwikkelingen te schetsen uit de periode vóór Amnesty‟s werk voor Israël. Daarbij zal 

aandacht worden geschonken aan de verhouding tussen de Joodse en Arabische Israëli‟s in het 

licht van de mensenrechten. Al deze ontwikkelingen dienen goed in het achterhoofd gehouden 

te worden om de mensenrechtensituatie in Israël te begrijpen en om Amnesty‟s aandeel hierin 

in een juist kader te plaatsen. Eens het juiste kader is geschetst, kan vervolgens worden 

overgegaan tot Amnesty‟s vroegste inzet en lobbywerk voor de mensenrechten in Israël. 
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7. Achtergrond: de Israëlische staat 

 

7.1. Israëls onafhankelijkheid 

 

7.1.1. Zionisme en de beginnende uitbouw van een Joodse staat 

 

In 1945 was WO II officieel beëindigd, maar de gevolgen zouden nog lang voelbaar blijven 

en in zekere zin doorleven tot op heden. Verschillende Joodse overlevenden van de Holocaust 

bevonden zich tussen 1945 en 1948 als „niet-repatrieerbare ontheemden‟ in Europese kampen. 

Daarnaast hadden vele Joden niet kunnen emigreren naar het toenmalige Britse mandaat-

gebied Palestina omwille van het Witboek uit 1939, waarmee de Britten via emigratiewetten 

de instroom van Joden in Palestina en het opkopen van grond door hen aan banden trachtten 

te leggen. Omwille van dit alles waren Joden wereldwijd verontwaardigd en werd de drang 

naar een eigen vaderland groter.
241

 Het zou echter verkeerd zijn om Israëls onafhankelijkheid 

enkel in het licht van de Holocaust en van de gebeurtenissen tijdens en vlak na WO II te zien. 

Ook los van deze gebeurtenissen kwam de onafhankelijkheid van Israël niet uit de lucht 

vallen. Reeds in de negentiende eeuw kreeg de gedachte aan Joodse emigratie meer en meer 

aanhang door de talrijke pogroms in Oost-Europa (vooral in Rusland). Deze lagen vanaf 

ongeveer 1880 aan de basis van nieuwe Joodse immigratiestromen richting Palestina, dat toen 

deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, en gaven de belangrijkste impuls aan het opkomend 

zionisme met als geestelijke vader Theodor Herzl. Om het probleem van het antisemitisme op 

te lossen, cultiveerde hij de gedachte dat de Joden een staat van en voor zichzelf dienden op te 

richten. Als doelgebied voor deze plannen viel zijn oog op Palestina, gezien het historisch en 

religieus belang hiervan voor de Joden. Deze staat moest zuiver Joods zijn en mocht niet 

gebaseerd zijn op de joodse religie, maar diende volgens Herzl een seculiere democratie te 

worden.
242

 Vooral het eerste zionistische congres in Bazel in 1897 zou een belangrijke 

denktank blijken voor het zoeken naar een oplossing voor wat beschouwd werd als „de 

Jodenkwestie‟. Ook de daaropvolgende bijeenkomsten van de zionisten zouden ertoe leiden 
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dat de plannen voor een toekomstige Joodse staat steeds vastere vorm kregen. Binnen Joodse 

kringen was men dus al langer met de emigratiegedachte aan het spelen, aangezien die voor 

hen de enige ontsnapping bood aan het antisemitisch klimaat dat heerste in Europa. WO II 

had de nood aan een oplossing voor de Joodse vluchtelingen en hun drang naar een eigen 

thuisland enkel versterkt en niet gecreëerd. De zionisten probeerden de zionistische gedachte 

vervolgens ingang te doen vinden op een internationaal forum en begonnen ondertussen hun 

droom van een Joodse staat in de praktijk om te zetten. Reeds in de negentiende eeuw kochten 

de (voornamelijk Oost-Europese) Joden die zich in Palestina vestigden – de Yishoev – grond 

over van Arabische grootgrondbezitters die meestal buiten Palestina verbleven, wat al gauw 

botste op verzet bij de Arabieren die wel in Palestina woonden. Deze Yishoev leefden apart en 

bouwden geleidelijk aan hun eigen staatsstructuur uit, met hun eigen banken, scholen en zelfs 

eigen vlag. Drie organen zouden de Joden helpen hun eigen staat op te bouwen: het Joods 

Nationaal Fonds, het Opbouwfonds en de Joodse Koloniale Bank.
243

 Deze dienden de grond 

en de energiebronnen van Palestina in Joodse handen te concentreren, waarna deze grond 

voor eeuwig exclusief Joods werd en zo als basis kon dienen voor een toekomstige Joodse 

staat. Voor de Arabische inwoners van Palestina waren dit duidelijk tekenen aan de wand die 

hun relatie met de Joden niet ten goede kwamen en de spanningen deden toenemen. Hoewel 

vele kolonisten voorgehouden werd dat ze een „land zonder volk voor een volk zonder land‟ 

zouden aantreffen, bleek dit in de praktijk niet zo te zijn, maar toch kozen ze ervoor volledig 

gescheiden te leven. Het is dus de combinatie van de voortschrijdende immigratie en het 

opkopen van land door de Joodse kolonisten die de Arabieren verontrustte en deed inzien dat 

een Joodse staat wel eens in de maak zou kunnen zijn. De Arabieren van hun kant hoopten 

dan weer dat zij degenen zouden zijn die een eigen staat zouden krijgen eens het Ottomaanse 

Rijk ophield te bestaan. De spanning tussen beide bevolkingsgroepen was dus een feit en zou 

sinds de negentiende eeuw enkel maar stijgen. 

 

7.1.2. Palestina als Brits mandaatgebied 

 

Ook Groot-Brittannië had een groot aandeel in de hele kwestie, voornamelijk sinds WO I. De 

Britten hadden moeite om alle beloftes die ze ooit hadden gedaan aan de Joden enerzijds en 

aan de Arabieren anderzijds, met elkaar te verzoenen. In 1915 beloofden ze de Arabieren een 

onafhankelijke Arabische staat te erkennen in ruil voor steun tegen de Turken, terwijl de 
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Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Balfour, de zionisten in 1917 hulp beloofd 

had bij de creatie van een Joodse nationale thuis in Palestina, eveneens in ruil voor steun in de 

oorlog.
244

 In een brief naar Lord Rotschild, een leidende figuur binnen de Britse Joodse 

gemeenschap, schreef Arthur Balfour dat zijn regering positief stond tegenover de oprichting 

in Palestina van een thuisland voor de Joodse volkeren en dat ze zich naar best vermogen zou 

inspannen om dit doel te helpen verwezenlijken.
245

 Hoewel er dus niet expliciet sprake was 

van de belofte om een „Joodse staat‟ te helpen creëren, werd dit langs Joodse zijde wel zo 

geïnterpreteerd. En dan was er ook nog het Sykes-Picot-akkoord van 1916 tussen de Fransen 

en de Britten. Daardoor slaagden deze laatsten er in 1920 de facto in om het bestuur van 

Palestina over te nemen van het ten gronde gegane Ottomaanse Rijk, waarna het in 1922 

tijdens de conferentie in San Remo ook officieel als Brits mandaatgebied werd erkend. De 

Britten gingen daarop de Joodse immigratie massaal steunen en tijdens het interbellum 

zouden de Joden meer grond verwerven dan tijdens de veertig jaar voorafgaand aan WO I. 

Naast de zionisten, wiens kolonies ze nu geregeld aanvielen, hadden de Arabische Palestijnen 

er met de Britten dus een vijand bij. Ze besloten een eigen Palestijnse Volkspartij en een eigen 

nationale vertegenwoordiging – het Palestijnse Nationaal Congres – op te richten, die zichzelf 

tot doel stelden om Palestina Arabisch te houden.
246

 De Britten bleven echter de kaart trekken 

van de Joden en erkenden al in 1920 het Joods Agentschap, het autochtone bestuurslichaam 

van de Joodse gemeenschap. Daarbovenop vaardigde het Britse bestuur speciale wetten uit die 

het opkopen van land door zionisten vergemakkelijkte. Aangezien de Arabieren zich steeds 

heviger verzetten, probeerden de Britten er voor te zorgen dat de Arabieren die hun grond 

verkochten toch een minimum aan oppervlakte behielden, om hen te paaien. Ook het reeds 

vermelde Witboek uit 1939 kan in dit licht worden begrepen. Zo leken ze de Balfour 

Verklaring te ontkrachten, maar het kwaad was echter geschied en de openlijke confrontaties 

tussen zionisten en Arabieren bleven niet uit. In 1929 brak de eerste serieuze Arabische 

revolte uit en tussen 1936 en 1939 volgde opnieuw een revolte annex algemene staking. Beide 

revoltes werden onmiddellijk op repressieve wijze de kop ingedrukt door het Britse bestuur. 

Dit deed de Arabieren beseffen dat de beloftes die hen waren gedaan in ruil voor steun in de 

wereldoorlogen loze beloftes waren geweest en dat de kans op onafhankelijkheid voor de 

Arabische Palestijnen met de steun van de Britten klein was.  
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7.1.3. Het VN-verdelingsplan, Israëls onafhankelijkheid en de eerste Arabisch-Israëlische 

Oorlog 

 

Na de beide wereldoorlogen kregen de Britten dan ook de rekening gepresenteerd van hun 

geflirt met onverzoenbare beloftes die ze niet konden nakomen en waarin hun eigenbelang 

had vooropgestaan. Enerzijds eisten de zionisten dat de Britten zich zouden terugtrekken uit 

Palestina zodat zij het konden overnemen. Daarbij schuwden ze geen geweld en pleegden ze 

aanslagen op Britse militairen om hun eisen kracht bij te zetten. Anderzijds wensten ook de 

Arabieren in Palestina een onafhankelijke Arabische staat. De Britten zelf hadden ten gevolge 

van de Arabische opstand van 1936-39 een commissie opgericht die zich moest buigen over 

de toekomst van het mandaat. Lord Peel leidde deze commissie en had geopperd dat de beste 

oplossing bestond uit het verdelen van Palestina. De spanning tussen beide gemeenschappen 

in Palestina was echter te snijden en daarom stapte Groot-Brittannië in 1947 naar de jonge VN 

om er de zaak voor te leggen. Daarop riep de VN een speciale zitting van de Algemene 

Vergadering bijeen en creëerde ze de United Nations Special Commission on Palestine  

(UNSCOP) om zich over de zaak te buigen. Deze speciale commissie concludeerde net als de 

Commissie-Peel dat verdeling de beste oplossing was. Om dit verdelingsplan te bevestigen, 

vaardigde de Algemene Vergadering resolutie 181 uit. Er zou zowel een Joodse als een 

Arabische staat moeten komen en Jeruzalem en Bethlehem zouden als internationale zones 

onder toezicht van de VN moeten komen te staan.
247

 Dit verdelingsplan was in feite eerder 

een aanbevelingsplan dan een bindende beslissing.
248

 Het schonk de Arabische Palestijnen, 

die toentertijd nochtans tweederden van de bevolking in Palestina uitmaakten, iets minder dan 

de helft van het grondgebied. Zij vonden dit plan onrechtvaardig en onaanvaardbaar en 

verdere onderhandelingen verliepen vruchteloos. De zionistische beweging daarentegen zag 

dit plan als een overwinning, ondanks de vreemde territoriale structuur die voorzien was voor 

de toekomstige staat Israël, met haar lange grenzen en de uitsluiting van het grootste deel van 

het noordelijke Galilea, Jeruzalem en 39 Joodse nederzettingen.
249

  

Niettegenstaande de verdeelde reacties en de gevechten die uitbraken sinds de bekendmaking 

van het verdelingsplan in 1947, voorzag de VN de uitvoer van het plan voor september 1948. 
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Nadat in datzelfde jaar Groot-Brittannië zijn mandaat over het gebied had opgegeven en zijn 

laatste troepen had teruggetrokken, riep het Joods Agentschap Israëls onafhankelijkheid uit 

(zoals omschreven door het verdelingsplan). Daarmee werd het startschot van de eerste 

Arabisch-Israëlische oorlog gegeven en ook de vluchtelingenstromen bleven niet uit. Voor de 

Palestijnen betekende dit een catastrofe, de al-Nakba.
250

 In deze oorlog vormde het Joodse 

leger een militair overwicht waartegen de verenigde Arabische krachten uit Transjordanië, 

Egypte, Syrië, Irak en Libanon niet bestand waren. De vredesonderhandelingen die in 1949 in 

Lausanne van start gingen op initiatief van de VN maakten het voor Israël mogelijk zijn 

grenzen te verleggen, zodat het na de Arabisch-Israëlische oorlog achtenzeventig procent van 

Palestina bezat, wat meer was dan vooropgesteld in het verdelingsplan. Als gevolg van de 

oorlog in 1948-49 bezat Israël de volledige oostkust van de Middellandse Zee ten zuiden van 

Libanon (behalve de Gazastrook, die onder Egyptische controle kwam), het noordelijke 

Galilea, het zuidelijke Judea en het westelijke deel van Jeruzalem. Daarbovenop oefende 

Israël nu ook controle uit over de Negev-woestijn.
251

  

De ‘new historians’, ofte de historici die de geschiedenis van Israël trachten te schrijven zoals 

die het dichtst de waarheid benadert, maakten komaf met de mythe dat de zionisten in de 

onafhankelijkheidsoorlog louter zouden getracht hebben hun toekomstige staat te beschermen 

tegen Arabische agressie. Ze brachten aan het licht dat er wel degelijk een vooropgezet plan 

was om een groter Israël te creëren dan vooropgezet in het VN-verdelingsplan.
252

 Ook het 

zogenaamd „vrijwillige‟ vertrek van de Arabieren wordt door deze revisionistische historici 

sterk genuanceerd. Het merendeel van de Palestijnen werd tijdens die oorlog met geweld 

verdreven. Bij de daaropvolgende opbouw van de Joodse staat zouden er nog zo‟n 123 à 150 

000 Arabische Palestijnen in Israël overblijven, waar ze een Arabische minderheid vormden 

wiens grieven tegen de Israëlische staat alleen maar zouden toenemen na verloop van tijd. De 

rest was ofwel met geweld verdreven naar delen van Palestina die buiten de Israëlische staat 

vielen, omgekomen tijdens de gevechten of gevlucht naar de Arabische buurlanden, in de 

hoop ooit te mogen terugkeren naar hun huizen. Een hoop die velen en hun nakomelingen tot 

op heden koesteren. Voor deze naar schatting zevenhonderd(vijftig)duizend vluchtelingen 

richtte de Algemene Vergadering van de VN in 1949 onder resolutie 302 het UNRWA 
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(United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East) op.
253

 Deze 

vluchtelingen kwamen terecht in kampen in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever, in Jordanië 

en elders in de wereld. Naast de oprichting van het UNRWA vaardigde de Algemene 

Vergadering in 1949 ook resolutie 194 uit, waardoor de internationale gemeenschap feitelijk 

de medeverantwoordelijkheid opnam voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem. Deze 

resolutie hield namelijk in dat vluchtelingen zo vlug mogelijk toestemming dienden te krijgen 

om terug te keren naar hun huizen en eigendommen. Sindsdien wordt deze resolutie door de 

Palestijnen beschouwd als hun door de internationale gemeenschap erkende recht op 

terugkeer naar Israël, een recht dat tot op heden nog niet werd omgezet in de praktijk.
254

  

Wanneer de balans wordt opgemaakt, wordt duidelijk dat Israël effectieve controle wist uit te 

oefenen over meer gebied dan de prille staat zou zijn toegewezen door het verdelingsplan van 

de VN. Uiteindelijk werd de nieuwe Israëlische staat erkend door een groot deel van de 

internationale gemeenschap (met uitzondering van onder meer de Arabische wereld). De 

Westelijke Jordaanoever verkreeg geen autonomie, maar bleef afhankelijk van Transjordanië, 

net zoals de Gazastrook onder Egyptische controle bleef.
255

 Resolutie 181 werd genegeerd 

door zowel Israël als door een groot deel van de internationale gemeenschap. De Palestijnen 

werden eerder beschouwd als een vluchtelingenprobleem dan als een volk met nationale 

rechten, zoals G. Golan schreef.
256

 Israël achtte resolutie 181 irrelevant door de invasie van de 

Arabische staten tegen wie ze zich diende te verdedigen en legitimeerde daarmee haar groter 

territorium dan toegestaan door deze resolutie. De basis van de voortdurende spanningen 

tussen Israël en de Arabische buurlanden was daarmee gelegd en het status-quo zou pas 

veranderen in jaren zestig, na Amnesty‟s oprichting. Dit alles dient dan ook in het achterhoofd 

te worden gehouden wanneer wordt onderzocht hoe ook Amnesty op zekere manier betrokken 

geraakte in het conflict. 
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7.2. Kenmerken van de Israëlische staat: mensenrechten 

 

7.2.1. Israël als ‘communal democracy’ 

 

Het Midden-Oosten was dus met de onafhankelijkheid van Israël in 1948 een staat rijker. Het 

werd echter een staat die slechts na veel bloedvergieten tot stand gekomen was en die voor 

blijvende controverse zou zorgen. De Arabische vluchtelingen die het land verlaten hadden, 

zouden mede de aard van de nieuwe Israëlische staat bepaald hebben. Hun vlucht garandeerde 

namelijk dat Israël een zionistische staat zou worden, waarin een Joodse meerderheid zou 

domineren over een Arabische minderheid.
257

 De Onafhankelijkheidsverklaring van Israël 

verklaart inderdaad dat Israël een Joodse staat is, die echter tegelijkertijd gelijke rechten voor 

al zijn burgers zou voorzien en vrijheid van religie en geweten zou garanderen. Ze blijft tot op 

heden belangrijk omdat Israël geen geschreven grondwet heeft. Onmiddellijk na de oprichting 

van de staat ontstond er discussie over de vraag of een grondwet wel wenselijk was. Zowel de 

religieuze partijen als de toen heersende Mapai-partij – de toenmalige grootste Israëlische 

arbeiderspartij – waren geen voorstanders van een grondwet. Men kwam in 1950 in het 

Knesset tot een compromis, beter gekend als de Harari-Resolutie. Er werd overeengekomen 

dat Israël niet onmiddellijk over een grondwet diende te beschikken. Wel diende het Knesset 

een hele reeks Basiswetten uit te vaardigen, die een superieure normatieve status hebben en 

die samen met rechterlijke beslissingen de burgerlijke en basisrechten dienen te beschermen. 

Deze Basiswetten zouden dan na verloop van tijd samengebundeld moeten worden om te 

functioneren als grondwet. In de praktijk bleek echter dat ze niet deden wat ze verwacht 

werden te doen, namelijk mensenrechten, en dan vooral rechten van de Arabische minderheid, 

beschermen.
258

 Nochtans voorzag resolutie 181 van de Algemene Vergadering niet alleen het 

einde van het Britse mandaat en de oprichting van zowel een Joodse als een Arabische staat. 

Ze beval beide toekomstige staten namelijk ook aan een wetgevend orgaan te creëren om een 

democratische grondwet op te stellen, die de mensenrechten en fundamentele vrijheden moest 

waarborgen. Deze grondwet diende gelijke en niet-discriminerende rechten te garanderen 

voor burgerlijke, politieke, economische en religieuze aangelegenheden. De VN had dus voor 

ogen dat beide staten op een binationale basis zouden worden gevormd om aan alle inwoners 
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van wat toen nog Palestina was (met uitzondering van Jeruzalem) volledige burgerlijke en 

politieke rechten te verlenen.
259

 Israël had er echter voor gekozen deze aanbeveling niet op te 

volgen en werd uitdrukkelijk een Joodse staat. 

Hoewel de prille staat expliciet zijn Joodse karakter benadrukte, beschouwde Israël zichzelf 

weldegelijk ook schatplichtig aan de idealen van de democratie, wat zich moest vertalen in de 

creatie van verlichte, liberale en democratische politieke instituties. Israël kent inderdaad een 

parlementair systeem, waarbij regeringen elkaar vredevol opvolgen en houdt vrije en open 

verkiezingen. Het Israëlische gerechtelijke apparaat is onafhankelijk, de persvrijheid is er 

stukken beter dan in de buurlanden (al is censuur niet uitgesloten naar aanleiding van 

bepaalde incidenten), er is burgerlijke controle op het militaire apparaat en de democratische 

instellingen worden ten volle ondersteund. De officiële ideologie van de staat luidt dat het 

Joodse en democratische karakter verenigbaar zijn en dat Israël aan beide karakteristieken 

evenveel waarde hecht. Daarenboven beschouwt de Israëlische staat zichzelf ook als een 

progressieve en pluralistische maatschappij.
260

  

Y. Shapiro is het daar niet mee eens en beschouwt Israël eerder als een „formele democratie‟, 

aangezien de zionistische versie van de democratie in tegenstelling tot het westerse model de 

nadruk legt op politieke en sociale rechten, maar niet op burgerlijke rechten.
261

 Bepalen of 

Israël een democratie is, hangt uiteraard af van de voorwaarden die men stelt om van een 

democratie te spreken. Volgens P. Morren moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan 

om een regime te bestempelen als democratisch. Er moet sprake zijn van een grondwet en een 

wettelijk stelsel dat de wil van de meerderheid weerspiegelt volgens de scheiding der 

machten; alle burgers moeten kunnen participeren in en toezicht houden op de 

machtsuitoefening; tenslotte moeten de rechten en vrijheden van de burgers erkend worden.
262

 

Volgens deze voorwaarden kan Israël alvast niet als een volwaardige democratie omschreven 

worden, maar volledig ontkennen dat het land een zeker democratisch karakter bezit is mijns 

inziens ook niet correct. Een naar mijn mening goede omschrijving van Israëls staatsvorm 

geeft I. Peleg. Hij omschrijft Israël als een ‘communal democracy’. Met deze term doelt hij op 

een samenleving die verdeeld is in verschillende definieerbare groepen of „gemeenschappen‟ 

(etnische, religieuze, culturele,…) en waarin één van deze groepen de politieke controle 

                                                           
259

 Y. Schmidt. Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories. München: 

GRIN Verlag, 2001, p. 29. 
260

 E. Cohen. “Citizenship, Nationality and Religion in Israel and Thailand.”, in: B. Kimmerling (ed.). The Israeli 

State and Society. Boundaries and Frontiers. Albany: State University of New York, 1989, p. 69. 
261

 A.M. Gross. “The Politics of Rights in Israeli Constitutional Law”, in: Israeli Studies, Vol. 3, No. 2, 1998, p. 

82. 
262

 P. Morren. De Rechten van de Mens, 1999, p. 23. 



92 
 

verwerft en zichzelf een bevoorrechte status aanmeet zonder de instemming van de 

minderheid.
263

 In deze betekenis is het niet uitgesloten dat fundamentele regels van de 

democratie behouden blijven, zoals vrije pers en het houden van vrije en open verkiezingen. 

Tegelijkertijd wordt door de dominante groep echter niet tegemoet gekomen aan de vraag van 

de minderheid naar gelijke rechten, doordat ze actief gebruik maakt van haar superieure 

macht. In Israëls geval is deze term dus zeker van toepassing. Een verzameling aan instituties 

werd in het leven geroepen om de voortdurende dominantie van de meerderheid, zijnde de 

Joodse Israëli‟s, te verzekeren. Evenmin sluit dit model mensenrechtenschendingen uit. 

Integendeel, volgens I. Peleg vormen deze staten net een recept voor verschillende soorten 

mensenrechtenschendingen, al wijst hij er op dat de situatie op vele vlakken er wel degelijk 

steeds meer op verbetert (anno 2001).
264

 Maar in de relevante tijdsperiode van deze casus was 

dit nog niet het geval en ging het er ondanks Israëls retoriek, die verkondigde dat het Joodse 

en democratische karakter verenigbaar waren, in de praktijk anders aan toe.  

 

7.2.2. Het statuut van de Arabische Israëli‟s 

 

Aanvankelijk werden de Arabische Palestijnen die in Israël woonden tegelijk als overwonnen 

vijanden en als vijfde colonne beschouwd. Hoewel hun formeel burgerschap toegekend werd 

en ze mochten stemmen, werden ze tot 1966 onder een militaire regering geplaatst die strenge 

beperkingen oplegde. Zo werd er land van hen ontnomen, werden ze de facto uitgesloten uit 

allerlei beroepscategorieën en werden ze door hun economische integratie afhankelijk van de 

Joodse sector. Ook na de militaire regering in 1966, lang nadat de veiligheidsredenen die aan 

haar bestaan ten grondslag lagen overbodig waren geworden, waren de Arabische Israëli‟s 

nog steeds onderhevig aan discriminatie, ondanks een zekere vorm van culturele autonomie 

die ze hadden verkregen.
265

 De Israëlische maatschappij werd vanaf haar ontstaan gekenmerkt 

door het dilemma van collectieve (gemeenschaps)rechten en individuele rechten. Dit kan ook 

worden beschouwd als een clash tussen een universalistische en een cultuurrelativistische 

benadering van mensenrechten, in die zin dat er spanning heerst tussen individuele gelijkheid 
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en het recht van de gemeenschap om zichzelf te definiëren.
266

 Hier wordt duidelijk dat het 

cultuurrelativisme in Israëls geval van toepassing kan zijn, zoals in het theoretisch kader werd 

aangekondigd. Voor de Arabische bevolking in Israël, die er van in het begin een minderheid 

vormde, werd gauw duidelijk dat het minder evident zou zijn om aanspraak te maken op 

gelijke rechten en om als volwaardige Israëlische burgers te worden beschouwd. Zowel de 

wettelijke als de institutionele structuren van de nieuwe staat waren geen vlekkeloze vertaling 

van universalistische principes van burgerschap. Hoewel de Arabische inwoners van Israël 

formeel gezien burgers binnen een politiek staatsbestel zijn, zijn ze toch nog altijd onderhevig 

aan een hele resem maatregelen die hen veel ondergeschikter maken aan de wil van de Joodse 

politici en bureaucraten dan het geval is bij de Joodse Israëli‟s. De structuur van de staat 

weerspiegelt de onopgeloste conflicten tussen beide gemeenschappen en wordt bovendien 

gekenmerkt door dilemma‟s bij het vastleggen van de etnische en culturele identiteit van de 

bevolking. Israël heeft namelijk af te rekenen met ideologische contradicties ten gevolge van 

de relatie tussen de joodse religie en de staat (cf. infra) en met hete hangijzers zoals de 

nationale veiligheid en het voortbestaan van de staat.
267

 Hoewel ik hier voornamelijk de 

situatie in Israël voorafgaand aan Amnesty‟s tussenkomst tracht te beschrijven, moet 

nogmaals benadrukt worden dat I. Peleg erop wijst dat er de laatste decennia wel vooruitgang 

werd geboekt om de ongelijkheid tussen Arabische en Joodse Israëli‟s weg te werken, maar 

dat desondanks de staat nog met twee onopgeloste problemen te kampen heeft. Een ervan is 

de definitie van de staat als een Joodse staat en de andere is het statuut van de Arabische 

minderheid.
268

 Bovendien kent Israël geen scheiding tussen Kerk en Staat zoals in de VS, 

Frankrijk en andere westerse staten. Het wettelijk systeem van Israël is gebaseerd op de 

dualiteit van seculier en religieus recht. Voor persoonsgebonden materies zoals geboorte, 

huwelijk en erfenis wordt het recht van de verschillende religieuze gemeenschappen toegepast 

door de verschillende religieuze rechtbanken. Dit sluit niet uit dat het Joodse recht de 

voornaamste positie inneemt binnen het Israëlische recht, aangezien het een belangrijke bron 

van inspiratie en interpretatie is voor de wetgeving en rechtbanken. Deze dualiteit in Israël 

draagt bij tot de spanning tussen westerse ideeën zoals liberalisme, secularisme, democratie 

en mensenrechten en leidt tot een permanent wettelijk, politiek en sociaal conflict over de 

fundamentele principes en waarden van de staat.
269

 Ook deze specifieke invloed van het 
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Joodse recht op Israëls volledige wettelijke structuur heeft een discriminerend effect op de 

niet-Joodse bevolking. 

Dat de Arabische Israëli‟s geen volwaardig Israëlisch staatsburgerschap bezitten, wordt 

duidelijk aan de hand van de rechten die ze hebben – of net niet hebben. Ze hebben namelijk 

niet het volledige pakket rechten dat de Joodse Israëli‟s bezitten, maar een beperkter aantal 

rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan de verkiezingen en het recht om hun 

kinderen naar scholen en universiteiten te sturen. Wat ze dan weer niet mogen is bijvoorbeeld 

extra grond verwerven. De feitelijke discriminatie van de Palestijnse bevolking wordt ook 

duidelijk door de financiering van de infrastructuur door de staat. Officieel krijgen Joodse en 

Arabische Israëli‟s dezelfde betoelaging, maar de financiële steun van het Joodse Opbouw-

fonds, dat de meeste financiering voorziet, wordt exclusief aan Joodse doeleinden besteed, 

waardoor discriminatie een feit is.
270

 Hoewel Arabische politieke partijen worden toegelaten 

en hun plaats krijgen in het Knesset, gebeurt het geregeld dat aan bepaalde Arabische partijen 

beperkingen worden opgelegd door specifieke wetten, waardoor ze niet mogen deelnemen aan 

verkiezingen. Dit in het bijzonder wanneer zij aandringen op veranderingen in het karakter 

van de staat Israël of wanneer zij aanzetten tot racisme. Dit valt te begrijpen, al moet worden 

opgemerkt dat Israël hiervan nogal gretig gebruik maakt. Na 1948 vormden de Arabieren in 

Israël dan ook een politiek machteloze minderheid, die daarbovenop ook fysiek grotendeels 

een gesegregeerde groep vormt, die in aparte wijken woont.
271

 Gezien zijn verleden waardoor 

Israël zich sinds 1948 constant bedreigd voelde in zijn voortbestaan, nam de staat bovendien 

in het kader van de nationale veiligheid geregeld maatregelen die verschillende rechten van 

Palestijnen beknotten.
272

 De Defence Emergency Regulations (1945) zijn daar een goed 

voorbeeld van, waarop later uitgebreider zal worden ingegaan. De ongelijke behandeling 

komt ook duidelijk tot uiting door de „Wet op de Terugkeer‟ uit 1950, die elke Jood toestaat 

naar Israël te emigreren, waar hij of zij als volwaardige staatsburger wordt ontvangen. Dit 

recht wordt geweigerd aan niet-Joden, waaronder dus ook de Arabische Palestijnen die het 

land ontvlucht waren in 1948 (en in 1967, cf. infra) en voor wie de VN het reeds vermelde 

UNRWA opgericht had. Israël vreest dat een terugkeer van die vluchtelingen en hun 

nakomelingen de leefbaarheid in Israël voor het Joodse volk zou ondermijnen. Hetzelfde geldt 
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voor de hierboven besproken kwestie van nationale rechten van de Arabische minderheid in 

Israël.
273

 Israël heeft dan ook steeds te kampen met de spanning tussen de Palestijnse eis tot 

zelfbeschikking en de Israëlische bezorgdheid over zijn zelfverdediging.  

 

7.2.3. Besluit en aankondiging van Amnesty‟s vroegste tussenkomst in Israël
274

 

 

Dit waren enkele kenmerken van de mensenrechtensituatie in Israël in de nadagen van de 

onafhankelijkheid van Israël en nog voor Amnesty‟s eerste grote tussenkomst in het land.
275

 

De mensenrechten die Israël tot aan de eerste tussenkomst van Amnesty schond, waren die 

van de Arabische Israëli‟s die binnen de grenzen van Israël woonden en op verscheidene 

manieren gediscrimineerd werden. Het archiefmateriaal uit het IISG met betrekking tot de 

werkzaamheden van Amnesty in Israël was onbestaande voor deze periode. Dit is deels te 

verklaren doordat Amnesty pas opgericht werd begin jaren zestig en ze dus voor de periode 

die daaraan voorafging geen archief kon produceren. Anderzijds was er echter ook nauwelijks 

archiefmateriaal te bespeuren voor wat de vroege jaren zestig betreft (i.e. de periode 

onmiddellijk na haar oprichting). Dit leidde mij tot het besluit dat de organisatie in haar 

beginjaren niet actief bezig was met Israël. In het eerste deel van deze masterscriptie werd bij 

de beschrijving van Amnesty‟s ontwikkeling tot permanente NGO reeds duidelijk gemaakt 

dat ze aanvankelijk onderzoek voerde naar een beperkter aantal landen, omdat ze nog niet de 

nodige mankracht en middelen bezat. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom 

in het archief geen materiaal rond Israël was te bespeuren voor de vroege jaren zestig. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat Amnesty het begin jaren zestig niet nodig achtte tussen te 

komen in Israël, omdat er volgens haar mandaat geen wezenlijke inbreuken op mensenrechten 

begaan werden. In elk geval, tot vóór 1968 was het archief zwijgzaam over Israël. 

In 1967 gebeurde echter iets dat zowel de aandacht van de internationale gemeenschap als van 

Amnesty trok. Dat jaar werden de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten drastisch 

veranderd door de Zesdaagse Oorlog die heel wat gevolgen met zich zou meebrengen. De 

eerste bronnen in het archief die betrekking hadden op de mensenrechtensituatie in Israël 

doken dan ook op eind jaren zestig. Al gauw bleek dat dit geen toeval was en dat Amnesty net 
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omwille van de gevolgen van deze oorlog in actie kwam voor de mensenrechten in Israël. 

Ondanks de afwezigheid van archief rond Israël voor de vroege jaren zestig, was Amnesty er 

desondanks dus relatief vroeg in haar geschiedenis bij. In wat hierna volgt, zal worden 

nagegaan hoe de situatie in het Midden-Oosten in dat jaar veranderde en hoe Amnesty trachtte 

te onderzoeken hoe het met de mensenrechtensituatie aldaar (en in het bijzonder in Israël) was 

gesteld na deze oorlog. 
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8. Context van Amnesty‟s vroegste missie naar Israël en de Bezette 

Palestijnse Gebieden: 1967-1968 

 

Bij het doornemen van de archieven werd dus duidelijk dat Amnesty International in het 

begin van de jaren zestig nog niet echt actief was voor de mensenrechten in Israël, maar dat 

Israël toch nog in datzelfde eerste decennium van Amnesty‟s bestaan de aandacht van de 

organisatie zou trekken. Dit is begrijpelijk gezien Amnesty‟s brede geografische kijk op 

mensenrechtensituaties en nog begrijpelijker wanneer de volledige context voor ogen wordt 

gehouden. Deze context zal ik herleiden tot twee zaken die na raadpleging van het archief 

kunnen worden beschouwd als belangrijke katalysators voor Amnesty‟s eerste missie naar 

Israël. Eerst en vooral waren de ogen van de internationale gemeenschap in juni 1967 gericht 

op het Midden-Oosten, waar de Zesdaagse Oorlog plaatsvond tussen Israël en een deel van de 

Arabische wereld. De reden waarom ook Amnesty hier aandacht voor had, was het feit dat net 

als in alle oorlogen ook in deze kortstondige oorlog aan beide zijden van het conflict mensen-

rechtenschendingen begaan werden. Wat Amnesty in het bijzonder verontrustte waren de 

talrijke meldingen van mensen die opgesloten werden zonder dat daarbij de vooropgestelde 

regels werden gerespecteerd. Dit was zowel het geval voor Israël als voor de Arabische 

landen.  

De tweede aanloop naar Amnesty‟s missie naar Israël vond plaats in 1968. Dan vond namelijk 

in het kader van de VN de Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens plaats in 

Teheran, Iran. In de nasleep hiervan zou Amnesty meerdere missies op touw zetten naar het 

Midden-Oosten om onderzoek te voeren naar de gevolgen van de Zesdaagse Oorlog. Hoe de 

organisatie hiervoor te werk ging, zal in wat volgt onderzocht worden. Uiteraard zal in deze 

casus het Israëlische aandeel hierin belicht worden, zonder daarmee te beweren dat Amnesty 

enkel onderzoek voerde naar mensenrechtenschendingen begaan door Israël. In elk geval 

werd een dynamiek in gang gezet, waarbij Amnesty sinds 1968 de mensenrechtensituatie in 

Israël – en in wat dan sinds 1967 de Bezette Palestijnse Gebieden zouden zijn – op de voet 

volgde en dit tot op heden.  
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8.1. De Zesdaagse Oorlog van 1967  

 

8.1.1. Het verloop 

 

De Zesdaagse Oorlog van 1967 – ook wel de Juni-oorlog genoemd – had grote gevolgen voor 

het Midden-Oosten en kan niet achterwege worden gelaten in deze masterscriptie. Het was 

uiteraard niet de eerste oorlog tussen Israël en een deel van de Arabische wereld. In 1948 was 

er de reeds aangehaalde eerste Arabisch-Israëlische Oorlog en niet lang daarna zouden de 

spanningen weer een hoogtepunt bereiken in 1956 met de Suez-crisis. In dat jaar weigerde 

president Gamal Abdel Nasser van Egypte aan Israëlische schepen de toegang tot de Golf van 

Aqaba, door de Straat van Tirana te blokkeren en zo de toegang tot petroleum onmogelijk te 

maken voor Israël. Daarbovenop ondertekende hij toen een militair pact met Saoedi-Arabië en 

Jemen en vormde hij samen met Jordanië en Syrië een militaire coalitie. Als reactie hierop 

voerde Israël een aanval uit en slaagde het land erin de Sinaï-woestijn en de Gazastrook te 

veroveren. Uiteindelijk werd een onovertuigend akkoord afgesloten waarin Israël beloofde 

zich terug te trekken uit de Sinaï-woestijn en de Gazastrook, op voorwaarde dat Egypte zich 

niet herbewapende en dat er een peacekeeping-macht van de VN aangesteld zou worden in de 

regio, wat ook gebeurde.
276

 Daardoor ging de wind weer liggen, althans voor even. 

De oorlog van 1967 was dus zeker niet de eerste openlijke confrontatie tussen Israël en (een 

deel van) de Arabische wereld sinds Israëls onafhankelijkheid. Het was echter wel het eerste 

openlijke conflict tussen beide dat Amnesty in haar prille bestaan zou meemaken, alsook een 

conflict met belangrijke gevolgen voor de verhouding tussen Israël en de Palestijnen, niet in 

het minst wat de mensenrechtensituatie betrof. Bovendien was ondertussen ook mede door 

Yasser Arafat de Palestijnse verzetsbeweging al Fatah opgericht, die zich midden jaren zestig 

zou aansluiten bij de PLO. Deze verzetsorganisatie zette haar guerrillatactiek om in de 

praktijk en voerde sindsdien raids uit op door Israël bezet gebied, vanuit Gaza en Syrië. 

Officiële aanleiding tot de oorlog was de terugtrekking van de VN-troepen aan de Egyptisch-

Israëlische grens, waardoor de Egyptische troepen Syrië konden bijstaan in een eventuele 

oorlog met Israël. Gamal Abdel Nasser had dit aan toenmalig VN-secretaris-generaal U Thant 

gevraagd, waarop deze besliste de VN-troepen volledig terug te trekken. Daardoor kon Nasser 

de Straat van Tirana opnieuw afsluiten, wat hij ook deed. En hoewel deze Straat niet brood-
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nodig was voor de op Europa gerichte Israëlische economie, zou dit laatste de officiële, maar 

dus vermoedelijk eerder symbolische aanleiding zijn voor Israëls latere oorlogsverklaring aan 

Syrië, Egypte en Jordanië.
277

 Een oorlog leek onvermijdelijk. Toenmalig premier Levi Eshkol 

had duidelijk aangekondigd dat Israël op dergelijke provocaties van de Arabische regimes zou 

reageren. Eind mei 1967 reisde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Abba Eban, 

nog naar Parijs en Washington om er te polsen naar steun voor een eventuele aanval. Het zag 

er meer en meer naar uit dat een oorlog onvermijdelijk was geworden. En inderdaad, op 5 juni 

1967 startte Israël met zijn eerste aanvallen, waarop vervolgens ook de Arabische landen de 

oorlog verklaarden aan Israël. Het militair zeer sterke Israël haalde de bovenhand en wist in 

slechts zes dagen zowel de Egyptische Sinaï-woestijn als de Gazastrook, de Syrische Golan-

Hoogvlakte, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem te bezetten. De Arabische staten waren 

verslagen en vele Palestijnen en Syriërs vluchtten weg uit de gebieden die nu in Israëlische 

handen waren gevallen. Honderdduizenden van hen belandden in Arabische vluchtelingen-

kampen die onder Israëlische militaire controle stonden.
278

 Net als na de oorlog van 1948-49 

waren grote vluchtelingenstromen een schrijnend gevolg van de oorlog. De vluchtelingen van 

deze beide oorlogen samen worden onder de noemer van „Palestijnse vluchtelingen‟ geplaatst, 

voor wie tot nu toe nog steeds geen oplossing in het vooruitzicht werd gesteld.
279

 

 

8.1.2. De gevolgen: bezetting 

 

In slechts zes dagen tijd slaagde Israël er dus in om de Arabische staten te verslaan en een 

groot deel van zijn omliggende gebied te bezetten. Daarom blijft deze oorlog een van de 

grootste militaire overwinningen van de twintigste-eeuwse oorlogsvoering, die zowel onder 

Joodse Israëli‟s als onder Joden over heel de wereld een gevoel van opluchting teweegbracht, 

al moet opgemerkt worden dat de oorlog eigenlijk langer dan zes dagen duurde, aangezien de 

gevechten aan het Egyptische front nog aansleepten tot 1970.
280

 Bovendien bleven ook na het 

officiële einde van de oorlog gevechten plaatsvinden, aangezien de fedayin van al Fatah in 
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1968 nog geregeld op de vuist gingen met het Israëlische leger.
281

 Sinds midden jaren zestig 

en dan vooral sedert de Zesdaagse Oorlog werd vrees voor de guerrilla van al Fatah (die ook 

burgerlijke ongehoorzaamheid aanmoedigde) vanuit de Bezette Gebieden dan ook een 

constante in de levens van de Israëli‟s.
282

 Hoewel de Joodse perceptie van deze oorlog door 

onder meer D. Gavrieli-Nuri wordt omschreven als ‘the mythmaking of the Six Day War 

victory’, werd deze oorlog beschouwd als een grootse overwinning voor Israël.
283

 Hij 

betekende echter niet alleen een belangrijk keerpunt in de contemporaine geschiedenis van het 

Midden-Oosten, maar was ook van belang omdat voor het eerst een dergelijke conventionele 

oorlog als ‘pre-emptive war’ werd voorgesteld, hoewel niet iedereen hiermee akkoord gaat, 

zoals E.N. Kurtulus. Hij meent dat de omstandigheden in juni 1967 niet aan de noodzakelijke 

voorwaarden voldeden om de Zesdaagse Oorlog te beschouwen als een preventieve aanval 

door Israël, hoewel het moeilijk te bewijzen is wegens het nog ontoegankelijke archief van de 

Israëlische autoriteiten.
284

  

Hoe dan ook, het belangrijkste gevolg van deze oorlog was het feit dat Israël een bezettende 

macht was geworden. Daardoor had Israël nu ongeveer een miljoen Arabieren die in de 

Bezette Gebieden gebleven waren onder zijn dominantie gekregen.
285

 Belangrijk was dat door 

deze toename van Arabieren onder Israëlische controle, de nood aan het benadrukken van het 

Joodse karakter van de staat volgens de perceptie van de Joden hoger werd. Daardoor 

klommen de „oosterse‟ Joden (van Afrikaanse of Aziatische afkomst), die aanvankelijk door 

de Ashkenazim (de Joden van Oost-Europese afkomst) als traditioneel werden beschouwd, op 

in het stratificatiesysteem. Zij klommen op van de lagere klassen naar de middenklasse en de 

Arabische bevolking onder Israëlische controle vormde als het ware een nieuwe „inferieure 

kaste‟, zoals B. Kimmerling het verwoordde.
286

 De oorlog had dus ook extra gevolgen voor de 

Arabische Israëli‟s, die nog meer dan voorheen als tweederangsburgers binnen Israël werden 

beschouwd. De bezetting veranderde ook de invulling van wat democratie voor Israël tot dan 
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toe betekend had. Vóór de bezetting was dit concept gefocust op overheersing door de 

meerderheid in plaats van op rechten voor minderheden. Dit werd echter moeilijker te 

verdedigen vanaf het moment waarop ook de Arabieren uit de Bezette Gebieden voor lange 

termijn onder Israëlische controle kwamen te staan en mensenrechtenschendingen door Israël 

op grote schaal voorkwamen.
287

  

Hoewel het toch pas de Jom Kippoer Oorlog (1973) zou zijn die in Israël de nationale 

consensus over de nationale veiligheid uiteen deed spatten, was er ook na de Zesdaagse 

Oorlog discussie over hoe het verder moest. Israël was nu tot regionale macht gebombardeerd, 

maar was op de bezetting in feite helemaal niet voorzien. De linkerzijde van de leidende 

Arbeiderspartij wilde de gebieden teruggeven in ruil voor vrede, terwijl de rechterzijde en de 

religieuze zionisten de gebieden wilden behouden omwille van uiteenlopende redenen, zoals 

de veiligheid, rijkdommen, historisch erfgoed en economische voordelen.
288

 De balans woog 

door in het voordeel van deze laatsten, want er werd beslist door te gaan met de bezetting. De 

gebieden werden onmiddellijk verdeeld in districten onder de controle van een militaire 

gouverneur. Zo werd een militair bestuur geïnstalleerd waarbij het Israëlische legerpersoneel 

slechts minimale bevoegdheden overliet aan de lokale administratie en waardoor de Arabische 

burgemeesters en gemeenteraadsleden afhankelijk werden van het Israëlische militaire 

bestuur.
289

 Alles samengenomen argumenteren sommigen dat Israël beschouwd moet worden 

als de laatste kolonisator, omwille van het karakter van deze bezetting. Zo vindt R. Reuveny 

anno 2008 bijvoorbeeld dat er genoeg gelijkenissen zijn met het koloniale scenario om het 

verband te leggen met wat in de Bezette Palestijnse Gebieden gebeurt.
290

 Ook L. Catherine 

omschrijft Israël als de laatste kolonisator.
291

 Anderen vergelijken de situatie van de 

Palestijnen dan weer met die van de zwarte Afrikaanse bevolking van tijdens het 

apartheidsregime, zoals reeds in de inleiding werd vermeld. Het is echter niet mijn bedoeling 

om een oordeel te vellen over de aard van deze bezetting, maar wel om er op te wijzen dat de 

bezetting een ander gevolg van de Zesdaagse Oorlog was en dat deze veranderde situatie 

medebepalend was voor Amnesty‟s onderzoek in Israël door de weerslag van deze 

gebeurtenissen op de mensenrechtensituatie. 
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8.1.3. Defence Emergency Regulations (1945) 

 

Ten gevolge van de bezetting vonden er ook talloze arrestaties plaats, zowel aan Israëlische 

als aan Arabische zijde. Dit gaf op zijn beurt de doorslag voor Amnesty voor een tussenkomst 

in deze conflicthaard. Dit zou ze doen op haar gebruikelijke manier, namelijk de adoptie van 

gewetensgevangenen, wat toen nog haar hoofdbezorgdheid was. Daarnaast zou ze echter ook 

reeds onderzoek voeren naar politieke gevangenen en naar inbreuken op mensenrechten in 

gevangenissen. Sinds Amnesty‟s interne discussie rond Mandela werd namelijk besloten dat 

de organisatie tevens aandacht zou schenken aan politieke gevangenen die wel in geweld-

situaties betrokken waren.  

Volgens het onderzoek dat Amnesty verrichtte naar de situatie in Israël sinds de Zesdaagse 

Oorlog, was het zo dat de nieuwe Israëlische militaire administratie die nu de Bezette 

Gebieden controleerde, tot aan januari 1970 wekelijks zo‟n tachtig Arabieren arresteerde 

onder de speciale wetgeving die daarvoor tot stand was gekomen, namelijk de Defence 

Emergency Regulations (1945).292
 Deze speciale wetgeving verschafte het Israëlische 

militaire bestuur uitgebreide bevoegdheden voor het gevangeniswezen en trok dus in het 

bijzonder Amnesty‟s aandacht. Oorspronkelijk werd deze wetgeving geïntroduceerd door de 

Britten toen Palestina nog hun mandaatgebied was om zowel de Joodse als de Arabische 

weerstand tegen het mandaatregime te breken. Ze stond de afkondiging van de krijgswet (de 

„staat van beleg‟) toe en gaf elke Britse militaire bevelhebber de vrijheid om de wetgevende, 

rechterlijke en uitvoerende machten uit te oefenen binnen zijn gebied om de openbare 

veiligheid te vrijwaren en onrust neer te slaan. De bevoegde autoriteiten kregen zo 

ongelimiteerde bevoegdheden om te beslissen over burgerlijke vrijheden en konden op die 

manier onder meer bepaalde verenigingen verbieden, censuur opleggen, de bewegingsvrijheid 

van individuen aanzienlijk beperken en land in beslag nemen.
293

 Op grond van deze 

wetgeving kon de overheid daarom ook overgaan tot arrestaties en opsluitingen zonder vorm 

van proces. Bekentenissen waren voldoende als bewijsmateriaal en op basis daarvan werden 

de meeste veroordelingen uitgesproken. De Israëli‟s namen deze wetgeving over en zoals 

verderop nog uitgelegd zal worden, werd foltering om bekentenissen af te dwingen daarbij 

niet geschuwd. In de gevallen waarbij er bekentenissen werden afgenomen onder dwang, 

werd er vervolgens een miniproces tijdens het gewone (militaire) proces gevoerd, waarna de 
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beschuldiging van foltering werd afgedaan als verzinsel en het proces gewoon werd 

voortgezet. De wetgeving was bovendien bijna uitsluitend van toepassing op Arabieren en zo 

werden vele Arabieren sinds de Zesdaagse Oorlog administratief vastgehouden, in tegen-

stelling tot de Joodse bevolking, tegen wie de autoriteiten aarzelend waren deze wetgeving te 

gebruiken.
294

  

Verschillende Israëli‟s hadden tijdens een bijeenkomst van advocaten in februari 1946 hun 

ongenoegen geuit over deze wetgeving, waaronder toenmalig minister van Justitie Jacob S. 

Shapira en ex-minister van Justitie Bernard Joseph. Ook het Knesset had in 1951 een resolutie 

aangenomen die deze wetgeving incompatibel achtte met de democratie, maar desondanks 

bleef ze toch nog in werking.
295

 Dat er ook vanuit Israëlische hoek ongenoegen heerste over 

deze speciale militaire wetgeving hoeft niet te verwonderen gezien de vele Joden die ten tijde 

van het Britse mandaat onder deze Defence Emergency Regulations (1945) gearresteerd 

werden en overgebracht werden naar detentiecentra in zowel Palestina als Oost-Afrika, waar 

ze vastgehouden werden zonder vorm van proces en dit soms tot meerdere jaren.
296

 Meerdere 

hooggeplaatste Israëli‟s, zowel binnen als buiten het Knesset, waren daarom enorm gekant 

tegen deze wetgeving. Bernard Joseph zou over de Defence Emergency Regulations (1945) 

het volgende gezegd hebben: 

 

‘According to these Regulations it is not even necessary that a person should actually 

commit an offense; it is enough that a Government Office should make a decision – 

and that person is doomed.’297 

 

Toch nam het Knesset deze wetgeving uiteindelijk over en werd ze na de Zesdaagse Oorlog 

volop geoperationaliseerd. Amnesty zou dan ook uitdrukkelijk te kennen geven dat ze deze 

wetgeving beschouwde als een inbreuk op enkele fundamentele mensenrechten. Ze vestigde 

haar aandacht dus op Israël doordat ten gevolge van de Zesdaagse Oorlog (een groot deel van) 

het Palestijnse volk onder militaire Israëlische controle was komen te staan en er vermoedens 

waren dat daarbij schendingen van mensenrechten werden begaan, die onder meer door de 

Defence Emergency Regulations (1945) gelegitimeerd werden. 
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8.1.4. Zelfbeschikkingsrecht voor de Palestijnen? 

 

Israëls visie en resolutie 242 

 

Zoals eerder duidelijk werd gemaakt, is Israël er sinds zijn onafhankelijkheid niet in geslaagd 

zijn sociale en politieke systeem aan te passen aan zijn niet-Joodse inwoners, die de kans 

werd ontnomen om een leefbaar systeem voor zichzelf te ontwikkelen. Ook na de Zesdaagse 

Oorlog gingen deze reeds vermelde schendingen van de rechten van Arabische Israëli‟s 

gewoon door. Daarnaast was de situatie sinds 1967 echter drastisch veranderd door de 

bezetting. Israël oefende nu controle uit over de inwoners van de Bezette Gebieden en werd 

bekritiseerd omwille van het karakter van de bezetting, waarbij tactieken van een politiestaat 

werden gehanteerd en allerhande burgerlijke en politieke rechten werden geschonden.
298

 

Bovendien ontkende Israël het zelfbeschikkingsrecht van deze Palestijnen. Nochtans is het 

principe van zelfbeschikking sinds resolutie 1514 van de Algemene Vergadering van de VN 

in 1960 een recht geworden voor alle volkeren. J. Galtung beweert dan ook met klem dat 

Israëls weigering dit recht van de Palestijnen te erkennen, de centrale kwestie is in het 

conflict.
299

 De Palestijnen eisen zelfbeschikking zonder externe inmenging, soevereiniteit en 

nationale onafhankelijkheid, evenals het recht om terug te keren naar de huizen en eigen-

dommen die hun volk had achtergelaten als gevolg van de oorlogen in 1948-49 en 1967.
300

 

Door het recht op zelfverdediging in te roepen, trachtte Israël tot nu toe allerhande veilig-

heidsmaatregelen en tegenaanvallen op Palestijnen te legitimeren, hoewel die door de VN en 

door verschillende mensenrechtenorganisaties werden beschouwd als „repressie‟ en als zowel 

inbreuken op mensenrechten als op het internationaal humanitair recht. Israël zet dit recht op 

verdediging met andere woorden in om zich te verzetten tegen politieke onderhandelingen 

over een eventuele Palestijnse staat, zonder dat de bezetting een wettelijke basis heeft (al 

bestaat daarover discussie).
301

 Het zou echter onjuist zijn te beweren dat het Israëlische 

onveiligheidsgevoel volledig onterecht is. Dat die vrees historisch diep geworteld zit, valt te 
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begrijpen wanneer het verleden van Israël onder de loep genomen wordt. Ook heeft Israël 

gemerkt dat de Arabische landen er steeds weer bovenop geraken, ondanks hun nederlagen. 

De Israëli‟s daarentegen zijn van mening dat één enkele nederlaag het einde van hun bestaan 

zou betekenen. Zowel het land zelf als vele niet-Israëli‟s ervaren Palestijns geweld tegen 

Israël dan ook als een existentiële bedreiging voor het land.
302

 Precies om aan deze angst van 

Israël tegemoet te komen, vaardigde de VN-Veiligheidsraad na de Zesdaagse Oorlog resolutie 

242 uit. Daarin werd voorzien dat Israël zich zou terugtrekken uit de Bezette Gebieden in ruil 

voor vrede met zijn Arabische buurlanden, die op hun beurt zowel de staat Israël als zijn 

grenzen zouden erkennen. De Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem 

zouden vervolgens territoriale soevereiniteit verkrijgen en een Arabische staat vormen, die 

ook zou moeten garanderen de staat Israël te erkennen en ermee in vrede samen te leven.
303

 

Tot nu toe is Israël daar echter nog niet aan tegemoet gekomen.  

 

Amnesty’s visie 

 

In het hoofdstuk over Amnesty‟s onpartijdigheid, werd reeds aangestipt dat de organisatie 

beweert geen interesse te hebben in het politieke karakter van een staat. Amnesty zou trachten 

alles vanuit een niet-politiek standpunt te beoordelen en zou in de eerste plaats bezorgd zijn 

om de mensenrechten.
304

 Ook het vermelde Techniques Evaluation Committee van april 1979 

had bevestigd dat Amnesty geen organisatie is die een politiek standpunt innam over de 

interne aangelegenheden van een land.
305

 Wanneer er daarbij nog eens aan herinnerd wordt 

dat de organisatie zich ook nooit formeel uitgesproken had tegen het apartheidsregime, zou 

het te verwachten zijn dat ze ook geen standpunt innam voor of tegen de oprichting van een 

Palestijnse staat. Aangezien het echter de opzet is van deze masterscriptie om na te gaan of 

Amnesty in deze casus inderdaad politiek neutraal kan genoemd worden of dit althans 

nastreeft, is het beter hier vooralsnog niet van uit te gaan en te onderzoeken of er bewijzen 

gevonden kunnen worden die haar retoriek van onpartijdigheid staven.  

Het archiefmateriaal lichtte alvast een tip van de sluier op wat Amnesty‟s standpunt over een 

Palestijnse staat betrof. Tijdens een bijeenkomst van de onderzoekers van Amnesty‟s 
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onderzoeksafdeling voor het Midden-Oosten in februari 1979 werd een algemene discussie 

gevoerd over Amnesty‟s beleid rond het Midden-Oosten. Het was vooral Jan Postema van de 

Nederlandse afdeling die hierover graag een debat op gang wilde trekken. Volgens hem was 

er nood aan een duidelijke algemene strategie, maar ook aan een specifieke voor wat Israël en 

de Palestijnen betrof.
306

 Dit toont aan dat tot februari 1979 Amnesty geen duidelijk beleid 

kende rond de Palestijnse kwestie en er dus evenmin een duidelijk standpunt over innam. De 

bijeenkomst van de leden van de onderzoeksafdeling voor het Midden-Oosten zou daar 

verandering in brengen. De onderzoekers discussieerden in de aanwezigheid van secretaris-

generaal Martin Ennals over Amnesty‟s positie ten opzichte van de Palestijnen. Hierover zei 

Ennals dat Amnesty‟s hoofdbezorgdheid bestond uit de Palestijnen die in de gevangenis 

zaten. Net zoals Amnesty toen inzat met de mensenrechten van de Koerden zonder daarbij een 

politiek standpunt in te nemen over de oprichting van een Koerdische staat, was het evenmin 

haar bedoeling een positie in te nemen in de kwestie van een Palestijnse staat. Toen daarop 

reactie kwam binnen de onderzoeksafdeling, werd een discussie in gang gezet. Jan Postema 

vroeg zich af of de Palestijnen niet het recht hadden op hun eigen staat, waarbij hij verwees 

naar het Zuid-Afrikaanse „thuisland‟ Transkei. John Humphreys, het hoofd van de onder-

zoeksafdeling voor het Midden-Oosten, vroeg Postema hoe die Amnesty‟s betrokkenheid 

daarin dan precies voor ogen zag. Hij vroeg zich namelijk af of het wel een goed idee was 

voor Amnesty om zich in te laten met dergelijke discussies over het al dan niet oprichten van 

een staat voor minderheden, zoals de Koerden en Palestijnen. Hijzelf vond dat Amnesty daar 

beter afstand van nam. Waltraud Dumont du Voitrel van de onderzoeksafdeling (en van de 

West-Duitse afdeling) vond echter dat de Palestijnse kwestie een individuele aanpak 

verdiende en vroeg naar Amnesty‟s visie daarop. Op die vergadering zou Ennals echter 

duidelijk te kennen geven dat Amnesty bezorgd was om het lot van gevangenen en dat 

betrokkenheid in nationalistische kwesties buiten haar statuten en mandaat lag. Het kon zijn 

dat mensen opgesloten werden omwille van nationalistische problemen (zoals ook duidelijk 

het geval was in Israël), maar Amnesty was eerder bezorgd om de resultaten van dergelijke 

problemen dan om de problemen zelf. Dit was duidelijke taal van de secretaris-generaal. John 

Humphreys was het daar ook mee eens en wenste daarover geen verdere discussie meer te 

voeren.
307

 Het pleit was daarmee beslecht. Net zoals Amnesty geen officieel standpunt innam 
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over het apartheidsregime, zou ze zich dus ook niet uitspreken over een Palestijnse staat. Deze 

discussie binnen Amnesty en het uiteindelijke standpunt dat ze innam, zijn een bewijs van hoe 

de organisatie zichzelf net als andere NGO‟s ziet als neutrale onderzoeker en beweert geen 

interesse te hebben in het politieke karakter van een staat.
308

 

 

8.1.5. Conclusie Zesdaagse Oorlog 

 

De gevolgen van de Zesdaagse Oorlog waren dus niet aan Amnesty voorbijgegaan en waren 

medeverantwoordelijk voor haar missie naar het Midden-Oosten die niet lang meer op zich 

liet wachten. De beslissing om over te gaan tot een missie werd nog versterkt door een tweede 

factor, namelijk een internationale mensenrechtenconferentie in Teheran, Iran. 

 

8.2. De Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens, Teheran 

(1968) 

 

Ook de Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens, die in 1968 plaatsvond in 

Teheran, kan worden beschouwd als een invloedrijke factor voor de missie van Amnesty naar 

Israël een paar maanden later. De Algemene Vergadering van de VN riep het jaar 1968 uit tot 

„het Jaar van de Mensenrechten‟ om de twintigste verjaardag van de UVRM extra in de verf 

te zetten. Hiertoe werd een heel jaar lang benadrukt hoe belangrijk de UVRM en het 

beschermen van mensenrechten via de nodige implementatieprocedures en -mechanismen 

waren om de vrede in de wereld te verzekeren. Prominent Amnesty-vertegenwoordiger Sean 

MacBride leidde overigens in het kader hiervan een coalitie van NGO‟s die zich wereldwijd 

inzetten voor mensenrechten.
309

  

Het jaar 1968 was dus een belangrijk en symbolisch jaar voor de mensenrechten. In de geest 

van dit alles werd dan ook in 1968 deze internationale conferentie gehouden in Teheran. Ze 

werd bijgewoond door delegaties uit vierentachtig landen, vertegenwoordigers van de VN-

organen en gespecialiseerde organisaties en van verschillende regionale organisaties zoals de 

Arabische Liga. Ook allerlei NGO‟s waren er vertegenwoordigd, waaronder Amnesty. De 

deelnemers van de conferentie droegen de regeringen op om de principes van de UVRM 

daadwerkelijk in de praktijk toe te passen, want het was ook toen geen geheim dat er een 
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groot verschil was tussen het ondertekenen en het effectief naleven van de Verklaring.
310

 Wat 

deze conferentie belangrijk maakte waren haar actieprogramma en slotverklaring en de geest 

die ze uitdroeg. In de Proclamatie van Teheran zetten de deelnemers van deze bijeenkomst 

hun doelstellingen uiteen en onderlijnden het volgende: 

  

‘In an age when conflict and violence prevail in many parts of the world, the fact of 

human interdependence and the need for human solidarity are more evident than ever 

before.’311
  

 

Het Midden-Oosten was toen een van die regio‟s in de wereld waar conflicten overheersten, 

zoals de Suez-crisis en de Zesdaagse Oorlog duidelijk hadden aangetoond. M. Galchinsky 

wijst erop dat de conferentie in Teheran paste in de context waarin er steeds meer kritische 

stemmen opdoken die de (vermeende) inbreuken op de mensenrechten van de Palestijnen 

door de Israëlische autoriteiten veroordeelden.
312

 Deze conferentie, waarop ook Amnesty 

aanwezig was, kan daarom niet los worden gezien van haar werkzaamheden voor Israël. 

Amnesty‟s missie naar Israël moet dus gezien worden in de context van de nasleep van een 

oorlog enerzijds en in de context van de Conferentie in Teheran anderzijds, die Amnesty ertoe 

zou aanzetten een hele reeks missies naar het Midden-Oosten te ondernemen. Daarbij is het 

niet zo dat enkel Israël geselecteerd werd om eventuele schendingen van mensenrechten op te 

sporen. Amnesty richtte haar aandacht op heel het Midden-Oosten en onderzocht nauwkeurig 

de mensenrechtensituatie van elk land dat betrokken was bij de conflicten, zoals het rijke 

archief van Amnesty met betrekking tot het Midden-Oosten bevestigde. Aangezien ik als 

casus gekozen heb voor Israël en de Bezette Gebieden, zal ik in wat volgt echter vooral Israël 

viseren, maar zoals het archief zelf genoeg benadrukte doorheen mijn onderzoek, maakten 

ook de Arabische buurlanden zich schuldig aan allerhande mensenrechtenschendingen. Wat 

opviel was dat sinds de Zesdaagse Oorlog Israël en de Bezette Gebieden niet meer weg te 

denken waren uit het archief (en dus de werkzaamheden) van Amnesty. Haar bezorgdheid om 

inbreuken op mensenrechten aldaar is er nog steeds en is vandaag de dag vanzelfsprekend 

geworden. In wat volgt zal geschetst worden wat Amnesty‟s eerste bevindingen waren bij 
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haar onderzoek naar de mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten sinds de Zesdaagse 

Oorlog, zoals bleek uit het archief van het IS. 
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9. Gevolg: Amnesty plant een missie naar Israël (1969) 

 

9.1. Amnesty’s onderzoek in het Midden-Oosten 

 

9.1.1. Bevindingen in Libanon en Jordanië 

 

In de vroegste toegankelijke documenten van de IEC werd voor het eerst melding gemaakt 

van Israël in 1968. Meer bepaald ging het om de bijeenkomst in Londen van eind november 

1968, waar de laatste hand werd gelegd aan besprekingen ter voorbereiding van Amnesty‟s 

missies naar het Midden-Oosten, die van start zouden gaan op 1 december 1968. Volgens L.I. 

Shelley bezitten onderzoeksmissies die worden uitgevoerd door onafhankelijke mensen-

rechtenorganisaties meer geloofwaardigheid dan missies op initiatief van regeringsorganen. In 

tegenstelling tot regeringen dienen NGO‟s volgens haar namelijk geen rekening te houden 

met een politieke strategie en kunnen zij onafhankelijk hun onderzoek voeren.
313

 Ook 

Amnesty‟s missie naar Israël kan in dit licht worden begrepen, maar of Amnesty inderdaad 

politiek neutraal was tijdens haar missies zal in wat volgt net moeten worden onderzocht. Het 

is naderhand wel duidelijk dat Amnesty sinds haar ontstaan steeds getracht heeft om politiek 

neutraal en onafhankelijk te zijn. Er werd ook meerdere malen gewezen op de twijfels die 

sommigen daarbij opriepen en de mogelijkheid dat NGO‟s steeds minder neutraal zijn dan ze 

beweren. Daarom is het misschien beter om L.I. Shelley‟s woorden voorlopig in beraad te 

nemen en na te gaan of Amnesty‟s missie naar Israël inderdaad als geloofwaardig en betrouw-

baar werd beschouwd door alle betrokken partijen.  

Voorafgaand aan de missie naar Israël stuurde Amnesty eerst enkele van haar vertegen-

woordigers naar Israëls buurlanden. De IEC had dan ook definitief beslist om de onderzoekers 

Michael Williams (ook bekend onder de naam sir Osmond Williams) en Viggo de Wichfeld 

als officiële Amnesty-vertegenwoordigers naar het Midden-Oosten te sturen. Zij werden 

gekozen om aan het hoofd van de missies te staan en deze in goede banen te leiden.
314

 Er 

werd reeds op gewezen dat Amnesty-vertegenwoordigers die worden ingezet voor de missies 

verkozen worden op basis van hun vakkennis, die onder meer kennis over de doellanden in 
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kwestie inhoudt. Daarnaast dient echter ook steeds rekening te worden gehouden met hun 

„persoonlijkheid‟ en dienen ze goede vertegenwoordigers te zijn van de organisatie. Amnesty 

hecht dan ook veel belang aan het inzetten van de juiste personen op de juiste momenten. 

Omwille van deze redenen was het feit dat de missies naar het Midden-Oosten toevertrouwd 

werden aan Viggo de Wichfeld en Michael Williams geen toeval, maar een weldoordachte 

keuze, aangezien beide heren beschouwd werden als experts inzake het Midden-Oosten.  

Michael Williams, die deel zou uitmaken van verschillende missies in het Midden-Oosten 

(inclusief de missie naar Israël), was reeds een periode actief geweest in Amnesty‟s onder-

zoeksafdeling die zich specialiseerde in het Midden-Oosten. Hij had dus de vereiste kennis 

van wat zich allemaal afspeelde in die regio. In het kader van de missies naar het Midden-

Oosten zou hij bovendien voorafgaand aan zijn bezoek aan Israël als waarnemer een regionale 

mensenrechtenconferentie bijwonen die op initiatief van de Arabische Liga in Beiroet, 

Libanon, werd georganiseerd.
315

 Deze regionale conferentie werd gehouden van 2 tot 10 

december 1968 en op de Arabische landen na waren ook India, Pakistan en het Vaticaan er 

vertegenwoordigd. Achteraf bleek dat deze conferentie ook specifiek van belang was voor 

Amnesty‟s missie naar Israël. Tijdens deze bijeenkomst in Beiroet werd Michael Williams 

door de Arabische Liga namelijk op de hoogte gebracht van beschuldigingen van Arabische 

gevangenen, die beweerden te zijn gefolterd door Israëlische autoriteiten. Dit geeft dus aan 

dat één van Amnesty‟s hoofdbezorgdheden om mensenrechten in Israël aanvankelijk uitging 

naar vermeende folterpraktijken door de Israëlische autoriteiten, die mede mogelijk werden 

gemaakt door de reeds vermelde Defence Emergency Regulations (1945).  

Dat Amnesty hiervan op de hoogte werd gebracht door de Arabische Liga was geen toeval. 

De Palestijnse kwestie stond vanaf haar ontstaan centraal voor de Arabische Liga, die reeds 

vier maanden voor de oprichting van de VN in 1945 werd opgericht. In een resolutie uit 1946 

verklaarde de Liga zelfs expliciet dat ze vastbesloten was om de rechten van de Arabische 

Palestijnen te verdedigen. Volgens de Liga hebben de Palestijnen namelijk recht op de 

Palestijnse gebieden en op zelfbeschikking.
316

 Tijdens een bijeenkomst van de Liga in Rabat, 

Marokko, in 1974 zou ze de PLO erkennen als de enige legitieme vertegenwoordiger van het 

Palestijnse volk, wat ze vervolgens ook verwachtte van de rest van de internationale 

gemeenschap. En inderdaad, in hetzelfde jaar erkenden niet enkel verscheidene Europese 
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landen, maar bij uitbreiding de volledige VN de PLO als de vertegenwoordiger van de 

Palestijnen. Bovendien nam de Algemene Vergadering een jaar later een resolutie aan die het 

zionisme veroordeelde als een vorm van racisme (wat jaren later echter werd herroepen).
317

 

Wanneer daarbij de hele context die reeds geschetst werd voor ogen wordt gehouden, 

namelijk de conflictueuze situatie tussen Israël en zijn Arabische buurlanden sinds zijn 

onafhankelijkheid, is het geen wonder dat Michael Williams tijdens die regionale conferentie 

in Beiroet overladen werd met beschuldigingen door Arabieren. Amnesty hield er overigens 

ook los van deze conferentie contacten op na met de Arabische Liga. Op de bijeenkomst van 

de IEC wist toenmalig secretaris-generaal Martin Ennals nog te vertellen dat informele 

gesprekken die hij had gevoerd met de Liga suggereerden dat het misschien mogelijk zou zijn 

voor Amnesty om een onderzoeksteam te zenden naar Irak, Jordanië en Syrië.
318

 Verderop in 

de bronnen met betrekking tot de IEC werd van deze eventuele mogelijkheid niets meer 

vernomen, maar uit het archief met betrekking tot Amnesty‟s werkzaamheden voor het 

Midden-Oosten bleek dat er aan missies en onderzoeksteams geen gebrek was. Dit voorstel 

toont ook aan dat samenwerking met internationale organisaties voor Amnesty van groot 

belang is, zoals in het theoretisch kader en in het hoofdstuk over Amnesty‟s ontstaan al 

benadrukt werd. Dergelijke samenwerking kan mogelijkheden scheppen om mensenrechten-

situaties te onderzoeken, zoals het voorstel van de Arabische Liga in dit geval heel concreet 

aantoont. Bovendien kan de organisatie zo dus op de hoogte gebracht worden van mensen-

rechtenschendingen, wat opnieuw tot verder onderzoek kan leiden. 

Nadat Michael Williams zijn missie volbracht had in Libanon, reisde hij vervolgens door naar 

Jordanië om aldaar allerlei ex-gevangenen en getuigen van de eerste orde te gaan interviewen 

omtrent deze vermeende folterpraktijken en om er te luisteren naar verwanten van nog steeds 

opgesloten gevangenen, indien dit mogelijk was.
319

 Amnesty trachtte dus bronnen uit de 

eerste hand te onderzoeken. Een eerste belangrijke fase van Amnesty‟s onderzoek in het 

Midden-Oosten bestond erin om zicht te krijgen op wat zich ter plaatse had afgespeeld sinds 

de Zesdaagse Oorlog. Aangezien die ondertussen al een tijdje in het verleden lag, kan worden 

aangenomen dat onderzoek hiernaar niet altijd even evident moet zijn geweest. Michael 

Williams bracht na zijn bezoek aan de Arabische wereld onmiddellijk verslag uit aan het IS in 

Londen over de beschuldigingen, zodat nu secretaris-generaal Martin Ennals aan zet was. Hij 
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moest nu vanuit Londen in samenspraak met zijn IEC bepalen hoe de zaak verder diende te 

worden aangepakt. De beschuldigingen van folterpraktijken door Israël gaven alvast genoeg 

stof tot nadenken over verder onderzoek en werden door Amnesty ernstig genomen. Tijdens 

de missie naar Israël, die in het kader van de missies naar het Midden-Oosten gepland was, 

zou  Amnesty deze beschuldigingen dan ook trachten te verifiëren. 

 

 

9.1.2. Amnesty‟s verdict: foltering door Israëlische autoriteiten 

 

Schending van het internationaal humanitair recht 

 

Vandaag de dag is het geen geheim meer dat er in Israël folterpraktijken in zwang zijn. Het is 

algemeen geweten dat Israëli‟s er systematisch harde ondervragingstechnieken op nahouden 

bij hun ondervraging van Palestijnse politieke gevangenen. Dit was vooral het geval sinds de 

Eerste Intifada in 1987, waarop een harde repressie volgde.
320

 Toch is het fenomeen ouder. 

Systematische foltering werd namelijk reeds toegepast sinds de Zesdaagse oorlog in 1967 en 

was dus vanaf het begin van de Israëlische bezetting geen onbekend fenomeen in Israël.
321

 Tot 

nu toe werd reeds genoeg benadrukt dat Amnesty gebonden is aan haar mandaat dat haar 

actieterrein vastlegt. Aangezien mijn onderzoek gericht is op de gebeurtenissen in de jaren 

zestig en zeventig, dient rekening gehouden te worden met het toenmalige mandaat van 

Amnesty. Hogerop bleek al dat het mandaat in haar beginjaren minder uitgebreid was dan het 

later zou zijn en dat de focus voornamelijk lag op gewetensgevangenen, politieke gevangenen 

en de toestanden in gevangenissen. Daaraan werd al gauw specifiek aandacht voor foltering 

toegevoegd, omdat de praktijk uitwees dat gevangenen vaak het slachtoffer waren van 

foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Hoewel de 

CAT-campagne nog niet van start was gegaan, was Amnesty toen wel reeds bezorgd om 

foltering en voerde ze er reeds onderzoek naar. In navolging van de Zesdaagse Oorlog bleek 

dat dergelijk onderzoek nodig was in Israël, dat zo Amnesty‟s aandacht trok. Wat Amnesty zo 

verontrustte was voornamelijk het feit dat het ging om een land dat in het algemeen vrijheid 

van mening respecteerde en waarvoor ze tot dan toe nauwelijks gewetensgevangenen had 
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geadopteerd, zoals ook het archief bevestigde.
322

 Precies dit land bleek nu toch zijn politieke 

gevangenen te mishandelen, althans volgens beschuldigingen van allerlei Arabieren. Ik zal 

hen hierna omschrijven als „vermeende Arabische slachtoffers‟, aangezien Amnesty voorlopig 

enkel beschuldigingen had opgevangen en lobbyde voor een onderzoek zonder bij voorbaat de 

beschuldigingen voor waar aan te nemen.  

In verband met foltering door Israëlische autoriteiten schreef de advocate Felicia Langer, die 

later nog ter sprake zal komen wegens haar contacten met Amnesty, dat de eerste klachten 

over foltering van Palestijnen opdoken begin 1968. Toen bleek namelijk na een gesprek dat ze 

gevoerd had met een Palestijn uit de gevangenis van Hebron dat hij het slachtoffer zou zijn 

geweest van foltering. Vervolgens volgde in maart 1968 een hele resem klachten van ex-

gevangenen uit Oost-Jeruzalem. Verdere klachten zouden nadien niet meer uitblijven, 

waaronder zowel fysieke klachten als klachten in verband met personen die krankzinnig 

waren geworden door hun foltering.
323

 Felicia Langer kwam als advocate zelf in contact met 

Palestijnse slachtoffers van foltering en lijkt zo (weliswaar impliciet) te bevestigen dat 

Amnesty er vanaf het prille begin bij was. Ook in het archief doken vanaf het jaar 1968 de 

eerste documenten met betrekking tot foltering in Israël op.  

Het begin van de bezetting leek ook het begin van (al dan niet systematische) foltering van 

Palestijnse gevangenen in te luiden. Voortaan werd het land er regelmatig van beschuldigd het 

internationaal humanitair recht met de voeten te treden. Dit recht was nochtans meer dan ooit 

van toepassing, aangezien het onder meer uiteenzet aan welke regels een bezettende macht 

zich dient te houden. Het omvat zowel het recht van Den Haag, dat aanvaard werd door Israël, 

als het recht van Genève, dat door Israël ondertekend maar niet geratificeerd werd.
324

 Israël 

werd (en wordt) er voornamelijk van beschuldigd de Vierde Conventie van Genève te 

schenden, die in 1950 in werking was getreden. In navolging van eerdere Geneefse 

Conventies werden namelijk de vier Conventies van Genève van 1949 goedgekeurd op 

initiatief van het ICRK.
325

 De conventie bekommert zich om het lot van zieken en gewonden 

ten gevolge van gevechten, de status van burgerlijke en militaire geneeskundige diensten, de 

behandeling van krijgsgevangenen en de bescherming van de burgerbevolking (inclusief in 
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bezet gebied, dus des te meer van toepassing op Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden).
326

 

Dit recht trachtte regels uit te werken voor de bescherming van mensen onder een bezetting in 

oorlogstijd, waarvan verschillende artikels overeenkwamen met artikels van de UVRM, zoals 

het verbod op foltering en andere wrede of onmenselijke behandeling.
327

 

De Israëlische regering is van mening dat het niet gebonden is aan dit recht, omdat het niet 

geïncorporeerd werd in de Israëlische nationale wetgeving. Maar volgens vele gezaghebbende 

bronnen wordt het verwijzen naar nationale wetgeving als legitimatie voor het niet navolgen 

van het internationale recht onaanvaardbaar bevonden. Het Internationaal Hof van Justitie in 

Den Haag heeft beslist dat zowel het recht van Den Haag als het recht van Genève door alle 

staten moeten worden nageleefd, doordat ze allebei principes omvatten waarop geen inbreuk 

mag worden gepleegd.
328

 Met andere woorden, de verdragen van Den Haag en van Genève 

zijn een onderdeel geworden van het internationaal gewoonterecht en dienen te worden 

nageleefd door alle staten, inclusief de staten die ze niet hebben geratificeerd. Deze verdragen 

zijn humanitair geïnspireerd en dienen net als de UVRM als houvast voor Amnesty om 

respect voor mensenrechten af te dwingen, wat nu ook nodig bleek in Israëls geval. Israël 

werd sinds 1967 van allerlei inbreuken op de Vierde Conventie van Genève beschuldigd, 

waaronder vernietiging van huizen, het verdrijven van politieke leiders, het geven van 

collectieve straffen en foltering van gevangenen.  Vooral deze laatste beschuldiging was 

tijdens de jaren zestig en begin jaren zeventig de reden van Amnesty‟s bezorgdheid en zal 

hierna wat nader toegelicht worden. 

 

Foltering in Israël: verantwoordelijken, motieven en officiële reactie 

 

Om nu meer inzicht te krijgen in de Israëlische folterpraktijken dient eerst en vooral een 

woordje uitleg te worden gegeven over de personen die verantwoordelijk zijn voor de 

foltering. De hoofdverantwoordelijke is de Shin Bet of Shabak, één van de drie Israëlische 

veiligheidsorganisaties naast de Israeli Defense Forces (IDF) en de Mossad. Van de Shabak is 

algemeen geweten dat ze sinds de bezetting zware foltermethodes hanteert tijdens onder-

vragingen met geregeld dodelijke afloop voor de ondervraagden, die meestal verdacht worden 
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van serieuze misdaden en uiteindelijk in een militaire rechtbank berecht worden.
329

 Wat deze 

Shabak echter zo bijzonder maakt, is het feit dat ze niet wordt erkend door de Israëlische 

wetgeving. Net zoals de staat ontstond ze in 1948 en sindsdien vormen haar acties eigenlijk 

niets meer dan een ongeschreven systeem van stilzwijgende akkoorden met de politie, van 

wie ze verschillende taken overneemt. Ondanks deze status, namelijk het afwezig-zijn van 

wettelijk gezag, kent de Shabak toch heel wat feitelijk gezag doordat ze de wettelijke 

bevoegdheden die nodig zijn voor haar acties (ondervragingen, arrestaties, detenties) van de 

politie, van de gevangenisautoriteiten en van de Advocaat-Generaal (cf. infra) overneemt.
330

 

Daarnaast maken ook de leden van het Israëlische leger, de IDF, zich schuldig aan foltering, 

wat samen met de foltering door de Shabak aantoont dat vooral de Israëlische veiligheids-

diensten de grootste verantwoordelijken zijn voor de folterpraktijken in Israël.  

Tijdens de vroege periode van de bezetting, de jaren zestig en zeventig, was het officiële 

antwoord van de autoriteiten op beschuldigingen van foltering dat het ging om de verbeelding 

van de slachtoffers. De rechtbanken hadden te weinig vertrouwen in de getuigenissen van hen 

die beweerden te zijn gefolterd en toonden openlijk hun vertrouwen in de Shabak en in de 

politie. Doorheen de jaren bleek duidelijk dat er een soort symbiotische relatie bestond tussen 

de politie, de Shabak en het gerechtelijk en medisch personeel.
331

 Op beschuldigingen van 

mensenrechtenschendingen lijken de meeste regeringen op een gelijkaardige manier te 

reageren. S. Cohen onderscheidt daarbij drie componenten. Ze kunnen de feiten letterlijk 

ontkennen; ze kunnen de feiten toegeven, maar alles verbloemen en eufemismen gebruiken 

om het woord foltering niet in de mond te moeten nemen (zo wordt het een semantische 

kwestie); tenslotte kunnen ze de wantoestanden toegeven, maar ze rechtvaardigen doordat er 

sprake is van „buitengewone omstandigheden‟.
332

 Deze drie reacties kunnen zelfs tegelijker-

tijd voorkomen. Eens de autoriteiten niet langer ontkennen dat er sprake is van foltering, is de 

officiële hoofdreden die men opgeeft het doen onthullen van geheimen om de levens van 

Israëli‟s te redden, hoewel daar vanuit verschillende hoeken serieuze vraagtekens bij geplaatst 

worden. Folteraars zouden namelijk beseffen dat de woorden van de gefolterde eigenlijk niets 

waard zijn. Reeds in de achttiende eeuw zouden juristen gepubliceerd hebben dat er geen 
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verband bestaat tussen pijn en waarheid, iets wat volgens R. Marton ook geweten moet zijn 

bij de Shabak.
333

 Hij omschrijft zijn visie op het werkelijke doel van folteren als volgt: 

 

‘To impose silence through violence is torture’s real purpose, in the most profound 

and fundamental sense’.334
  

 

F. Langer geeft ook aan dat men naast het verkrijgen van informatie over de gevangene en 

over anderen – ofte het bekomen van een zogenaamde „bekentenis‟ – foltering ook gebruikt 

om de gevangene te breken en te vernederen.
335

 Ook D. Rejali schrijft dat vele ondervragers 

niet per se folteren om een bekentenis af te dwingen, maar veelal om algemene informatie te 

vergaren en om af te schrikken en te intimideren.
336

 

 

Commissie-Landau en ‘matige fysieke druk’ (1987) 

 

Op het moment waarop Amnesty voor het eerst op de hoogte werd gebracht van de 

vermoedelijke folterpraktijken in Israël was de reactie van de autoriteiten er dus nog een van 

ontkenning. Later zou Israël echter het gebruik van „matige fysieke druk‟ (eigenlijk een 

eufemisme voor foltering) officieel bekrachtigen en wettelijk toestaan via het Landau-rapport, 

dat de commissie-Landau in 1987 in opdracht van de regering had opgesteld. Daarin werd 

onder meer omschreven wat toegestaan was bij het verhoren van verdachten. Deze commissie 

onder leiding van Moshe Landau diende na te gaan hoe de Shabak te werk ging bij haar 

omgang met verdachten van terroristische activiteiten en getuigenissen van hen in 

rechtbanken. Er werd allerhande bewijsmateriaal van tijdens ondervragingen en bezoeken aan 

detentiecentra verzameld.
337

 Ook Amnesty leverde informatie en bewijsmateriaal. Het 

uiteindelijke rapport dat foltering wettelijk maakte onder de naam „gematigde fysieke druk‟ 

werd door mensenrechtenactivisten niet aanvaard. H. Gordon spreekt in dit verband over ‘a 
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document that sanctions political evil’.338
 In elk geval werd gauw duidelijk dat „matige 

fysieke druk‟ een zwaar understatement was en dat de gebruikte ondervragingsmethoden in de 

praktijk vaak getuigden van excessief geweld. Verschillende foltertechnieken werden 

gebruikt, waaronder het toedienen van elektrische shocks, het inzetten van agressieve honden 

om beschuldigden aan te vallen, het ontnemen van slaap, het verbranden van bepaalde 

lichaamsdelen, gevangenen voor lange tijd in een oncomfortabele positie dwingen en meer 

van dat.
339

  

Hoewel deze commissie opgericht werd in een periode die in deze masterscriptie niet relevant 

is, bevestigde ze allerlei zaken uit de periode die hier wel centraal staat. Ze erkende namelijk 

dat tot 1971 leden van de Shabak in de rechtbank niet hoefden te getuigen over de manier 

waarop bekentenissen werden afgenomen. Na de ondervraging van de verdachten door de 

Israëlische veiligheidsdienst werd de bekentenis formeel afgenomen door de politie, die dan 

kon getuigen dat de bekentenis vrijwillig was gebeurd. Door een stroom van klachten van 

advocaten van de beschuldigden kwam aan deze gang van zaken een eind in 1972.
340

 Deze en 

andere misbruiken door de Shabak, waaronder het plegen van meineed, kwamen tijdens het 

onderzoek van de commissie-Landau aan de oppervlakte. Desalniettemin concludeerde de 

commissie dat de Shabak artikel 22 van het Strafrecht, dat het van toepassing achtte op de 

veiligheidsdiensten, wel degelijk toepaste. Volgens de commissie handelden ze namelijk in 

het belang van de staatsveiligheid en trachtten ze erger kwaad te voorkomen. De commissie 

stelde een rapport met aanbevelingen op, die volgens haar pasten binnen het internationaal  

recht. Het rapport werd niet vrijgegeven, maar het kwam erop neer dat „matige fysieke druk‟ 

werd toegestaan wanneer de „noodzaak‟ daartoe bestond.
341

  

Foltering in Israël werd in 1987 met andere woorden een administratieve praktijk die officiële 

erkenning kreeg. Niet alleen de politie, maar ook dokters waren betrokken bij deze praktijken, 

die overigens tot vandaag de dag blijven plaatsvinden.
342

 Hoewel het Israëlische 

Hooggerechtshof in september 2000 brutale methodes door veiligheidsagenten verbood bij de 

ondervraging van Palestijnen, werden nog steeds uitzonderingen toegestaan in gevallen 

waarbij de veiligheidsdienst gelooft dat door de foltering Israëlische levens kunnen worden 
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gered, de zogenaamde ‘ticking bomb’.343
 Ook langs de zijde van de Palestijnen werd foltering 

gebruikt. De slachtoffers waren vooral vermeende collaborateurs die in handen van de 

fundamentalisten waren gevallen en voor hun collaboratie met de Israëli‟s moesten boeten. De 

foltertechnieken die in deze gevallen werden toegepast, waren dezelfde als de Israëlische.
344

 

Foltering werd met andere woorden in 1987 wettelijk toegestaan, maar reeds daarvoor in de 

praktijk toegepast en dit sinds 1968, waar de advocate Felicia Langer reeds op wees. Amnesty 

had dus reden genoeg om in het kader van haar mandaat onderzoek te gaan verrichten naar de 

toestanden in Israëlische gevangenissen in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog, zich baserend 

op artikel 5 van de UVRM dat proclameert dat niemand onderworpen mag worden aan 

folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
345

 

 

9.2. Onenigheid met de Israëlische afdeling 

 

Ondertussen had Martin Ennals in Londen de tijd gehad om de bevindingen van Michael 

Williams te bestuderen en te bepalen hoe het verder moest. Tijdens diezelfde bijeenkomst van 

de IEC eind 1968 werd dan ook besloten dat de secretaris-generaal deel zou uitmaken van het 

onderzoeksteam in Israël om een geschil te gaan beslechten tussen het IS en de Israëlische 

afdeling.
346

 Martin Ennals had namelijk gerapporteerd dat de Israëlische afdeling aan de hand 

van een schriftelijk statement vraagtekens had geplaatst bij de adoptie van de Arabische 

gewetensgevangene Khalil Toame. Uit het archief bleek overigens reeds dat Amnesty in 

augustus 1968 één gevangene uit Israël adopteerde en bij nader inzien kan het niet anders dan 

dat het ging om deze Arabische gevangene.
347

 Bij het zoeken naar meer gegevens over deze 

man, kwam ik te weten dat hij secretaris was van het Arabische Studentencomité van de 

Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en lid van de Israëlische Socialistische Organisatie.
348

 

Dit paste binnen een zeker patroon waarbij Israëlische autoriteiten vooral „sterke 

persoonlijkheden‟ viseerden, zoals mensenrechtenactivisten studentenleiders en vakbonds-

                                                           
343

 N. Finkelstein. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History. California: 

University of California Press, 2008, p. 162. 
344

 R. Cesereanu. “An Overview of Political Torture in the Twentieth Century.”, p. 133. 
345

 UVRM, artikel 5, in: <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a5>, geraadpleegd op 5 april 2010. 
346

 Amnesty International Archives. International Executive Committee. Minutes of the eighth meeting of the 

IEC, held in London from November 30
th

 tot December 1
st
, 1968: Future Missions. 

347
 Amnesty International Archives. International Executive Committee. Documents: folder 42. Numbers of 

currently adopted prisoners as at August 1968. 
348

 A.S. Bober. “Arabs in Israel”, p. 13. 



120 
 

leiders.
349

 Khalil Toame woonde in het bezette Oost-Jeruzalem, waar hij de winkel van zijn 

ouders uitbaatte. Zijn aanhoudingsbevel werd reeds meerdere malen verlengd en zijn proces 

had plaatsgevonden zonder aanwezigheid van zijn advocaat en familie, die bewust misleid 

werden door de politie. Daarmee had deze duidelijk de wettelijke procedures geschonden. 

Uiteindelijk werd hij formeel aangeklaagd wegens het verlenen van onderdak aan Ahmed 

Khalifa, die door de Israëlische autoriteiten bestempeld werd als volgt: 

 

‘Member of the Headquarters of an illegal organization, in the sense of the 1945 

Emergency Defence Regulations, who was, by virtue of his function, in charge of the 

propaganda and ideological warfare of that organization…’350
  

 

Volgens A.S. Bober werd Khalil Toame vastgehouden omdat hij onderdak verleend had aan 

een ideoloog, die door de Israëlische autoriteiten echter als terrorist werd beschouwd. Volgens 

hem maakte Khalils arrestatie deel uit van een bredere campagne en golf van onderdrukking 

die erop gebrand was groepen en personen uit zowel Israël als de Bezette Gebieden die zich 

openlijk uitspraken tegen de bezetting te intimideren en onderdrukken.
351

 Dit doet vermoeden 

dat Khalil Toame zijn ongenoegen over de bezetting op een of andere manier moet hebben 

uitgedrukt, maar alleszins niet op een gewelddadige manier, aangezien Amnesty niet akkoord 

ging met zijn opsluiting. Amnesty was het echter wel eens met de Israëlische autoriteiten dat 

Ahmed Khalifa als terrorist beschouwd kon worden, wat ook de secretaris-generaal meldde 

tijdens diezelfde bijeenkomst van de IEC.
352

 Amnesty twijfelde er niet aan dat Ahmed Khalifa 

omwille van gegronde redenen was gearresteerd, maar vond dat dit niet opging voor Khalil 

Toame. De kwestie werd er uitvoerig besproken en men kwam uiteindelijk tot de conclusie 

dat de beslissing om Khalil Toame te adopteren een juiste en logische beslissing was voor 

Amnesty. Het was geen politieke beslissing, maar een beslissing die perfect paste binnen haar 

mandaat, want in de ogen van de leden van de IEC werd Khalil onrechtvaardig opgesloten. 

Naar Amnesty‟s gevoel werd hij niet opgesloten vanwege het gebruiken of aanmoedigen van 

geweld, maar ook niet omwille van het verkondigen van zijn eigen mening. Hij werd volgens 

Amnesty wel opgesloten omwille van de associatie die men maakte met Ahmed Khalifa, die 
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wel geweld had gepleegd en die bij hem verbleef. Dit vond de organisatie geen goede reden 

voor zijn arrestatie. Uiteraard wees niet enkel Amnesty‟s „gevoel‟, maar ook haar onderzoek 

uit dat er geen gegronde redenen waren om Khalil op te sluiten. En aangezien Amnesty er 

steeds voldoende zeker van wil zijn dat geadopteerde gevangenen niet kunnen worden 

geassocieerd met het gebruik van geweld en daarom bij de minste twijfel een gevangene 

„diskwalificeert‟ als kandidaat voor adoptie, voert ze op voorhand steeds nauwgezet 

onderzoek naar de omstandigheden waarin de gevangenen verkeren.
353

 Hierbij kan 

teruggekoppeld worden naar de beslissing van Amnesty om Nelson Mandela niet langer als 

gewetensgevangene te beschouwen, omdat hij uiteindelijk zijn toevlucht had genomen tot de 

gewelddadige oppositie. Amnesty had zo aangetoond dat haar principe van geweldloosheid 

absoluut prioritair was, hoe onrechtvaardig Mandela‟s opsluiting en het apartheidsregime ook 

waren. Dat de organisatie dus in Khalils geval wilde doorgaan met zijn adoptie toont aan dat 

ze zeker van haar stuk moet zijn geweest, aangezien ze de adoptie anders had afgeblazen. De 

discussie rond Khalil was echter minder diepgaand dan het geval was geweest bij Mandela. 

Het was uiteindelijk enkel de Israëlische afdeling die de adoptie in vraag stelde. Binnen de 

IEC kwam het al gauw tot een consensus. Volgens Amnesty waren er geen aanwijzingen dat 

hij op welk moment dan ook geweld had gebruikt of trachtte te verbergen dat Ahmed bij hem 

verbleef. Evenmin had hij Ahmed, die zichzelf overduidelijk als terrorist had geprofileerd, tot 

geweld aangezet. Het was voor Amnesty voldoende bewezen dat Khalil zelf gekant was tegen 

het Arabische extremisme en tegen geweld in welke vorm dan ook en dat er geen enkele 

reden was om hem op te sluiten. De IEC bevestigde zo dat hij een gewetensgevangene was.
354

 

Dat de Israëlische afdeling van Amnesty het daarmee niet eens was, hoefde voor de centrale 

leiding in Londen geen belemmering te zijn om toch door te gaan met de adoptie. De IEC 

erkende namelijk op diezelfde bijeenkomst dat de nationale afdelingen bij verschillende 

gelegenheden niet steeds volledig akkoord dienden te gaan met het standpunt van de IEC of 

van het IS. Dit gold in het bijzonder voor die gevallen waarbij hun eigen landgenoten of hun 

eigen gerechtelijk systeem waren betrokken.
355

 Deze beslissing paste bovendien ook in het 

centralisatiebeleid dat Martin Ennals voerde binnen de organisatie. Zoals in het voorgaande 

hoofdstuk duidelijk werd, was centralisatie een topprioriteit voor deze secretaris-generaal.
356
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Daarop werd dus beslist dat Martin Ennals een bezoek zou gaan brengen aan de Israëlische 

afdeling om de hele kwestie die al maanden aansleepte ter plaatse te gaan bespreken.
357

 Deze 

inwendige discussie binnen Amnesty toont aan hoe gevoelig de kwestie van Israëls omgang 

met de Palestijnen lag en kan daarnaast ook worden gezien als een soort katalysator voor een 

bezoek aan Israël door afgevaardigden van Amnesty. Zoals Martin Ennals meedeelde op de 

vergadering waren de problemen met de Israëlische afdeling namelijk al maanden aan de 

gang. De reden waarom hij Michael Williams zou vergezellen tijdens de missie naar Israël 

was dan ook om eindelijk een bezoek te kunnen brengen aan deze afdeling in de hoop het 

geschil op te lossen.
358

  

Amnesty was dus ook in Israël op haar gebruikelijke manier actief met het adopteren van 

gewetensgevangenen, vooral sedert de Zesdaagse Oorlog, waarin de Defence Emergency 

Regulations (1945) volop werden geoperationaliseerd zoals het geval van Khalil Toame 

aantoonde. Wat echter voor haar toekomstige missie naar Israël van groter belang was, was 

dat de organisatie haar aandacht nu ook vestigde op Israël ten gevolge van de beschuldigingen 

van foltering. De missie die op haar programma stond diende daar meer klaarheid in te 

scheppen en de weg te bereiden voor haar lobbywerk bij de Israëlische regering. 
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10. De missie naar Israël (4-9 februari 1969) 

 

10.1. Het verloop 

 

10.1.1. Invloedrijke contactpersonen 

 

De verschillende getuigenissen en beschuldigingen van foltering door Israëlische autoriteiten 

die Michael Williams tijdens zijn missies naar Libanon en Jordanië ter ore waren gekomen, 

werden serieus genomen door Amnesty. Alvorens de regering echter onmiddellijk (al dan niet 

publiekelijk) te beschuldigen en te vragen verantwoording af te leggen of een onderzoeks-

commissie op te richten, ging Amnesty eerst zelf onderzoeken of er een kern van waarheid 

schuilde in de beschuldigingen. De missie naar Israël die op haar programma stond voor 

februari 1969 was daarvoor een ideale gelegenheid. Van 4 tot 9 februari 1969 was het zover. 

Na zijn deelname aan een reeks missies in Oost-Afrika, reisde Martin Ennals naar Israël om er 

samen met Michael Williams deel te nemen aan een eerste verkennend onderzoek.
359

 Samen 

gingen ze in naam van Amnesty als het ware als de hoeders van artikel 5 van de UVRM 

onderzoek voeren naar de beschuldigingen van foltering die de Israëlische autoriteiten ten 

laste werden gelegd. Het verloop van de missie werd in het archiefmateriaal van het IS goed 

gedocumenteerd door een verslag van de secretaris-generaal, dat hij ook mondeling had 

verslagen tijdens de IEC-bijeenkomst van maart 1969. Dit verslag diende dan ook als 

voornaamste basis voor de reconstructie van de missie, die hierna zal volgen. 

Amnesty liet zich in het kader van deze missie bijstaan door advies van verschillende 

invloedrijke personen. Een daarvan was Benedict Birnberg. Hij was een vooraanstaande 

Britse advocaat en een fervent verdediger van de burgerrechten. Hij stond gekend voor zijn 

impopulaire en controversiële rechtszaken en kan beschouwd worden als een pionier in het 

bestrijden van misbruiken door het gerecht.
360

 Dat Amnesty in contact stond met dergelijke 

personen hoeft dan ook niet te verwonderen. Hij had Martin Ennals aangeraden om bij diens 

aankomst in Jeruzalem contact op te nemen met rechter Shimon Agranat, die van 1965 tot 

1976 de voorzitter was van het Israëlische Hooggerechtshof. Hij was een prominente jurist die 
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bijvoorbeeld ook gepleit had om de onafhankelijkheidsverklaring van Israël zodanig te 

interpreteren dat die als wettelijke basis kon dienen voor het recht op vrijheid van menings-

uiting.
361

 Dit fundamentele recht werd vooralsnog niet als geschreven Basiswet vastgelegd. 

Desalniettemin had rechter Agranat in 1953 geoordeeld dat de beslissing van de minister van 

Buitenlandse Zaken om een verbod in te stellen op de publicatie van de communistische krant 

Kol Ha’am in tegenstrijd was met de democratische en liberale principes.
362

 Hij was er met 

andere woorden van overtuigd dat het recht op vrijheid van meningsuiting diende te worden 

gewaarborgd. Aangezien dat recht ook voor Amnesty heilig is, was het wederom niet 

verwonderlijk dat Amnesty contact opnam met de rechter. Het benaderen van dergelijke 

persoonlijkheden is typerend voor Amnesty die reeds de gewoonte had om er contacten op na 

te houden met allerhande invloedrijke personen, die de organisatie konden bijstaan met hulp 

en advies. Contacten uit het juridische milieu van Israël waren belangrijk omdat velen uit dat 

milieu, net als uit het milieu van academici en artiesten, altijd al behoorden tot de meer 

liberale componenten van het land.
363

 In het algemeen wordt dan ook aangenomen dat 

dergelijke personen vlugger geneigd zijn om Amnesty te helpen.  

Martin Ennals ging dan ook in op het voorstel van Benedict Birnberg en nam onmiddellijk na 

zijn aankomst in Israël contact op met rechter Shimon Agranat. Bij hun ontmoeting legde de 

secretaris-generaal het rapport met betrekking tot de klachten van de vermeende Arabische 

slachtoffers voor, dat Amnesty-onderzoeker Viggo de Wichfeld had voorbereid. De reactie 

van rechter Agranat was gemengd. Hij uitte tegelijkertijd zowel bezorgdheid als twijfels over 

de beschuldigingen. Desalniettemin trachtte hij voor secretaris-generaal Martin Ennals een 

ontmoeting met de toenmalige Advocaat-Generaal Meir Shamgar te regelen. Zo werd de 

secretaris-generaal opnieuw doorverwezen naar wederom een invloedrijke persoon. Het ambt 

van Advocaat-Generaal is namelijk een belangrijk en uniek ambt in Israël. Het werd 

oorspronkelijk overgenomen van de Britten, maar evolueerde vervolgens op een heel eigen, 

individuele manier. De Advocaat-Generaal van Israël doet dienst als juridisch adviseur en als 

hoofd van de juridische dienst van de uitvoerende macht, waarbij de regering zijn (juridische) 

oordeel niet kan ontzien. Aangezien hij toezicht houdt op het naleven van de wet door de 

staat, moet de regering altijd eerst polsen bij de Advocaat-Generaal of haar activiteiten niet 

indruisen tegen de wet. Als beschermer van de rechtsstaat dient hij daarenboven het algemeen 

belang te beschermen tegen mogelijke schade toegebracht door de autoriteiten. Op die manier 
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is hij dus een soort „advocaat van het volk‟ en een ‘watchdog’ voor de regering. Hieruit blijkt 

duidelijk dat hij ook een aanspreekpunt kan zijn voor Amnesty, zeker omdat hij naast zeer 

veel invloed ook een ruime onafhankelijkheid bezit. Hij is geen politicus (noch parlementslid, 

noch kabinetslid) en wordt verondersteld onafhankelijk van de regering te handelen.
364

 

Kortom, dergelijk persoon kan in deze casus van vermeende foltering door de Israëlische 

autoriteiten van belang zijn voor Amnesty. Zo kreeg de secretaris-generaal alvast de kans om 

Amnesty‟s voorlopige rapport over de beschuldigingen voor te leggen op een hoog niveau.  

 

10.1.2. Het geschil met de Israëlische afdeling 

 

Zoals tijdens de voorbereidende besprekingen van de missie naar Israël werd aangekondigd 

door Martin Ennals, was een van de redenen voor zijn bezoek aan het land het oplossen van 

het geschil dat was ontstaan tussen het IS en de Israëlische afdeling. Aldus had hij in zijn 

hoedanigheid van secretaris-generaal een ontmoeting geregeld met Bella Ravdin, de secretaris 

van de Israëlische afdeling. Ook over deze ontmoeting bracht hij verslag uit, zowel schriftelijk 

als mondeling, tijdens de bijeenkomst van de IEC in maart 1969.
365

  

Hun eerste ontmoeting moet gespannen verlopen zijn. Ennals schreef dat ze nogal fel van leer 

trok, wat aantoont hoe gevoelig deze kwestie lag. In naam van de Israëlische afdeling was 

Bella Ravdin ontdaan over Amnesty‟s adoptie van de gewetensgevangene Khalil Toame (cf. 

supra). Ennals probeerde haar tijdens hun ontmoeting duidelijk te maken dat Khalil Toame 

voldeed aan alle eisen om in aanmerking te komen voor adoptie als gewetensgevangene en 

dat hij geen geweld had voorgestaan, noch gebruikt. Hij trachtte haar ervan te overtuigen dat 

Amnesty door deze adoptie zeker het Arabisch extremisme niet verdedigde. Deze adoptiezaak 

was echter niet het enige verschilpunt tussen beide. Daarbovenop ging Bella Ravdin namelijk 

niet akkoord met de manier waarop de vermeende mensenrechtenschendingen in Israël in 

Amnesty‟s jaarrapport van 1968 waren verwoord. Dat jaarrapport had het over ‘the so-called 

terrorists’, wat sloeg op Arabieren in Israëlische gevangenissen. Zij vond namelijk dat deze 

Arabieren wel degelijk beschouwd dienden te worden als echte terroristen en niet als 

„zogenaamde‟ terroristen. Volgens haar was Amnesty te mild voor de Arabieren en te streng 

voor Israël. Daarnaast maakte ze zich ook druk over een typefout in een verslag van Amnesty, 
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waarin stond dat er zeventigduizend Joden vastzaten in Arabische landen, terwijl het er in 

feite zevenduizend waren. Amnesty dient zich dus te behoeden voor dergelijke fouten, hoe 

onschuldig ze ook lijken. Dergelijke fouten kunnen altijd tegen haar gebruikt worden in 

pogingen van critici (zelfs intern) om haar reputatie te beschadigen. Tot slot was Bella Ravdin 

heel wantrouwig tegenover Michael Williams en hoorde ze de secretaris-generaal uit over zijn 

rol in Israël. Ze stond erop gebrand te weten waarom Williams er was en wat zijn achtergrond 

was. Het minste dat gezegd kon worden, was dat ze hem niet helemaal vertrouwde. Ennals 

verdedigde zowel Michael Williams als zijn eigen ontmoeting met rechter en voorzitter van 

het Israëlische Hooggerechtshof Shimon Agranat, waar Bella Ravdin ook vraagtekens bij had 

geplaatst. Volgens Ennals was dit een correcte procedure voor Amnesty, ook al zag de 

Israëlische afdeling dit anders.
366

 

Uiteindelijk deelde Ennals mee dat Bella Ravdin geen moeilijk persoon was om mee om te 

gaan, omdat ze niet in discussie trad na Ennals‟ antwoorden op haar vele vragen.
367

 Ze legde 

zich er bij neer, waardoor het geschil tussen de Israëlische afdeling en de centrale leiding van 

Amnesty in Londen beslecht leek te zijn. De secretaris-generaal had Bella Ravdin duidelijk 

gemaakt dat Amnesty‟s rol in welke regio in de wereld dan ook volledig losstond van de rol 

van de nationale afdelingen. Het kwam er op neer dat de bezwaren die de Israëlische afdeling 

opwierp geen belemmerend effect mochten hebben op de activiteiten die de secretaris-

generaal ondernam in samenspraak met het IS in Londen en met de IEC.  

 

10.1.3. Was Amnesty te eenzijdig? 

 

Dankzij de missie naar Israël kon Martin Ennals de geschillen met de Israëlische afdeling dus 

uitklaren door persoonlijk contact op te nemen met de secretaris van de afdeling. Daarmee 

was een belangrijke doelstelling van zijn aanwezigheid in het land volbracht. Maar uiteraard 

was dit niet de enige reden voor zijn deelname aan de missie. Hij was er in de eerste plaats om 

samen met Michael Williams te onderzoeken of Arabische gevangenen inderdaad waren 

gefolterd in Israëlische gevangenissen. Geen enkel land wordt graag geconfronteerd met 

dergelijke beschuldigingen en ook in deze casus was er wantrouwen ten opzichte van de 

Amnesty-vertegenwoordigers. Tijdens hun verblijf in Israël werden ze geregeld bestookt met 
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vragen over Amnesty‟s actie voor Joden in Arabische gevangenissen. Verschillende personen 

met wie de Amnesty-vertegenwoordigers contact hadden tijdens hun missie, waren duidelijk 

op de hoogte van de pogingen die Amnesty ondernam om een bezoek te brengen aan Irak. 

Amnesty zou voor dit bezoek Viggo de Wichfeld inzetten, die ook het voorlopige rapport 

rond de beschuldigingen van foltering van Arabieren door Israël had opgesteld. Men wilde in 

Israël dan ook weten hoe de zaken ervoor stonden en of Amnesty effectief iets deed om ook 

het lot van Joodse gevangenen in Arabische landen te verbeteren.
368

 Vooral in Irak waren de 

omstandigheden voor Joden in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog erop achteruitgegaan, wat 

ook gold voor Joden die niet in de gevangenis zaten. Van deze laatsten werden hun huizen 

onder toezicht geplaatst, hun telefoonlijnen verbroken en hun bankrekeningen bevroren, met 

uitzondering van een klein deel dat net voldoende was om rond te komen. Hierbij kwam dan 

dat ze hun persoonlijke eigendom niet mochten verkopen, hun verblijfplaats niet mochten 

verlaten, dat hun werkvergunningen werden opgeschort en dat studenten niet meer konden 

verder studeren. Het kwam er op neer dat allerhande burgerlijke vrijheden van Joden in Irak 

(maar ook in andere Arabische landen) beknot werden. De Israëlische delegatie bij de VN 

klaagde de Iraakse regering zelfs aan de Joden met de dood te bedreigen via hun geheime 

politie.
369

 De Joden vonden in Irak dus niet bepaald een veilige thuishaven.  

Als antwoord op Israëls bezorgdheid hieromtrent, benadrukte Amnesty in het kader van haar 

missie naar Israël onmiddellijk dat de Arabische zijde van het conflict zich wel degelijk ook 

schuldig maakte aan mensenrechtenschendingen, waarvan de Joodse gemeenschappen het 

slachtoffer waren. Om dat argument kracht bij te zetten, voegde het IS aan het rapport dat ze 

later zou opstellen bijlagen toe die illustreerden hoe Amnesty ook mensenrechtenschendingen 

in Irak, Syrië, Libanon en Egypte afkeurde. Daarin vermeldde ze bijvoorbeeld expliciet dat 

Joden in Irak sinds de Juni-oorlog van 1967 wettelijk gediscrimineerd werden en dat 

zogenaamde spionnen werden geëxecuteerd.
370

 Daarmee was Irak het enige Arabische land 

dat een wettelijk kader schepte voor de discriminatie van Joden. Er werd bijvoorbeeld een wet 

uitgevaardigd die de Iraakse autoriteiten in de gelegenheid stelde om bezittingen van 

gedenationaliseerde Joden te confisqueren. Daardoor kregen de autoriteiten controle over een 

groot deel van de Joodse inkomens en bezittingen, waarbij ze beweerden dit te doen omwille 
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van het welzijn van de Joden. Wat de spionnen betreft, was het zo dat er in het midden van 

december 1968 een golf van arrestaties plaatsvond van Iraakse Joden die verdacht werden van 

spionage. Een aantal van hen zouden tijdens hun ondervraging en verblijf in de gevangenis 

gestorven zijn ten gevolge van foltering.
371

 Amnesty was hiervan op de hoogte en liet dit niet 

ongemoeid. Haar landenarchief van Irak wees aan dat ze ook daar onderzoek voerde naar de 

mensenrechtensituatie. Het argument dat Amnesty te eenzijdig was in haar onderzoek naar 

mensenrechtenschendingen in het Midden-Oosten in deze periode ging alvast niet op in de 

praktijk, zoals het archief bewees. Ondanks het feit dat Amnesty mensenrechtenschendingen 

in Israël onderzocht, benadrukte ze dat men in een conflict altijd te maken heeft met meerdere 

partijen en dat niet uit het oog mag verloren worden dat ook deze tegenpartijen in tijden van 

oorlog en conflict meestal niet vrijuit gaan wanneer het gaat om mensenrechtenschendingen. 

Dit is een concreet voorbeeld van hoe Amnesty opnieuw trachtte om zich van haar objectieve, 

onpartijdige kant te laten zien. Hoewel Amnesty dus erkende dat in een conflicthaard zoals 

het Midden-Oosten beschuldigingen van foltering langs beide kanten worden gemaakt, was ze 

van mening dat de beschuldigingen aan het adres van Israël niet zomaar opzij konden worden 

geschoven. Daarom organiseerde ze deze missie naar Israël, tijdens de welke Amnesty zich 

dus geregeld diende te „verantwoorden‟ bij haar contactpersonen en niet in het minst bij haar 

eigen Israëlische afdeling. 

 

10.1.4. Gevangenisbezoeken en Amnesty‟s eerste conclusie  

 

Speciaal in het kader van het bezoek van de Amnesty-vertegenwoordigers nodigde Bella 

Ravdin de secretaris-generaal uit voor een etentje. Op die manier kreeg hij de gelegenheid om 

verschillende leden van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en het hoofd van 

het Israëlische gevangeniswezen te ontmoeten, alsook anderen die gelinkt konden worden aan 

de Israëlische diplomatieke, medische of gevangenisdiensten.
372

 De gesprekken die tijdens dat 

diner gevoerd werden gingen voornamelijk over Amnesty zelf en over de Arabische landen. 

Ennals toonde hen ook het rapport van Viggo de Wichfeld, zodat ze op de hoogte zouden zijn 

van de ernst van de zaak en van de reden waarom hij en Michael Williams naar Israël waren 
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gekomen.
373

 Volgens Martin Ennals werd dit etentje duidelijk op aanmoediging van de 

Israëlische regering georganiseerd. Dit toont aan hoe die regering in contact stond met de 

Israëlische afdeling, iets dat Amnesty nochtans probeert te vermijden. In het hoofdstuk over 

Amnesty‟s ontstaan werd reeds voldoende duidelijk gemaakt dat Amnesty aan geen enkele 

regering gebonden wenst te zijn. Niet alleen vanuit het IS in Londen, maar ook via haar 

afdelingen wil ze die onafhankelijke houding vrijwaren. Daarnaast werd vermeld dat Amnesty 

steeds probeert om via haar nationale afdelingen niet betrokken te geraken in interne 

conflicten. Nationale afdelingen adopteren daarom nooit gewetensgevangenen uit hun eigen 

land en voeren ook geen campagne tegen mensenrechtenschendingen in hun eigen land.
374

 

Die taak wordt overgelaten aan andere nationale afdelingen. Op die manier tracht Amnesty 

haar onpartijdigheid en geloofwaardigheid niet in het gedrang te brengen. Ze doet dit echter 

ook om te vermijden dat nationale afdelingen in conflict komen te liggen met hun eigen 

regering en om ervoor te zorgen dat haar leden niet het slachtoffer worden van repressieve 

maatregelen door hun eigen regering. In het geval van de Israëlische afdeling werd duidelijk 

dat die ongebondenheid er niet was, zoals het diner had aangetoond. Hoewel de leden van de 

Israëlische afdeling uiteraard geen gevaar liepen door de inmenging van hun regering in hun 

werk voor Amnesty, was het toch duidelijk dat ze onder grote invloed stonden van hun 

regering, wat niet de bedoeling is voor afdelingen, die daarmee verzaken aan Amnesty‟s 

principe van onafhankelijkheid. 

In navolging van deze ontmoeting van de Amnesty-vertegenwoordigers met verschillende 

Israëlische autoriteiten, werden zowel Martin Ennals als Michael Williams door de Israëlische 

autoriteiten uitgenodigd om enkele gevangenen te bezoeken – een aanbod dat ze zeker niet 

afsloegen. Dit bood voor hen de ideale gelegenheid om de beschuldigingen van foltering na te 

gaan op de meest ideale plaats, namelijk de gevangenis zelf. De gevangenis waarvoor ze 

uitgenodigd werden een bezoek af te leggen, was de gevangenis van Beit Liet. Deze 

gevangenis werd ook vermeld in het rapport van Viggo de Wichfeld, maar was er desondanks 

een waarover ze niet veel wisten en waarvan ze geen enkele gevangene kenden.
375

 Men kan 

zich bovendien de vraag stellen in hoeverre dergelijk door de Israëlische autoriteiten geregeld 

gevangenisbezoek een representatief beeld weergaf van de toenmalige omstandigheden van 
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het Israëlische gevangeniswezen. Desalniettemin was het een mooi aanbod waar ze op 

ingingen. De dag na het etentje dat georganiseerd was door Bella Ravdin reflecteerden Martin 

Ennals en Michael Williams nog even na over het aanbod en besloten vervolgens om een nota 

op te stellen, waarin ze zouden vragen naar een ontmoeting met enkele gevangenen van wie 

ze de naam wel hadden en van wie ze wisten dat ze in Israël opgesloten zaten, in de hoop dat 

dit hen zou worden toegestaan. Dit bleek geen valse hoop te zijn geweest. De Amnesty-

vertegenwoordigers kregen naast het door de Israëlische autoriteiten voorgestelde bezoek aan 

de gevangenis van Beit Liet namelijk ook de toelating om de gevangenis van Ramallah op de 

Westelijke Jordaanoever te bezoeken. Ennals en Williams hadden erop gelet dat de directeur 

van de gevangenis van Ramallah slechts een uur voor hun aankomst op de hoogte werd 

gebracht van hun bezoek, toen de commissaris voor het Israëlische gevangeniswezen (die de 

Amnesty-delegatie begeleidde) via een telefoon in de auto Amnesty‟s bezoek had 

aangekondigd. De gevangenisdirecteur kreeg niet de kans om speciale maatregelen te treffen 

die eventuele wantoestanden dienden te verbergen. Op het vlak van veiligheidsmaatregelen 

was de gevangenis in Rammalah een complexe gevangenis, die oorspronkelijk gebouwd was 

door de Britten. De Amnesty-vertegenwoordigers konden er de gevangenistoestanden 

inspecteren en werden er in de mogelijkheid gesteld om met vier Arabische gevangenen te 

spreken. Uit deze gesprekken zou blijken dat enkele van hen in aanmerking kwamen om als 

gewetensgevangenen geadopteerd te worden.
376

 Voor deze potentiële adoptiegevallen zou 

Amnesty haar onderzoeksafdeling onderzoek laten voeren en wanneer bevestigd werd dat ze 

inderdaad niet van geweld konden worden beticht, dan zouden ze effectief geadopteerd 

worden. Eind jaren zestig was onderzoek naar gewetensgevangenen nog steeds Amnesty‟s 

prioriteit, wat in de nadagen van de Zesdaagse Oorlog ook nodig bleek voor Israël.  

Na hun bezoeken aan deze gevangenissen concludeerden ze dat ze omstandigheden hadden 

aangetroffen die hen ten zeerste aanvaardbaar leken. Martin Ennals schreef dan ook aan de 

commissaris voor het gevangeniswezen in Israël dat hij tevreden was met wat hij had gezien 

in de bezochte gevangenissen en dat dit zeer zeker niet overeenkwam met de beschuldigingen 

van foltering.
377

 De vertegenwoordigers van Amnesty gingen er niet vanuit dat de vermeende 

Arabische slachtoffers hadden gelogen, maar namen aan dat de mishandelingen hadden 

plaatsgevonden tijdens de ondervragingen vóór de gevangenschap van de slachtoffers en dit 

in slechts enkele zeldzame politiebureaus of detentiecentra, maar zeker niet systematisch. 
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Geen van de gevangenen die ze hadden gesproken had namelijk geklaagd over folteringen of 

mishandelingen tijdens hun gevangenschap, op een persoon na die zei dat hij tijdens zijn 

vierentwintig uur durende ondervraging bewusteloos geslagen was. Volgens Amnesty‟s eerste 

indruk was dit echter een uitzonderingsgeval.
378

 Maar opnieuw, men kan zich de vraag stellen 

in hoeverre deze twee gevangenissen representatief waren voor het algemene gevangenis-

wezen in Israël en in hoeverre de gevangenen konden vertellen wat ze wilden, zonder op een 

of andere manier aan repraisailles te worden onderworpen. Verder meldde Ennals in zijn 

verslag nog dat er verdere afspraken werden gemaakt die Michael Williams zouden toestaan 

na goedkeuring van het militaire bestuur opnieuw een gevangenis te gaan bezoeken in door 

Israël bezet Palestijns gebied en dit na Ennals‟ vertrek uit Israël.
379

 Voorlopig echter hadden 

ze alvast deze gevangenisbezoeken afgelegd, die de beschuldigingen van foltering niet leken 

te bevestigen. 

 

10.1.5. Samenwerking met het ICRK en Amnesty‟s nieuwe conclusie 

 

Al bij al zouden de Amnesty-vertegenwoordigers aanvankelijk dus positief reageren op hun 

eerste bezoeken aan enkele Israëlische gevangenissen om er te gaan praten met Arabische 

gevangenen en er de gevangenistoestanden te gaan evalueren. Van foltering leek alvast geen 

sprake te zijn, althans in de twee gevangenissen die ze bezocht hadden. Desalniettemin ging 

Israël niet volledig vrijuit wanneer het aankwam op beschuldigingen van mensenrechten-

schendingen. Amnesty had naar goeder trouw namelijk ook onderzoek gevoerd naar het 

algemene klimaat in het land met betrekking tot politieke gevangenen. Ennals en Williams 

concludeerden dat een aanzienlijk aantal mensen vastzat zonder proces omwille van veilig-

heidsoverwegingen door de Israëlische staat. Deze arrestaties en detenties werden mogelijk 

gemaakt door de Defence Emergency Regulations (1945). Verre van bevredigend was ook de 

manier waarop de beschuldigden hun zaak konden verdedigen. Bovendien deden gesprekken 

met advocaten van de vermeende slachtoffers hen vermoeden dat de Israëlische autoriteiten 

met hun georchestreerde gevangenisbezoeken niet het volledige plaatje hadden getoond. 

Amnesty was met andere woorden toch niet volledig overtuigd van Israëls onschuld wat de 

foltering betrof. De advocaten hadden de Amnesty-vertegenwoordigers geïnformeerd dat hun 

cliënten mishandeld waren voor de aanvang van hun proces en dat aan hen vaak de toegang 
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werd geweigerd tot hun advocaat of tot personeel van het ICRK.
380

 De UVRM werd in Israël 

met andere woorden niet ten volle geoperationaliseerd. Daarom nam Amnesty geen genoegen 

met de gevangenisbezoeken die door de Israëlische autoriteiten werden voorgehouden als 

bewijzen dat er geen wantoestanden hadden plaatsgevonden in detentiecentra tijdens en in de 

nasleep van de Zesdaagse Oorlog.  

Haar vastberadenheid om met het onderzoek door te gaan, ondanks haar eerdere tevredenheid 

met wat ze had gezien, werd nog versterkt door haar samenwerking met het ICRK. Hoewel 

zowel de structuur als de werkwijze van het ICRK en van Amnesty grondig verschillen, 

werken beide organisaties geregeld samen, temeer omdat ze allebei bekommerd zijn om het 

lot van (krijgs)gevangenen. In deze casus was samenwerking dan ook zeker relevant. Het zijn 

allebei NGO‟s, maar in tegenstelling tot Amnesty publiceert het ICRK haar bevindingen niet 

en kent ze ook geen brede basis van vrijwillige leden op dezelfde wijze als Amnesty die kent. 

Het ICRK wordt dan ook beschouwd als een organisme sui generis, dat een speciale plaats 

inneemt in het internationale recht, waar ook in het theoretisch kader werd op gewezen.
381

 

Ondanks hun samenwerking zijn er dus belangrijke veschillen tussen beide organisaties. Sean 

MacBride drukte tijdens een bijeenkomst van de leden van Amnesty in 1963 de aanwezige 

leden op het hart dat hij vond dat net zoals het ICRK ook Amnesty er belang bij had om 

vertrouwelijke onderhandelingen te voeren met regeringen wanneer de omstandigheden dit 

rechtvaardigden en wanneer het de gevangenen ten goede kwam. Hij kreeg echter weinig 

gehoor, want de overige leden stonden daar zeer wantrouwig tegenover. Er werd dan ook 

beslist dat Amnesty elke vorm van privéonderhandelingen met regeringen en fondsen van 

regeringen ondubbelzinnig zou weigeren.
382

 Deze verschillende aanpak weerhield Amnesty er 

echter niet van om goede contacten te (blijven) onderhouden met het ICRK en informatie uit 

te wisselen. In 1966 zou dit contact zelfs geformaliseerd worden door Amnesty tijdens een 

bijeenkomst van de leden. Samenwerking met het ICRK werd goedgekeurd om onderzoek 

naar vermeende gevallen van foltering buiten gewapende conflicten te vergemakkelijken.
383

  

Zo had Amnesty eveneens in het geval van haar missie in Israël contact opgenomen met een 

vertegenwoordiger van het ICRK die zonder de aanwezigheid van de gevangenisautoriteiten 
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gesprekken had gevoerd met Arabische gevangenen.
384

 Uit wat deze gevangenen hem wisten 

te vertellen, concludeerde hij dat de beschuldigingen van foltering bevestigd werden. Doordat 

Amnesty een groot vertrouwen had in het werk van het ICRK, stelde ze haar oorspronkelijke 

evaluatie over het respecteren van de rechten van Arabische gevangenen door de Israëlische 

autoriteiten bij.
385

 Daarnaast bevestigde ook Amnesty‟s eigen onderzoek de ernst van de zaak. 

De onderzoeksafdeling rond het Midden-Oosten had heel wat informatie verzameld in 

Londen. Daar werd alle informatie afkomstig van de meest uiteenlopende bronnen gecheckt 

en gedubbelcheckt, om er zeker van te zijn dat de informatie accuraat was. Dat de nood aan 

accuraatheid van informatie voor Amnesty‟s geloofwaardigheid van het allergrootste belang 

is, is naderhand wel duidelijk.
386

 Aan de hand van de informatie die ze had verzameld rond de 

vermeende folteringen in Israël was ze ervan overtuigd geraakt dat haar mening diende te 

worden bijgesteld. Het zag er meer en meer naar uit dat er wel degelijk sprake was (geweest) 

van foltering. Haar aanvankelijk tevreden houding werd verlaten en ingeruild voor een 

kritische en lobbyende houding, zoals in de volgende paragrafen geïllustreerd zal worden.  

 

10.2. Nasleep van de missie: Amnesty lobbyt voor een onderzoekscommissie 

 

10.2.1. Het rapport en de oproep tot een Israëlische onderzoekscommissie  

 

Naarmate de beschuldigingen van foltering door de Israëlische autoriteiten zich begonnen op 

te stapelen, onder meer door gesprekken met advocaten van vermeende slachtoffers en met 

het ICRK, stelde Amnesty haar oorspronkelijke conclusie dus bij en oordeelde ze dat de 

beschuldigingen zeer ernstig moesten worden genomen. Naar goeder trouw stelt Amnesty 

onder toezicht van het IS na elke missie een bondig verslag op. Na haar missie naar Israël in 

1969 was dit niet anders en stelde ze tevens een rapport op dat mede werd samengesteld door 

het IS en waarin de vermeende foltering en mishandeling van Arabische gevangenen werden 

beschreven. Voor mensenrechtenorganisaties is het opstellen van geschreven rapporten een 

essentieel onderdeel van hun werkzaamheden. Na het hele proces van het verzamelen van 

feiten, wordt een rapport gezien als een middel om een doel te bekomen, namelijk het doen 

naleven van universele standaarden inzake mensenrechten. Daarbij is het de bedoeling dat het 
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rapport effectief verandering teweegbrengt. S. Cohen wijst er echter op dat rapporten op zich 

ook het doel zelf kunnen worden. Dit is het geval wanneer er een plichtsgevoel ontstaat bij de 

mensenrechtenactivisten om getuige te zijn en de waarheid aan het licht te brengen, ook 

wanneer ze beseffen dat geen wezenlijke oplossingen voor de mensenrechtenschendingen uit 

de bus zullen komen als resultaat van het rapport.
387

 Of Amnesty‟s rapport uiteindelijk een 

middel zal zijn waarmee ze effectief haar doelen wist te bereiken of toch eerder zal worden 

ingeschakeld als doel zelf, zal het verdere verloop van de casus moeten uitwijzen. Toen 

Amnesty haar rapport begin 1969 opstelde, had ze alvast de intentie om er concrete zaken 

mee te verwezenlijken, zoals hieronder nader uitgelegd zal worden. 

Op de bijeenkomst van de IEC van maart 1969 bracht Michael Williams verslag uit van zijn 

missies naar Libanon, Jordanië en Israël, wat als basis diende voor het rapport dat genoeg stof 

tot nadenken gaf en de nood aan verder onderzoek rechtvaardigde. Men kwam tijdens die 

vergadering overeen de Israëlische regering te vragen een formele onderzoekscommissie op te 

richten om de beschuldigingen van mishandeling van Arabieren tijdens de ondervragingen en 

onmiddellijk na de arrestaties te onderzoeken. De beschuldigingen werden door Amnesty met 

andere woorden als te ernstig beschouwd om niet nader te onderzoeken. Eens haar rapport op 

punt stond, werd vervolgens een kopie opgestuurd naar de Israëlische regering, vooraleer er 

ruchtbaarheid aan werd gegeven in de pers. Amnesty gaf de regering zo de kans om het 

rapport in te kijken en te beslissen om al dan niet in te gaan op het voorstel. Ze stelde echter 

tegelijkertijd een deadline voorop. Indien Amnesty tegen het eind van april datzelfde jaar 

geen positief antwoord zou ontvangen van de Israëlische autoriteiten, dan zou het rapport van 

Michael Williams en van Martin Ennals met betrekking tot Israël en het Midden-Oosten in het 

algemeen worden gepubliceerd.
388

 Amnesty stelde dus een deadline voorop, maar niet zonder 

de Israëlische regering voldoende de kans te geven om positief te reageren op Amnesty‟s 

voorstel. Dit past binnen de typische werkwijze van Amnesty, die haar onderzoek altijd met 

discretie en respect voor regeringen voert op de typische pragmatische manier waarop A.M. 

Clark en J.A. McCann reeds wezen.
389

 Door het rapport niet onmiddellijk te publiceren, maar 

een embargo in te stellen van een maand, hield Amnesty als het ware een troef achter de hand 

en kon ze de medewerking van de Israëlische regering in zekere zin afdwingen. Bovendien 
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gaf Amnesty zo voldoende tijd aan de regering in kwestie om zelf de situatie te onderzoeken 

en te verbeteren, vooraleer ruchtbaarheid te geven aan de situatie. Hierbij was de Israëlische 

regering zich steeds bewust van een mogelijke publicatie van het rapport, wat moest dienen 

als aanmoediging om de aanbevelingen van Amnesty op te volgen. Indien de regering daartoe 

de wil niet zou hebben of de beschuldigingen simpelweg zou ontkennen, zou Amnesty bij 

wijze van drukkingsmiddel haar rapport effectief publiceren. In dergelijke situaties speelt 

Amnesty dus haar bescheiden vorm van macht en morele autoriteit uit door lichte druk uit te 

oefenen op de regering. Ook in deze casus was Amnesty er zich maar al te goed van bewust 

dat de Israëlische regering niet gebaat was met de publicatie van dit rapport, omdat het haar 

reputatie en integriteit niet ten goede zou komen. De ‘mobilization of shame’ trad hier met 

andere woorden in werking. Of deze aanpak effectief was, zal verderop duidelijk moeten 

worden. In elk geval verrichtte Amnesty ook in het geval van Israël op haar gewoonlijke, 

nauwgezette manier onderzoek naar de beschuldigingen en kreeg het land geen andere 

behandeling dan om het even welk ander land zou hebben gekregen in dergelijke situatie, wat 

Amnesty zelf ook zal benadrukken (cf. infra). 

Amnesty stuurde naast het rapport dus ook een sterke aanbeveling op naar de Israëlische 

regering om een formeel onderzoek op te starten De regering mocht dan wel zelf een 

onderzoek voeren, maar toch diende dit onderzoek aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo 

moesten er volgens Amnesty onafhankelijke, internationale waarnemers van NGO‟s zoals het 

ICRK, de Internationale Commissie van Juristen en Amnesty zelf aan kunnen meewerken.
390

 

Als onafhankelijk oog zouden zij moeten toezien op een eerlijk verloop van het onderzoek. 

De organisatie benadrukte in haar rapport wel dat ze het heel jammer vond dergelijk rapport 

met prima facie bewijs van serieuze mishandeling van Arabische gevangenen tijdens en vlak 

na de ondervraging te moeten opstellen, aangezien ze de normaal liberale aard van het 

Israëlische regime erkende.
391

 Amnesty‟s omschrijving van het Israëlische regime als liberaal 

voelt mijns inziens toch eerder vreemd aan, des te meer omdat in deze masterscriptie reeds 

besproken werd dat het in Israëls geval beter is de staatsvorm te omschrijven als een 

alternatieve vorm van democratie, zoals I. Pelegs ‘communal democracy’ of Y. Shapiro‟s 

„formele democratie‟.
392

 In elk geval werd duidelijk dat beter niet gesproken wordt over Israël 

in termen van „liberale democratie‟ of dat daarover althans discussie bestaat. Bovendien werd 
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in het theoretisch kader benadrukt dat Amnesty zich ziet als bewaker van het internationaal 

recht en niet als verdediger van het moeilijker te vatten concept „democratie‟, dat een 

politieke ideologie is.
393

 Dit werd in een vorig hoofdstuk echter reeds genuanceerd door erop 

te wijzen dat Amnesty eigenlijk impliciet de democratie verdedigde door vooral op te komen 

voor gewetensgevangenen in ondemocratische, autoritaire regimes.
394

 Ook deze verwijzing 

van Amnesty naar haar tevredenheid over het normaal liberale regime in Israël bevestigt dat 

het inderdaad moeilijk te beweren is dat Amnesty geen verdediger is van het concept 

„democratie‟. 

Hoe dan ook, vóór de oorlog van 1967 – en dus vóór de Israëlische bezetting – was Amnesty 

omwille van wat ze „de liberale aard van het regime in Israël‟ noemde nog niet vaak in 

aanvaring gekomen met de regering aldaar.
395

 Doordat Amnesty dit in haar rapport zelf 

schreef, werd mijn vermoeden bevestigd. Er werd reeds op gewezen dat bij het doornemen 

van het archief het landenarchief van Israël inderdaad zo goed als onbestaande was voor de 

periode voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog en dat de periode erna het land niet meer zou 

ontbreken in het archief.  

 

10.2.2.  Standaard Minimum Regels voor de Behandeling van Gevangenen 

 

Het voorlopig nog niet gepubliceerde rapport was dus verzonden naar de Israëlische regering, 

die het in beraad kon nemen. Aan de hand van het rapport had Amnesty bevestigd dat ze sterk 

geloofde in de beschuldigingen van foltering van Arabische gevangenen door Israëlische 

autoriteiten. De organisatie stelde de nood aan strenge veiligheidsmaatregelen in politieke en 

militaire situaties zoals die toen in de Bezette Gebieden gekenmerkt werden door guerrilla, 

niet in vraag. Er werd reeds gezegd dat Israël te kampen had met guerrillapraktijken van de 

Palestijnse verzetsbeweging al Fatah, die zich midden jaren zestig had aangesloten bij de 

PLO en vanuit Gaza en Syrië raids uitvoerde op door Israël bezet gebied. Israël had zo zeker 

redenen om veiligheidsmaatregelen te treffen. Bovendien werd gewezen op het constante 

Israëlische onveiligheidsgevoel dat niet volledig ongegrond was en waardoor het recht op 

zelfverdediging vaak werd ingeroepen om veiligheidsmaatregelen te legitimeren. Er was met 

                                                           
393

 M. Mutua. “Human Rights International NGOs.”, p. 158. 
394

 I. Martin, geciteerd in: M. Mutua. “Human Rights International NGOs. A Critical Evaluation.”, in: C.E. 

Welch (ed.). NGOs and Human Rights: Promise and Performance. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2001, p. 159. 
395

 Amnesty International Archives. Indexed Documents. Folder 434: Report on the treatment of certain 

prisoners under interrogation in Israel. 



137 
 

andere woorden gegronde vrees bij de Israëli‟s voor guerrilla vanuit Palestijnse hoek. 

Desondanks was Amnesty van mening dat de behandeling van de gevangenen conform moest 

zijn aan de UVRM en aan de Standaard Minimum Regels voor de Behandeling van 

Gevangenen.
396

 Dat Amnesty pleitte voor de naleving van de UVRM hoeft niet te 

verwonderen en werd reeds voldoende benadrukt, maar in deze casus werd duidelijk dat ook 

de Standaard Minimum Regels voor de Behandeling van Gevangenen behoren tot die 

mensenrechteninstrumenten die Amnesty expliciet verdedigt. Ze werden aangenomen op het 

eerste VN-Congres inzake de Preventie van de Misdaad en de Behandeling van Misdadigers 

in 1955.
397

 Daar werd heel gedetailleerd opgesomd wat algemeen beschouwd werd als een 

aanvaardbare behandeling van gevangenen. Zo dienden gevangenen bijvoorbeeld kledij te 

dragen die aangepast was aan het klimaat waarin ze verbleven, moesten ze voedsel krijgen dat 

voedzaam genoeg was, moesten ze de juiste medische hulp krijgen die ze nodig hadden en 

mochten ze niet gefolterd of op een andere wrede manier behandeld worden.
398

 Deze regels 

dienden in theorie te worden nageleefd, maar bevatten tot dan toe geen voorzieningen voor 

politieke gevangenen. Amnesty was toen de enige NGO die zich daar actief voor inzette, wat 

de organisatie voor een zware opdracht plaatste, waarvoor ze bovendien nood had aan 

voldoende fondsen.
399

 In dit verband zou in augustus 1970 het vierde VN-Congres inzake de 

Preventie van de Misdaad en de Behandeling van Misdadigers plaatsvinden in Kyoto, Japan. 

Amnesty zag voor deze conferentie een grote rol weggelegd voor zichzelf wat betreft de 

behandeling van politieke gevangenen en gewetensgevangenen. Ze benadrukte dat op hen 

speciale nadruk diende te worden gelegd als een aparte categorie van gevangenen. De IEC 

had dan ook besloten dat de organisatie veel geld zou besteden aan een grondige studie over 

gevangenisomstandigheden wereldwijd in het licht van de Standaard Minimum Regels om zo 

voorstellen voor een speciaal statuut voor politieke gevangenen te kunnen formuleren voor 

waar dit nog niet het geval was. Deze amendementen van het eerste congres hieromtrent in 

1955 dienden ook te verwijzen naar de rol van dokters bij de behandeling van gevangenen en 

dienden het recht om gevangenissen en gevangenen te bezoeken te omvatten. Bovendien 

hoopte Amnesty ook om de doodstraf op de agenda te krijgen, een thema waar ook de VN 

zich al aanzienlijk voor had ingezet in die periode. In maart 1969 woonde Amnesty in New 
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York een vergadering bij van een consultatieve groep ter voorbereiding van dit congres. Dat 

Amnesty in dit verband het voortouw wilde nemen, bewijst ook het seminarie van experts dat 

ze organiseerde naar aanleiding van het congres en waarvoor ze allerlei andere organisaties 

uitnodigde, waaronder de Internationale Commissie van Juristen, de Democratic Lawyers en 

het ICRK. Verder zou ze ook contact blijven onderhouden met de VN.
400

 Samenwerking met 

internationale en niet-gouvernementele organisaties was voor Amnesty prioritair, indien dit 

kon bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelen, zoals ook samenwerking met het ICRK 

tijdens de missie in Israël had aangetoond. In het geval van de voorbereidingen van het 

congres in Kyoto was het haar doel om staten de Standaard Minimum Regels voor de 

Behandeling van Gevangenen te doen naleven. Amnesty had sterke aanwijzingen dat Israël 

deze regels schond, hoewel het land er nochtans aan gebonden was, en gaf dit ook aan in haar 

rapport.  

Concreet gaf ze in het rapport de stand van zaken weer met betrekking tot de gevangenissen, 

de ondervragingscentra, de duur van de foltering en beschrijvingen, namen of pseudoniemen 

van vermoedelijke folteraars. Daarnaast bevatte het materiaal in Amnesty‟s bezit ook foto‟s 

en medische rapporten met betrekking tot vermeende slachtoffers die ondertussen hun 

toevlucht hadden gezocht tot Jordanië en andere buurlanden van Israël. Amnesty ging er prat 

op in het bezit te zijn van zowel (betrouwbare) bronnen uit Israël en de Bezette Palestijnse 

Gebieden zelf als van bronnen daarbuiten. Al deze bronnen konden namen doorspelen van 

mannen en vrouwen uit Israëlische gevangenissen en dit tot in januari 1970. Deze informatie 

was meestal afkomstig van mensen die ofwel zelf het slachtoffer waren geweest van foltering, 

ofwel getuige waren van de effecten van foltering op medegevangenen of familieleden.
401

 Het 

rapport gaf met andere woorden een overzicht van de voorlopige bevindingen van de 

Amnesty-vertegenwoordigers die in het kader van de missies naar het Midden-Oosten op de 

hoogte werden gebracht van mogelijke foltering door Israëlische autoriteiten. Het feit dat dit 

rapport geüpdatet was tot in januari 1970 verraadt overigens reeds dat de kwestie een lange 

tijd zou aanslepen vooraleer Amnesty haar rapport effectief zou publiceren. Amnesty hoopte 

aan de hand van dit rapport expliciet duidelijk te maken dat deze serieuze beschuldigingen 

onmiddellijk moesten worden onderzocht om te kijken of ze overeenstemden met de realiteit, 

zodat de praktijken konden worden gestopt (indien deze voortduurden) en de schuldigen 
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konden worden gestraft. Dit kon volgens Amnesty enkel verwezenlijkt worden door het 

oprichten van een onderzoekscommissie wiens onpartijdigheid buiten kijf zou moeten staan. 

In wat volgt, zal worden onderzocht hoe de Israëlische regering daarover dacht. 

 

10.2.3. Reactie van de Israëlische regering 

 

Door het „gat‟ in het archief, waarbij er voor de periode vanaf maart 1969  tot augustus 1969 

geen archiefmateriaal te bespeuren was, is niet met zekerheid te bepalen hoe de contacten 

tussen Amnesty en de Israëlische autoriteiten ondertussen waren verlopen. De eerste bronnen 

na maart 1969 lichtten pas een tip van de sluier op voor wat er in augustus van dat jaar 

gebeurd was. Daaruit konden alvast enkele zaken worden afgeleid met betrekking tot deze 

onderbelichte periode in het archief.  

De door Amnesty vooropgestelde deadline, eind april 1969, werd niet gehaald. Het werd 

duidelijk dat Amnesty pas op 10 augustus een repliek had gekregen van de Israëlische 

regering, die de organisatie meedeelde dat ze niet akkoord ging met het rapport. De regering 

had ondertussen zelf nauwgezet onderzoek gevoerd ter verificatie van de beschuldigingen en 

volgens haar had dat onderzoek uitgewezen dat de vermeende foltering niet had plaats-

gevonden, of dat er althans geen duidelijke bewijzen voorhanden waren dat de Arabische 

gevangenen mishandeld werden of nog zouden worden.
402

 Uiteraard was Amnesty niet heel 

erg verbaasd over deze reactie, aangezien dit in dergelijke situaties een typische reactie is van 

regeringen. Er zijn namelijk een aantal reacties die vaak terugkomen. In het algemeen weet S. 

Cohen deze reacties te herleiden tot drie veel voorkomende reacties. Eerst en vooral is er het 

klassieke discours van officiële ontkenning; ten tweede is er de tactiek van het tegenoffensief, 

waarbij de beschuldigingen worden afgedaan als ongegrond, inaccuraat, propaganda en meer 

van dat; en als derde reactie kan het zijn dat de regering in kwestie de beschuldigingen al dan 

niet volledig toegeeft.
403

 De reactie die de Israëlische regering in dit stadium van haar 

contacten met Amnesty gaf, kan dus eerder worden ondergebracht onder de eerste twee 

categorieën. De Israëlische regering benadrukte dat in Israël de wet heerste en dat elke 

individuele klacht over misbruiken door regeringsautoriteiten er steeds werd onderzocht, wat 

in het geval van de beschuldigingen door de vermeende Arabische slachtoffers uit Amnesty‟s 
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rapport ook werd gedaan. Ze verzekerde verder dat de schuldigen, indien dit voldoende 

bewezen werd, gestraft zouden worden.
404

 Haar eigen onderzoek had echter uitgewezen dat de 

beschuldigingen ongegrond waren, waarmee ze de beschuldigingen ontkende.  

Verder liet de regering in haar antwoord op Amnesty‟s missieverslag weten dat er in Israël 

gedetailleerde en strikte regels bestonden voor de behandeling van gevangenen wiens rechten 

ten volle werden verzekerd en gecontroleerd. Daarbij wees ze erop dat de onafhankelijkheid 

van de Israëlische rechtbanken universeel werd erkend en dat elke gevangene de rechts-

bijstand kreeg waar hij of zij recht op had. In verband met de getuigenissen van de vermeende 

Arabische slachtoffers die Michael Williams in Jordanië ondervraagd had, klaagde Israël over 

hun anonimiteit en de afwezigheid van zelfs een minimum aan gegevens die als noodzakelijk 

werden beschouwd om een onderzoek te starten, zo beweerde ze. Geen enkele regering zou 

daarom bereid zijn om dergelijke beschuldigingen na te trekken, die volgens Israël overigens 

door geen enkele andere bron konden worden bevestigd.
405

 Het was vrij duidelijk dat met 

„geen enkele andere bron‟ gedoeld werd op niet-Arabische bronnen. De regering deed de 

anonieme beschuldigingen af als „wilde beschuldigingen‟ en vijandige propaganda vanuit 

Arabische hoek tegen de Israëlische staat. D. Weissbrodt wees er reeds op dat regeringen in 

gewapende conflictsituaties vlugger geneigd zijn om critici te bestempelen als verspreiders 

van propaganda.
406

 In de reactie van de Israëlische regering kon echter niet afgeleid worden 

dat ze Amnesty beschuldigde als verspreider van propaganda of als criticus of iets dergelijks. 

Ze bleef heel hoffelijk in haar antwoord aan de organisatie. Verder verwees de regering ook 

naar enkele beschuldigingen vanuit Arabische hoek van willekeurige executies die ze zou 

hebben uitgevoerd, terwijl inderdaad algemeen geweten was dat de doodstraf er nooit werd 

uitgevoerd, zelfs niet wanneer het ging om Arabische terroristen die veroordeeld werden voor 

moord. Wel is het zo dat niet-gerechtelijke moorden op terroristen geen uitzonderingen zijn 

(cf. supra).
407

 Misschien was dit ook in deze casus het geval en zat er een kern van waarheid 

in de beschuldigingen van de Arabieren, maar het bronnenmateriaal stelde mij niet in staat 

daar meer inzicht in te krijgen. 
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In elk geval waren de Israëlische autoriteiten ervan overtuigd dat de beschuldigingen slechts 

een onderdeel waren van Arabische propaganda en hadden ze twijfels bij de betrouwbare aard 

van het bewijsmateriaal van de in Jordanië verblijvende (vermeende) slachtoffers. Alles 

samengenomen vonden de Israëlische autoriteiten dan ook dat de beschuldigingen die in het 

Amnesty-rapport vermeld werden niet als basis konden dienen voor een gerechtelijk onder-

zoek, wegens gebrek aan geloofwaardigheid.
408

 Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

reacties van regeringen op mensenrechtenbeschuldigingen zoals S. Cohen die had samen-

gevat, ook hierin te herkennen zijn. Israël zette als het ware een soort tegenoffensief in door 

de beschuldigingen in twijfel te trekken omdat ze deel zouden uitmaken van een propaganda-

campagne van de Arabieren, maar ook door te beweren dat er op basis van het door Amnesty 

verzamelde materiaal niet genoeg uitsluitsel kon worden gegeven over de accuraatheid van de 

beschuldigingen, althans voor wat de beschuldigingen van de Arabieren betrof die in Jordanië 

ondervraagd werden door Michael Williams.
409

 Het is van belang hierbij op te merken dat 

Israël eerder de Arabieren viseerde en deed uitschijnen dat Amnesty zich had laten misleiden 

door hen, dan dat ze Amnesty zelf aanviel en beschuldigde van het voeren van propaganda. 

Wat de getuigenissen van Arabische gevangenen betreft die in Israël zelf geïnterviewd 

werden door Michael Williams en Martin Ennals, was de regering van oordeel dat er genoeg 

details voorhanden waren om een volledig onderzoek uit te voeren. De getuigenissen bevatten 

in deze gevallen vaak wel de namen van de slachtoffers. Maar zoals reeds aan bod kwam, had 

het onderzoek dat de regering zelf had laten uitvoeren uitgewezen dat de beschuldigingen 

ongegrond waren en dat de vermeende slachtoffers betrokken waren geweest bij terroristische 

en gewelddadige activiteiten, waardoor ze in geen geval als „gewetensgevangenen‟ konden 

worden beschouwd (iets wat Amnesty noch beweerd, noch ontkend had overigens).
410

 Dit 

onderzoek was echter niet hetzelfde als een onderzoekscommissie met een onafhankelijke 

waarnemer waar Amnesty op aandrong. Doorheen heel het verslag van de Israëlische regering 

was de algemene teneur er een van verontwaardiging. De regering vond het jammer dat 

Amnesty de verkeerde indruk verspreidde dat het rapport gebaseerd was op feiten, terwijl dat 

volgens haar niet het geval was. De regering stelde expliciet dat ze alle beschuldigingen van 

foltering van gevangenen ontkende en dat een formele onderzoekscommissie dan ook niet 
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nodig was, aangezien haar eigen onderzoek reeds had uitgewezen dat de beschuldigingen vals 

waren, zo meende ze. Als bijlage van haar verslag voegde ze tenslotte nog de resultaten toe 

van haar eigen onderzoek – dat Amnesty overigens niet als een precedent voor de toekomst 

mocht zien, zo waarschuwde ze. Daarmee hoopte de regering haar woorden kracht bij te 

zetten en aan te tonen dat de beschuldigingen ongegrond waren. De regering zag dan ook het 

nut niet in van publicatie van Amnesty‟s rapport en hoopte dat de organisatie dit achterwege 

zou laten. Ze had voornamelijk schrik dat citaten uit hun context zouden worden gerukt om 

propagandadoeleinden van Arabieren of Arabisch-gezinden te dienen. Het zag er naar uit dat 

de Israëlische regering niet vlug akkoord zou gaan met de oprichting van een onderzoeks-

commissie en dat Amnesty nog heel wat lobbywerk voor de boeg zou hebben. 

 

10.2.4. Speciaal Comité van de Verenigde Naties 

 

Ook al kreeg Amnesty nul op het rekest en stond de Israëlische regering niet te springen om 

een onderzoekscommissie op te richten, toch zou de organisatie het daar niet bij laten en 

blijven ijveren voor een formeel onderzoek. Naar aanleiding van de bijeenkomst van de 

Internationale Commissie van Juristen in Genève in september 1969, werden zowel 

Amnesty‟s IEC als ICM ook aldaar gehouden. Amnesty onderhield van meet af aan goede 

relaties met de Internationale Commissie van Juristen, zoals reeds duidelijk werd in het 

hoofdstuk over Amnesty‟s ontstaan. Dat dit in de jaren zestig zeker het geval was, is mede te 

verklaren door het feit dat Sean MacBride in die periode niet enkel voorzitter van Amnesty‟s 

IEC was, maar tussen 1963 en 1970 ook secretaris-generaal van de Internationale Commissie 

van Juristen. De band tussen beide NGO‟s werd op die manier dus quasi verpersoonlijkt door 

Sean MacBride.
411

  

In Genève zouden allerhande belangrijke zaken worden besproken die van toepassing waren 

op de casus. Martin Ennals bracht de organisatie er op de hoogte dat een Speciaal Comité van 

de VN-Mensenrechtencommissie dat een studie maakte over de behandeling van Arabische 

gevangenen door de Israëlische autoriteiten Amnesty gevraagd had bewijs voor te leggen van 

folterpraktijken door de Israëlische autoriteiten.
412

 Eerder werd er al op gewezen dat de Raad 

van Europa gebruik had gemaakt van Amnesty‟s informatie omtrent foltering in Griekenland. 

Ook nu weer zou er vraag zijn naar Amnesty‟s informatie en dit keer vanuit de VN. Dat er 
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vanuit de VN vraag kan zijn naar informatie van NGO‟s, zoals in het theoretisch kader werd 

beweerd, wordt hier bevestigd. 

Tengevolge van deze uitnodiging bracht secretaris-generaal Martin Ennals in Genève verslag 

uit over zijn gesprekken met de Israëlische vertegenwoordigers, die ook aanwezig waren in 

Genève en met wie hij het over deze uitnodiging van dit Speciale Comité had gehad. Uit zijn 

verslag bleek dat deze vertegenwoordigers er hadden op aangedrongen om Amnesty niet toe 

te laten bewijsmateriaal van mensenrechtenschendingen via Michael Williams door te geven 

aan dit Speciale Comité.
413

 Dat de Israëlische regering het niet zag zitten dat Amnesty haar 

verzamelde bewijsmateriaal zou voorleggen aan dit comité hoeft niet te verwonderen. Toch 

dient wat nadere uitleg over het comité te worden gegeven, om deze terughoudendheid van de 

Israëlische regering volledig te begrijpen. Het was namelijk zo dat de Algemene Vergadering 

van de VN in december 1968 een resolutie had aangenomen die opriep tot het oprichten van 

een Speciaal Comité dat onderzoek moest voeren naar de Israëlische praktijken en de invloed 

ervan op de mensenrechten van de Arabieren in de Bezette Gebieden en daarbuiten.
414

 In 

september 1969 werd besloten dat Sri Lanka, Somalië en Joegoslavië erin zouden zetelen.
415

 

Dat dit landen waren die het zelf niet nauw namen met mensenrechten, stoorde de Israëlische 

regering. Dit kaderde binnen een algemene verontwaardiging bij Israël, waarbij het land van 

mening is dat het disproportioneel veel onder vuur komt te liggen bij de VN omwille van zijn 

mensenrechtensituatie. De mensenrechtenproblematiek in Israël komt inderdaad uitgebreid 

aan bod in zowel internationale organisaties zoals de VN, als in de media. Het zou geen grote 

inspanning vergen om een krantenartikel te vinden waarin Israël kritisch beoordeeld wordt 

omwille van zijn omgang met de Palestijnen.
416

 Het is met andere woorden niet zo dat men 

geheel „objectief‟ omspringt met de mensenrechtenproblematiek en dat er een correspondentie 

bestaat tussen de ernst van mensenrechtenschendingen en de hoeveelheid aandacht die men 

eraan schenkt.
417

 Volgens R. Thakur zijn politici in het kader van de VN geneigd om 

geopolitieke, geostrategische of commerciële overwegingen te laten meespelen bij het 

aanklagen van regeringen wegens mensenrechtenschendingen. De VN is dan ook heel wat 
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selectiever in het aanklagen van landen dan Amnesty.
418

 Zo zou meer dan een kwart van de 

VN-resoluties die de mensenrechtensituatie in een land veroordelen betrekking hebben op 

Israël en werden er meer speciale bijeenkomsten van de Algemene Vergadering over het 

conflict in het Midden-Oosten gehouden dan voor om het even welk ander land.
419

 Bovendien 

wijst J. Donnelly op de verschillende comités die de VN hebben opgericht, speciaal voor de 

Palestijnen, waaronder dus het Speciaal Comité dat Amnesty om informatie vroeg. Hij meent 

dat dit enkel valt te verklaren door politieke motieven.
420

 D.A. Habibi spreekt in dit verband 

over ‘politicized human rights’.421
 Om deels tegemoet te komen aan de vraag van onder meer 

D.A. Habibi waarom Israël zoveel meer onder de aandacht komt van de VN en de media, vind 

ik het relevant om O.A. Bakhashabs visie hierbij te betrekken. Volgens hem draagt de VN een 

speciale verantwoordelijkheid voor de situatie in Israël en de Bezette Gebieden, omwille van 

hun mislukte verdelingsplan uit 1947 en omwille van de garanties die ze had beloofd aan de 

Arabische Palestijnen die in een toekomstige Israëlische staat zouden moeten wonen, zoals 

onder meer geïllustreerd werd door resolutie 194.
422

 Ze zijn volgens hem met andere woorden 

zowel moreel als wettelijk verplicht om dit probleem te helpen oplossen. In een artikel uit The 

Sunday Times van 19 juni 1977 dat ik in het archief van het IS van Amnesty aantrof, schreef 

de auteur, wiens naam nergens te bespeuren was, dat de aanpak van mensenrechten-

schendingen in Israël door de internationale gemeenschap van groot belang is, omdat de 

inwoners van de Bezette Gebieden afhankelijk zijn van internationale bescherming door 

internationale verdragen die dienen te worden nageleefd.
423

 

Dat Israël het Speciale Comité niet erkende en er evenmin mee samenwerkte, moet dan ook 

deels in het licht van dit alles worden begrepen. Martin Ennals daarentegen had contact met 

twee experts van het comité, Waldon Ramsey van Tanzania en Mr. Jar van India, en voelde 

aan dat ze het bewijsmateriaal van Amnesty heel goed konden gebruiken. Zonder dat 

materiaal zou het comité geen bezwarend materiaal kunnen voorleggen dat onweerlegbaar 
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kon bewijzen dat Israël zich aan mensenrechtenschendingen had schuldig gemaakt.
424

 Dit was 

de hoofdreden waarom Israël dan ook liever niet zag gebeuren dat Amnesty inging op het 

voorstel. Daaruit kon ofwel de conclusie worden getrokken dat Israël zich wel degelijk had 

schuldig gemaakt aan foltering en vreesde dat dit nu aan het licht zou komen, ofwel dat Israël 

oprecht schrik had voor propaganda vanuit Arabische hoek. 

De secretaris-generaal van Amnesty schreef in dezelfde maand in een brief aan de Israëlische 

regering dat het moeilijk zou worden om als organisatie met consultatieve status bij de VN 

niet in te gaan op deze vraag, zeker aangezien zij heel wat relevante informatie zou kunnen 

bieden. In diezelfde brief benadrukte hij verder nogmaals dat Amnesty eerder terughoudend 

was om haar onderzoeksresultaten te publiceren of op een andere manier te verspreiden, maar 

dat ze in ruil daarvoor had gehoopt op de welwillendheid en medewerking van de Israëlische 

autoriteiten om een onderzoekscommissie op te starten en op basis van Amnesty‟s rapport de 

beschuldigingen na te trekken.
425

 Dit was echter nog steeds niet gebeurd, ondanks de officiële 

onderhandelingen die Israël voerde met Amnesty‟s secretaris-generaal. De organisatie nam 

zulke beschuldigingen steeds serieus en had reeds op haar beurt ook de onderzoeksresultaten 

van het bovenvermeld onderzoek dat de Israëlische autoriteiten zelf hadden gevoerd, onder de 

loep genomen in Genève. De organisatie kwam desalniettemin tot de conclusie dat dit verslag 

onvoldoende uitsluitsel gaf en niet kon bewijzen dat er geen sprake was van foltering. En 

aangezien de Israëlische regering nog steeds geen aanstalten had gemaakt een onderzoeks-

commissie van start te laten gaan, had de IEC dan ook in algemene samenspraak besloten dat 

de consultatieve status van Amnesty effectief benut moest worden en dat moest worden 

ingegaan op de vraag van de VN om bewijs voor te leggen.
426

 Dit bewijsmateriaal moest 

volgens de IEC enerzijds duidelijk maken dat Amnesty het betreurde dat Israël zich in de 

Bezette Gebieden niet hield aan de Conventie van Den Haag en diende anderzijds ook 

veelzeggende verwijzingen te bevatten naar de situatie in Irak, waar Joden allerlei 

beperkingen werden opgelegd en waar zelfs executies van (onder meer) Joden plaatsvonden 

(cf. supra).
427

 De IEC had dan ook niet enkel beslist om het bewijsmateriaal voor te leggen 

aan het Speciale Comité, maar had ook twee noodresoluties met betrekking tot Arabische 
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staten uitgevaardigd. Een ervan was Tunesië, de andere Irak.
428

 Hogerop werd reeds 

besproken dat Amnesty zich in die periode namelijk ook heel erg inzette voor Irak, waar 

mensenrechtenschendingen op grote schaal plaatsvonden. Zo drong Amnesty er al een hele 

tijd op aan bij de Iraakse regering om de toestemming te krijgen om er processen te gaan 

bijwonen en gevangenissen te bezoeken. Via haar contacten met het Speciale Comité van de 

VN hoopte ze dus ook andere wanpraktijken op de mensenrechtenagenda te plaatsen. Hiermee 

trachtte Amnesty met andere woorden opnieuw een zekere balans in evenwicht te houden en 

alle partijen die zich op een of andere manier schuldig maakten aan mensenrechten-

schendingen onder de aandacht te brengen, in plaats van slechts één partij te viseren. Dit is 

eens te meer een voorbeeld van hoe Amnesty zich steeds onpartijdig tracht op te stellen en 

alle mensenrechtenschendingen aanklaagt ongeacht de verantwoordelijken. In samenspraak 

met alle leden werd via de ICM besloten dat Amnesty verder zou ijveren voor de oprichting 

van een onafhankelijke onderzoekscommissie en een speciaal rapport zou opstellen om aan 

het Speciale Comité te overhandigen. Amnesty‟s penningmeester zou ondertussen verdergaan 

met de informele discussies die hij aan het voeren was met eminente Britse Joden, want het 

was uiteraard niet enkel de secretaris-generaal die lobbyde bij Israël. Amnesty zou – 

voorlopig althans –  afzien van publicatie van het rapport en de secretaris-generaal zou verder 

blijven onderhandelen met de Israëlische regering.
429

 

Toen echter bleek dat het Speciale VN-Comité geen bijeenkomsten meer zou houden voor 5 

januari 1970, werd duidelijk dat het voor Amnesty niet mogelijk zou zijn om haar bewijzen 

mondeling te presenteren, omdat ze niet aanwezig zou kunnen zijn. Voor het comité was dit 

geen probleem en het nodigde de organisatie uit haar bewijzen schriftelijk voor te leggen. 

Voor Amnesty werd dit echter wel als een probleem beschouwd. Ze vreesde dat ze op die 

manier de bewijzen niet op de door de IEC geplande manier zou kunnen voorleggen en dat 

daardoor de verwijzingen naar de behandeling van (Joodse) gevangenen in Arabische 

gevangenissen door het VN-Secretariaat grotendeels als irrelevant zouden worden afgedaan. 

Martin Ennals was dan ook van mening dat indien het Amnesty‟s doel was te achterhalen wat 

de gevangenistoestanden waren in Israël en aan de hand van onderzoek hiernaar een basis 

voor onderhandelingen met de Israëlische autoriteiten te leggen, Amnesty uiteindelijk toch 

best afzag van een schriftelijke getuigenis aan de VN. Als reden daarvoor kon dan worden 
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opgegeven dat Amnesty nog steeds aan het onderhandelen was met de Israëlische regering om 

een onderzoekscommissie op te richten en dat de zaak sub iudice was.
430

 De secretaris-

generaal verkoos deze gang van zaken en wilde dus liever niet doorgaan met Amnesty‟s 

getuigenis voor het Speciale Comité.  

Dit is volgens mij alvast niet te rijmen met een onredelijke houding van Amnesty ten opzichte 

van de Israëlische autoriteiten en opnieuw een duidelijk voorbeeld van hoe Amnesty in deze 

kwestie steeds trachtte om de balans in evenwicht te houden. Het verwijt dat ze te eenzijdig 

zou zijn, gaat naar mijn mening althans niet op in dit concrete geval. Amnesty wilde niet op 

de zaken vooruit lopen en haar onderhandelingen met de Israëlische autoriteiten niet in gevaar 

brengen. Daarom had ze uiteindelijk besloten om geen bewijsmateriaal voor te leggen aan het 

Speciale Comité in de vrees dat te eenzijdig de nadruk zou worden gelegd op de Israëlische 

mensenrechtenschendingen en dat de misbruiken door de Arabieren te onderbelicht zouden 

worden, aangezien die niet tot het mandaat van het comité behoorden.  

 

10.3. Een nieuw voorstel: Amnesty’s eigen onderzoek  

 

10.3.1. Ontmoeting met Netanel Lorch, VN-vertegenwoordiger van Israël  

 

Secretaris-generaal Martin Ennals diende als hoofd van Amnesty zijn organisatie steeds op de 

hoogte te houden van zijn activiteiten en lobbywerk in het kader van het mandaat. Een van de 

belangrijke opdrachten van de secretaris-generaal en van Amnesty in het algemeen is trachten 

er bij te zijn wanneer verschillende regeringsvertegenwoordigers samenkomen, zoals in het 

kader van de VN. Opnieuw zou blijken dat contact met de VN van groot belang was voor 

Amnesty. De VN-bijeenkomsten vormen het forum bij uitstek om contacten te leggen met 

regeringsvertegenwoordigers. Eind september 1969 zou Amnesty van dergelijke bijeenkomst 

gebruik kunnen maken om haar lobbywerk verder te zetten. Aangezien de hele kwestie met 

betrekking tot Israël nog niet beslecht was en de discussie rond een onderzoekscommissie 

bleef aanslepen, wist Ennals tijdens de bijeenkomst van de VN in New York eind september 

1969 een vervolg te breien aan het hele verhaal door nogmaals contact op te nemen met de 

Israëlische autoriteiten. Dit keer gebeurde het contact via Netanel Lorch, de Israëlische 

ambassadeur van de VN. Secretaris-generaal Martin Ennals had in New York lange discussies 
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gevoerd met deze diplomaat, waarover hij uitvoerig verslag bracht tijdens de volgende IEC. 

Het belang van deze gesprekken zou blijken uit Amnesty‟s nieuwe voorstel. Aangezien haar 

eerste voorstel om een onafhankelijke onderzoekscommissie van start te laten gaan (nog) geen 

ingang had gevonden bij de Israëlische regering, vroeg Martin Ennals om een alternatieve 

koers te bewandelen met de goedkeuring en samenwerking van de Israëlische regering. 

Concreet vroeg hij tijdens een van deze gesprekken met Netanel Lorch of de Israëlische 

regering er iets op tegen zou hebben indien Amnesty zou vragen om haar eigen onderzoeks-

commissie op te richten.
431

 Netanel Lorch gaf hem te verstaan dat de Israëlische regering 

zeker bereid zou zijn dit voorstel te overwegen en vroeg hem contact te blijven onderhouden 

met de Israëlische autoriteiten via de Israëlische ambassade in London.
432

 In navolging van 

dergelijke gesprekken was het sowieso de gewoonte dat Amnesty contact bleef onderhouden 

met regeringsvertegenwoordigers. Dit was zeker nodig, aangezien zij dienden als Amnesty‟s 

verbinding met de regeringen van wie ze iets hoopten te verkrijgen en aangezien het anders in 

het merendeel van de gesprekken bij loze woorden zou blijven. Na deze bijeenkomst in New 

York bleef Martin Ennals inderdaad contact onderhouden met Netanel Lorch via schriftelijke 

correspondentie.  

Tijdens dit hele proces stond Martin Ennals daarenboven ook in contact met Gidon Gottlieb, 

de toenmalige Amnesty-vertegenwoordiger bij de VN. Zoals in het theoretisch werd 

aangekondigd, werkte Amnesty reeds vroeg in haar geschiedenis samen met de VN, een trend 

die ook waar te nemen was bij andere NGO‟s, wiens belang bij de VN begon toe te nemen. In 

1964 kreeg ze er consultatieve status en begon ze bijeenkomsten bij te wonen en zich in te 

zetten voor het afvaardigen van resoluties ten voordele van mensenrechten. Toen werd ook 

reeds gezegd dat informele deelname aan het VN-systeem vaak belangrijker kon zijn dan de 

formele bevoegdheden die haar werden verleend door haar consultatieve status.
433

 Alleen al 

haar aanwezigheid in de persoon van de officiële Amnesty-vertegenwoordiger bij de VN, in 

casu Gidon Gottlieb, en de regelmatige verschijning van de secretaris-generaal kon Amnesty 

de kans geven om regeringsvertegenwoordigers los van officiële vergaderingen aan te 

spreken, wat ook in deze casus het geval was. Tijdens de IEC van oktober 1971 werd besloten 

dat Amnesty haar vertegenwoordiging bij de VN zou uitbreiden en de contacten tussen het IS 

                                                           
431

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Martin Ennals naar Netanel Lorch, 6 

oktober 1969. 
432

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Verslag van Martin Ennals aan de IEC, 16 oktober 

1969. 
433

 H. Cook. “Amnesty International at the United Nations”, p. 182 + pp. 184-185. 



149 
 

in Londen en het VN-Secretariaat in New York zou aanhalen.
434

 Voorlopig beschikte 

Amnesty dus nog enkel over Gidon Gottlieb en diens vrouw als Amnesty-vertegenwoordigers 

in New York.  

Van zodra Amnesty haar eerste voorstel had voorgelegd aan de Israëlische regering, namelijk 

om een onderzoekscommissie op te richten, had Gidon Gottlieb in de tussentijdse periode zelf 

gedetailleerde discussies gevoerd met de Israëlische delegatie om in naam van Amnesty mee 

te helpen lobbyen voor een onderzoek dat steeds dringender diende te worden gevoerd. 

Vervolgens zou ook Martin Ennals zelf onderhandelen met de Israëlische vertegenwoordiger 

voor de VN, waarna hij schriftelijk contact bleef onderhouden met Lorch. In zijn schriftelijke 

correspondentie bedankte hij Lorch nogmaals voor de tijd die hij had vrijgemaakt voor een 

gesprek op een moment waarop hij het zeker druk had.  De toenmalige premier van Israël, 

Golda Meir, bracht toen namelijk net een bezoek aan New York. Martin Ennals vatte hun 

gesprekken nog eens schriftelijk samen, opdat ze niet vergeten zouden worden en drukte via 

Lorch nogmaals Amnesty‟s bezorgdheid uit over de behandeling van gevangenen en over de 

niet-naleving door Israël van artikels 5, 9, 18 en 19 van de UVRM.
435

 Centraal in deze 

artikelen staan het verbod op foltering, het verbod op willekeurige arrestatie en detentie, de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van overtuiging.
436

 De contacten die werden gelegd 

tijdens deze VN-bijeenkomst legden zo de basis voor verdere onderhandelingen met Amnesty 

over een onderzoek dat dringend gevoerd diende te worden. 

 

10.3.2. Rechter Haim Cohn 

 

Martin Ennals had aan Netanel Lorch dus voorgesteld om Amnesty zelf een nieuwe, maar 

formelere missie te laten zenden naar Israël, wat neerkwam op een koerswijziging van 

Amnesty. Ze liet nu het plan om een onderzoekscommissie over te laten aan de Israëlische 
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regering zelf varen en zou nu ijveren voor een eigen onderzoekscommissie om de toestanden 

in de gevangenissen te onderzoeken. Het nieuwe voorstel was op die manier eigenlijk nog 

gunstiger voor Amnesty dan haar aanvankelijke voorstel. Bij het nieuwe voorstel zou het 

onderzoek echter niet exclusief door Amnesty gevoerd worden, want de organisatie besefte 

dat het anders nooit kans op slagen zou hebben. Daarom stelde ze voor om ook een eminente 

Israëlische jurist te betrekken bij het onderzoek. Martin Ennals dacht daarbij aan een persoon 

van het kaliber van rechter Haim Cohn van het Israëlische Hooggerechtshof, die ook 

sympathisant was van Amnesty. Hij was van 1960 tot aan zijn pensioen in 1981 lid van het 

Israëlische Hooggerechtshof en hield er tot aan zijn dood in 2002 verschillende internationale 

ambten op na, waaronder het voorzitterschap van de Associatie voor Burgerrechten in 

Israël.
437

 Opnieuw was Amnesty‟s keuze om dergelijke commissie aan te stellen met 

medewerking van een vooraanstaande jurist weloverwogen. I. Peleg wees er reeds op dat de 

Israëlische rechtbanken altijd al deel uitmaakten van de meest liberale componenten in Israël 

(samen met de academische en artistieke wereld). Dit was zeker ook het geval voor het 

Hooggerechtshof. Het hof heeft historisch gezien een belangrijke rol gespeeld in het 

garanderen en uitbreiden van de burgerlijke en mensenrechten in Israël, waarbij het zelfs de 

reputatie kreeg van ‘guardian of human rights’.
438

 Dit nieuwe voorstel toonde aan dat het 

onderzoek volgens Amnesty het best zou worden uitgevoerd door personen die niet politiek 

gemotiveerd waren, in tegenstelling tot haar eerdere voorstel waarbij kans op betrokkenheid 

en partijdigheid groter zou geweest zijn (hoewel Amnesty in haar eerste voorstel weliswaar 

ook ruimte voorzag voor medewerking van onafhankelijke waarnemers). Amnesty heeft altijd 

het meeste waarde gehecht aan onderzoekscommissies die worden uitgevoerd door mensen 

zonder politieke motivaties, alsook aan het aan de dag leggen van de nodige discretie tijdens 

het voeren van haar onderzoeken.
439

 Ook deze onderzoekscommissie zou deze principes 

moeten hooghouden.  

In het licht van dit nieuwe voorstel was Martin Ennals er nog meer van overtuigd geraakt dat 

het beter was voor Amnesty om af te zien van het voorstel van het Speciale Comité van de 

VN om bewijsmateriaal voor te leggen. Op die manier zou de weg naar onderhandelingen met 

de regering open liggen en bovendien kon een onderzoek door Amnesty in samenwerking met 
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de Israëlische regering een belangrijk precedent zijn voor de organisatie.
440

 Amnesty moest 

kiezen tussen enerzijds samenwerking met de VN door bewijsmateriaal voor te leggen en 

anderzijds een goede verstandhouding met de Israëlische autoriteiten nastreven, om de kans 

op succes voor haar doeleinden, i.e. onderzoek naar de mensenrechtensituatie van Israël na de 

Zesdaagse Oorlog, te vergroten. Amnesty had duidelijk gekozen voor de tweede optie, zodat 

de kans op verwezenlijking van haar voorstel tot het oprichten van een onderzoekscommissie 

zo weinig mogelijk in het gedrang zou komen.  

 

10.3.3. Het nieuwe voorstel 

 

Concreet stelde Amnesty voor om haar eigen onderzoek te mogen voeren, met goedkeuring 

van de Israëlische regering, zonder echter de medewerking van de Israëlische regering uit te 

sluiten. Die zou bijvoorbeeld ook betrokken kunnen worden bij het opstellen van het rapport. 

Amnesty zou zich laten bijstaan door een vooraanstaande Israëlische jurist, waarbij ze 

specifiek rechter Haim Cohn in gedachten had, zoals uit de vorige paragraaf reeds bleek. Er 

zouden afspraken gemaakt worden om gevangenissen en detentiecentra te bezoeken en er 

zouden interviews worden afgenomen met regeringsambtenaren in dienst van zowel de civiele 

als de militaire administratie. Dit alles om de bevindingen uit haar eerste rapport na te gaan. 

Bovendien zou Amnesty haar onderzoek niet in het openbaar voeren, maar de nodige discretie 

aan de dag leggen. Ze zou vooraf de Israëlische regering om goedkeuring vragen over het 

forum waarin de publicatie zou verschijnen, alvorens een finaal rapport te publiceren.
441

 

Amnesty vroeg dan wel om haar eigen onderzoek en stelde redelijk wat voorwaarden voorop, 

maar probeerde toch ook deels tegemoet te komen aan de Israëlische regering. Martin Ennals 

verzekerde de Israëlische ambassadeur dat Amnesty wel degelijk het volste vertrouwen had in 

de onafhankelijkheid en integriteit van een onderzoekscommissie door de Israëlische regering, 

maar aangezien die er niet onmiddellijk zat aan te komen riep Amnesty‟s IS in Londen op tot 

dit nieuwe voorstel. VN-vertegenwoordiger Netanel Lorch antwoordde hierop dat dit verzoek 

het best in geschreven vorm voorgelegd kon worden aan de Israëlische regering en hij 

beloofde Martin Ennals van een spoedig antwoord te voorzien, te meer daar die expliciet 

gevraagd had spoedig een antwoord te formuleren. Dit was begrijpelijk, aangezien de feiten 
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die zich tijdens en vlak na de Zesdaagse Oorlog hadden afgespeeld steeds verder in het 

verleden kwamen te liggen, wat het onderzoek steeds meer zou bemoeilijken. Tijd was 

kostbaar geworden.  

Daarnaast liet Martin Ennals het ook niet na te benadrukken dat Amnesty zeer tevreden was 

over de actieve medewerking die de Israëlische regering reeds verleend had en waardoor 

Amnesty al vele zaken had weten op te helderen. Hoewel de organisatie nog steeds geen 

positief antwoord had ontvangen betreffende het opstarten van een onderzoekscommissie, 

bleef de secretaris-generaal hoffelijk in zijn houding ten opzichte van de Israëlische regering 

en bedankte hij de regering voor de actieve medewerking die ze reeds verleend had.
442

 Dit is 

enerzijds merkwaardig, te meer omdat in interne documenten van Amnesty eerder geklaagd 

werd over de pogingen van Israël om de publicatie van het rapport van Amnesty uit te stellen 

zonder richting het instellen van een onderzoekscommissie te evolueren (cf. infra). Anderzijds 

is het begrijpelijk, omdat Amnesty voor een groot deel afhankelijk is van haar contacten met 

autoriteiten van landen waarnaar ze onderzoek verricht. Een hoffelijke houding aan de dag 

leggen is een minimumvereiste om haar banden niet te verbreken met de regeringen in 

kwestie. Het zou enkel in het nadeel van de organisatie gespeeld hebben om te fel van leer te 

zijn getrokken in het uitdrukken van ongenoegen over de weinig effectieve samenwerking die 

de Israëlische regering reeds verleend had om een onderzoekscommissie in te richten. Toch 

erkende Amnesty de goede wil van de Israëlische regering en drukte die op het hart dat ze het 

zelf niet gepast zou vinden beschuldigingen van foltering te publiceren wanneer de regering in 

kwestie daar iets trachtte aan te doen. Het was inderdaad zo dat de Israëlische regering zelf 

reeds een onderzoek had gevoerd naar de beschuldigingen, al bleek toen dat ze de 

beschuldigingen ongegrond vond. Desalniettemin stond ze wel open voor contact met 

Amnesty en daarom zou de organisatie vooralsnog niet overgaan tot de publicatie van haar 

rapport. 

 

10.3.4. Reactie op het tweede voorstel van Amnesty 

 

Antwoord van de Israëlische regering: Raanan Sivan, consul-generaal 

 

De ontmoeting tussen Netanel Lorch en Martin Ennals is een bewijs van het belang van VN-

bijeenkomsten voor NGO‟s om contacten te leggen met officiële vertegenwoordigers van 
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regeringen. Met de VN als platform is in dit concreet geval een dynamiek in gang gezet. Toch 

was de ontmoeting geen garantie voor succes. Het lobbywerk om een onderzoek te starten 

verliep nog steeds niet vlekkeloos. In mijn onderzoek verscheen een nieuwe belangrijke actor 

op het toneel, namelijk Raanan Sivan, de toenmalige consul-generaal van de Israëlische 

ambassade in Londen en dus een belangrijk tussenpersoon voor Amnesty en de Israëlische 

regering. Deze liet Martin Ennals weten dat zijn voorstellen doorgegeven waren aan de 

Israëlische regering om in beraad te worden genomen.
443

  

Op het eerste gezicht lijkt deze mededeling van de consul-generaal zeer aannemelijk en 

passend binnen zijn bevoegdheden. Het is tenslotte de taak van een consul-generaal om als het 

ware dergelijk doorgeefluik te zijn. Deze mededeling van de ambassade vond Martin Ennals 

echter zeer vreemd. Zoals hij het leek op te vatten, was de Israëlische regering als het ware zo 

gul om Amnesty‟s voorstel in beraad te nemen, terwijl hij benadrukte dat de onder-

handelingen die hij had gevoerd met Netanel Lorch net op diens eigen aanvraag hadden 

plaatsgevonden en officieel waren. Het door Ennals geformuleerde voorstel in naam van 

Amnesty was er gekomen na officiële onderhandelingen in New York met leden van Israëls 

delegatie bij de VN. Het was volgens Ennals dan ook een evidentie dat Amnesty‟s voorstel 

voorgelegd werd aan de Israëlische regering. Bovendien had hij na zijn gesprekken met Lorch 

in New York nog verdere gesprekken gevoerd met deze VN-ambassadeur en volgde hij diens 

advies op om, eens terug in Londen, contact op te nemen met de Israëlische ambassade.  

Op 30 oktober was Ennals dan ook langsgegaan bij Raanan Sivan om er een uitgebreid 

gesprek te voeren over de zaak, in aanwezigheid van een zekere Mr. Ruppin. De secretaris-

generaal wist te vertellen dat Amnesty‟s IEC ondertussen akkoord was gegaan met het nieuwe 

voorstel en Sivan deelde mee dat hij die ochtend informatie had verkregen van de Israëlische 

regering met betrekking tot datzelfde voorstel. Volgens Ennals werd er toen afgesproken dat 

Amnesty op basis van de brief naar Lorch, als schriftelijke neerslag van en tastbare 

herinnering aan de gesprekken in New York, verder zou gaan met het uitwerken van haar 

nieuwe voorstel. Zo had de IEC van 29 oktober de nodige verdere afspraken gemaakt en 

gestemd over de personen die in naam van Amnesty het onderzoek zouden voeren in Israël, 

zoals later zal blijken.
444

 Volgens de secretaris-generaal waren dit de vooruitzichten die door 

de Israëlische diplomaten in het vooruitzicht werden gesteld voor Amnesty, als gevolg van de 
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gesprekken die hij in New York had gevoerd met Netanel Lorch. Voor Ennals was het met 

andere woorden een uitgemaakte zaak dat Amnesty doorging met de plannen die ze tot dan 

toe had gemaakt en zou er geen sprake mogen zijn van een beraadslaging door de Israëlische 

regering, die volgens Ennals al akkoord was gegaan via haar delegatie in New York. De 

secretaris-generaal ging er met andere woorden vanuit dat Amnesty het fiat had gekregen van 

de Israëlische regering om haar tweede voorstel in de praktijk om te zetten. Door zijn brief 

van 12 november leek Raanan Sivan plots op dit alles terug te komen, volgens de perceptie 

van Ennals. Om aan te tonen dat hij niet opgezet was met deze gang van zaken, liet hij het niet 

na om extra in de verf te zetten dat er zowel binnen als buiten Amnesty ontevreden stemmen 

waren die graag hadden gehad dat hij zijn mandaat van tijdens de bijeenkomst van de IEC in 

Genève volbracht had, i.e. het voorleggen van Amnesty‟s rapport aan het Speciale Comité van 

de VN. Zo wilde hij als het ware benadrukken dat het net Amnesty was die zo vriendelijk was 

door te wachten met de publicatie van het rapport. Zoals reeds vermeld werd, had Amnesty 

uiteindelijk besloten om zowel af te zien van het voorleggen van bewijsmateriaal aan de VN 

als om haar rapport reeds te publiceren, in de hoop zo op de medewerking van de Israëlische 

autoriteiten te kunnen rekenen. Ennals hoopte dat de Israëlische regering niet op haar stappen 

zou terugkeren en wachtte nu op een hopelijk positief antwoord.  

Consul-generaal Raanan Sivan zag de hele zaak echter anders. Hij ontkende niet dat hij 

tijdens het overleg met de secretaris-generaal bevestigd had dat hij op de hoogte was gebracht 

van het nieuwe voorstel. Wat hij zich echter niet herinnerde, net zomin als de aanwezige Mr. 

Ruppin, was dat er die dag werd besloten dat Amnesty‟s brief waarin haar nieuwe voorstel 

werd uiteengezet als basis zou dienen voor verdere stappen richting het effectief oprichten van 

een onderzoekscommissie. Hij verklaarde dat hij niet in de positie was om zulke beslissingen 

te nemen in naam van de Israëlische regering en wees er op dat Ennals zelf daar ook niet kon 

van uitgaan, omdat hij zijn IEC nog op de hoogte diende te brengen van hun gesprek.
445

 Het 

kwam er op neer dat Sivan, met spijt weliswaar zoals hij schreef, niet kon bevestigen dat de 

Israëlische regering principieel akkoord ging met Amnesty‟s wens, zoals die werd uitgedrukt 

in Ennals‟ brief naar Netanel Lorch. Het zag ernaar uit dat een onderzoekscommissie door 

Amnesty zelf niet onmiddellijk in het verschiet lag. 
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Antwoord van rechter Haim Cohn 

 

De secretaris-generaal had ook antwoord gekregen op de brief die hij eind oktober 1969 had 

geschreven naar de Israëlische rechter Haim Cohn, met daarin zijn verzoek om door Amnesty 

een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de beschuldigingen en de vraag naar zijn 

medewerking in deze onderneming. De rechter antwoordde dat hij hier niet kon op ingaan, 

omdat hij zijn rol in dit alles te onduidelijk vond. Volgens de Israëlische wetgeving diende de 

regering een onderzoekscommissie in te richten en diende de voorzitter van het Hoog-

gerechtshof een rechter te benoemen tot voorzitter van de commissie. In 1968 werd inderdaad 

de Commissions of Enquiry Act uitgevaardigd, die tot doel heeft om feiten uit te klaren die 

door de regering van algemeen belang worden geacht. Dergelijke commissies dienen te 

worden opgericht door een regeringsbeslissing en zijn belangrijk om daden van regerings-

autoriteiten en zelfs van ambtenaren van openbare diensten te onderzoeken. Wat hen nog 

belangrijker maakt, is dat ze juridische gevolgen hebben, vooral met betrekking tot de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van personen die openbare ambten bekleden.
446

 Er was met 

andere woorden in Israël wel een wet die het inrichten van onderzoekscommissies toeliet, 

maar deze dienden te worden opgericht op het initiatief van de regering zelf en niet door 

buitenstaanders zoals Amnesty. 

Rechter Haim Cohn verwees bovendien naar het onderzoek dat de Israëlische autoriteiten naar 

aanleiding van het Amnesty-rapport hadden gevoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 

had hem de onderzoeksresultaten daarvan opgestuurd. Haim Cohn had deze bestudeerd en 

concludeerde daaruit dat er niets meer te onderzoeken viel. De Israëlische regering had dit 

onderzoek zo goed als ze kon verricht, volgens Haim Cohn. Meer nog, ze had het in elk geval 

beter gedaan dan in het geval Arabische landen dergelijke onderzoeken zouden uitvoeren, zo 

schreef hij.
447

 De rechter reageerde naar mijn mening vrij heftig. Bovendien vond hij de 

verwoordingen in het voorstel om een onafhankelijke onderzoekscommissie op te richten te 

vaag en nam hij dan ook liever niet deel aan een onderzoek dat op voorhand niet nauwkeurig 

omschreven was, ongeacht door wie het werd uitgevoerd.
448

 Ook de Israëlische ambassade in 

Londen gaf in november 1969 geen bevestiging dat het door Amnesty voorgestelde onderzoek 

toegestaan zou worden, zoals in de vorige paragraaf beschreven werd. Dat de Israëlische 
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regering niet onmiddellijk zou toezeggen, was te verwachten. Opmerkelijk echter was de 

sceptische houding van rechter Haim Cohn, aangezien Martin Ennals in een vorige brief nog 

sprak over hoe hij Amnesty genegen was. Uit zijn brief viel niet expliciet af te leiden dat hij 

het plan van Amnesty volledig afschoot, maar er was in elk geval weinig enthousiasme te 

bespeuren om na te gaan in hoeverre de Israëlische autoriteiten zich tijdens en na de 

Zesdaagse Oorlog te buiten waren gegaan aan foltering. Die terughoudendheid om mee te 

werken aan een onderzoekscommissie verklaarde de rechter deels door te wijzen op wat hij de 

„Greuelpropaganda‟ van de Arabieren tegen Israël noemde, wat overigens een term is die de 

latere premier Menachem Begin in 1952 ook had gebruikt in de context van het bloedbad dat 

in het Palestijnse dorpje Dir Yassin werd aangericht door zionistische paramilitairen in de 

Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948-49.
449

 Haim Cohn weigerde deel te nemen aan een 

onderzoekscommissie die tot doel had beschuldigingen na te trekken die afkomstig waren van 

Arabische regeringen of van Arabieren die in Arabische landen verbleven. Volgens hem 

waren deze beschuldigingen onderdeel van de Arabische propaganda tegen Israël en dus ‘not 

worth the while of any self-respecting commission of inquiry’, om zijn woorden te citeren.
450

  

Men kan zich hierbij de vraag stellen of Haim Cohn een onderzoekscommissie door Amnesty 

niet genegen was omwille van de Israëlische wet die dit bemoeilijkte of omwille van – wat 

hier althans overkomt als – zijn aversie tegenover de Arabische wereld. Nochtans kon de 

Israëlische regering onder de bovenvernoemde Commissions of Inquiry Act een onderzoeks-

commissie inrichten wanneer ze dat wenste. Dergelijke commissie moest dus voorgezeten 

worden door een rechter die benoemd werd door de voorzitter van het Hooggerechtshof, op 

vraag van de regering. Dat Amnesty zelf geen commissie kon opstarten in Israël hoefde geen 

belemmering te zijn voor de Israëlische regering om haar eigen commissie op te richten, zoals 

in Amnesty‟s oorspronkelijke voorstel. Rechter Haim Cohn wenste nog om een andere reden 

liever geen deel uit te maken van dergelijke commissie. Hij vreesde dat door zijn benoeming 

tot voorzitter de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in Israël in vraag zou worden 

gesteld, aangezien de Israëlische regering hem als kandidaat voor het voorzitterschap zou 

moeten voordragen op Amnesty‟s vraag. Dergelijke bemoeienis met een keuze die in de 

praktijk meestal in discretie wordt gemaakt door de voorzitter van het Hooggerechtshof zou in 

de media breed worden uitgesmeerd en als onwettelijk worden gebrandmerkt, zo vreesde hij. 
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Haim Cohn wilde niet riskeren dat de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in Israël 

op die manier in twijfel zou worden getrokken. Anderzijds is het zo dat dergelijke commissies 

onder de Israëlische wet voldoende transparant dienen te zijn door getuigen toe te laten en 

officiële documenten openbaar te maken. Haim Cohn zou dan ook nooit willen samenwerken 

met een commissie die niet voldoende transparant was, want Amnesty had aangekondigd dat 

het in haar eigen commissie discreet te werk zou gaan. Amnesty kreeg dus ook bij de rechter 

nul op het rekest. Haim Cohn wilde niet zetelen in een onderzoekscommissie die hij te privaat 

en niet transparant genoeg vond. Hij verzekerde dat Amnesty nieuwe beschuldigingen zeker 

zo vlug mogelijk onder de aandacht van de Israëlische regering diende te brengen, die dan per 

geval zelf moest beslissen of ze een onderzoekscommissie zou starten of een andere aanpak 

verkoos. Daarbij stond het Amnesty vrij de regering aanbevelingen te doen voor een gepaste 

aanpak.
451

  

Martin Ennals nam akte van Haim Cohns visie en legde deze voor aan de IEC. Zo wilde hij de 

IEC op de hoogte brengen van de redenen die de rechter had opgegeven om niet deel te 

nemen aan de voorgestelde onderzoekscommissie.
452

 Voor iemand die door Martin Ennals als 

een sympathisant van Amnesty werd bestempeld, kwam dit mijns inziens toch over als een 

teleurstellend antwoord. Haim Cohn benadrukte wel dat hij niet in naam van zijn regering 

schreef, maar los daarvan als privépersoon en dat hij omwille van zijn reeds lange 

samenwerking met Amnesty altijd paraat stond voor verdere informatie en advies. Daarom 

nodigde hij Ennals uit om alles verder te bespreken op 14 december in Straatsburg, waar hij 

een bijeenkomst van de Raad van Bestuur van het Mensenrechteninstituut zou bijwonen.
453

 

Zoals verderop zal blijken ging de secretaris-generaal hierop in en werd de discussie er 

verdergezet.  
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10.3.5. Externe ontevredenheid: politieke inmenging 

 

Kritiek van Christopher Mayhew en Ian Gilmour 

 

Ik heb reeds laten vallen dat er binnen Amnesty ontevreden stemmen opgingen die vonden dat 

Amnesty wel haar bewijsmateriaal had moeten voorleggen aan de VN. In het volgende 

hoofdstuk zal op deze interne ontevredenheid en discussie dieper worden ingegaan. Er zou 

echter niet alleen binnen de organisatie ontevredenheid zijn. Ook (deels) van buitenaf was niet 

iedereen opgezet met Amnesty‟s aanpak van de zaak en dan meer bepaald met haar uitstel van 

de publicatie van het rapport. Secretaris-generaal Martin Ennals had in november 1969 de 

kans gehad om in het Britse Lagerhuis een uitvoerig gesprek te voeren met Christopher 

Mayhew over Amnesty‟s werkzaamheden met betrekking tot Israël en meer bepaald over het 

rapport over politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen. Christopher Mayhew was 

overigens reeds acht maanden voor deze ontmoeting met Ennals benaderd door Michael 

Williams die hem informeerde over zijn bevindingen over de situatie in Israël. Hij was dus 

goed geïnformeerd over de zaak, maar Mayhew had Williams beloofd alles vertrouwelijk te 

houden. Ondanks Amnesty‟s pogingen om politiek neutraal en onafhankelijk te zijn, vond ik 

het eerder vreemd dat Michael Williams Brits parlementslid Christopher Mayhew benaderde 

om hem vervolgens vertrouwelijke informatie toe te vertrouwen. Dit bleek echter verklaard te 

kunnen worden door het feit dat hij naast Brits politicus ook een lid was van de Britse 

afdeling van Amnesty. Op die manier is de kritiek die er kwam niet helemaal extern, maar 

ook deels intern. Toch sprak Mayhew eerder vanuit de hoedanigheid van parlementariër dan 

van Amnesty-lid, zoals hieronder zal worden aangetoond. 

Mayhew vond het normaal dat de Israëlische regering trachtte om de publicatie van het 

rapport uit te stellen – wat een gebruikelijke reactie is van een regering die op deze manier in 

diskrediet wordt gebracht – maar hij was het er niet over eens dat de Israëlische regering acht 

maanden de tijd had gekregen om de aanbevelingen in het Amnesty-rapport te bestuderen. 

Volgens hem was een maand voldoende geweest. Daarbovenop was hij het ook niet eens met 

het voorstel van Amnesty om in januari haar bewijsmateriaal niet voor te leggen aan het 

Speciale Comité van de VN indien de Israëlische regering medewerking zou verlenen bij een 

nieuw onderzoek. Volgens hem zou dat de Israëlische regering de kans geven voor verder 

uitstel te zorgen. De regering kon zo namelijk ergens rond de periode voor januari principieel 

wel akkoord gaan om mee te werken, om dan vervolgens tijdens de onderhandelingen toch 
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opnieuw de zaken te laten aanmodderen, zoals volgens hem alle regeringen in dergelijke 

positie zouden doen. Ondertussen zou ze dan tijd gewonnen hebben en zou een onderzoek nog 

steeds niet van start zijn gegaan. Christopher Mayhew wond er in zijn brief geen doekjes om 

dat hij sympathiseerde met de Arabieren. Mayhew stond in Groot-Brittannië dan ook gekend 

als een verdediger van de Arabische zaak.
454

 Hij speelde een leidende rol in het bevorderen 

van de relaties tussen Groot-Brittannië en de Arabische wereld. Hij was niet voor niets een 

stichtend lid van de Council for the Advancement of Arab-British Understanding, die 

opgericht werd in 1969, en van de Labour Middle East Council, die in 1970 zou worden 

opgericht.
455

 Hij vond het jammer dat Amnesty de reputatie van de Israëli‟s en hun supporters 

als het ware publiekelijk had gezuiverd door het rapport (nog) niet te publiceren en in de pers 

aanvankelijk te hebben meegedeeld dat de organisatie tevreden was over de gevangenis-

toestanden in het land. Dat moedigde volgens hem de sympathisanten van de Arabieren enkel 

extra aan om hun beschuldigingen van foltering van politieke gevangenen tijdens hun 

ondervraging te bewijzen. Dat hij heel serieus was bleek uit zijn waarschuwing aan de 

secretaris-generaal. Hij waarschuwde die namelijk dat indien de IEC van Amnesty tijdens de 

volgende bijeenkomst in november 1969 niet zou beslissen over te gaan tot de publicatie van 

het rapport, hij en zijn collega‟s in het Britse parlement het gerechtvaardigd zouden vinden 

hun kritiek op Amnesty openbaar te maken.
456

 Dit toont aan dat hij niet sprak vanuit zijn 

hoedanigheid als Amnesty-lid, maar vanuit die van Brits parlementslid. Deze waarschuwing 

uit parlementaire hoek kwam eerder over als een dreiging dan als een waarschuwing en moet 

voor Amnesty een zet geweest zijn om van te huiveren, rekening houdend met haar politieke 

onpartijdigheid en met het feit dat de gebeurtenissen van 1966-67 vermoedelijk nog vers in 

haar geheugen zaten. Toen werd Amnesty na publicatie van haar rapport over foltering door 

Britse militairen in Aden verweten onder druk te staan van het Britse ministerie van 

Buitenlandse Zaken en was ze tegelijkertijd in ongenade gevallen bij de Britse overheid (cf. 

supra). De Britse politieke wereld voelde zich dus ook betrokken bij de beladen kwestie van 

vermeende foltering in Israël, althans voor wat Brits parlementslid Christopher Mayhew 

betrof. Maar ook Ian Gilmour, Brits parlementariër en tevens lid van de Britse afdeling van 

Amnesty, was het eens met Mayhew. Hij oordeelde dat de Israëlische regering op dezelfde 
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manier behandeld moest worden als alle andere regeringen en vond dat het rapport 

onmiddellijk moest worden gepubliceerd.
457

  

 

Reactie van de secretaris-generaal 

 

Martin Ennals vond het jammer dat Ian Gilmour als oude vriend van Amnesty een verkeerd 

beeld had over de werkzaamheden van Amnesty en verzekerde dat ze wel degelijk dezelfde 

doelen voor ogen hadden.
458

 Hij wees erop dat de Israëlische regering geen voorkeurs-

behandeling kreeg, maar op exact dezelfde manier behandeld werd als om het even welke 

andere regering. Het doel van dergelijke rapporten was in de eerste plaats de vrijlating van 

gewetensgevangenen of een verbetering van gevangenisomstandigheden te bekomen. Dat was 

eind jaren zestig nog steeds de absolute prioriteit van Amnesty. Om te bewijzen dat Amnesty 

de zaak rond vermoedelijke foltering in Israël zeker niet op een andere manier aanpakte dan 

zaken rond andere landen, wees Ennals op het zeer gedetailleerde rapport over de mensen-

rechtentoestanden in Iran, na een zeven weken durend bezoek aan het land. Ook dat rapport 

werd nog niet gepubliceerd omdat de Iraanse regering contacten onderhield met Amnesty, die 

ertoe geleid hadden dat er nieuwe regelingen werden getroffen die de situatie voor 

gevangenen zouden moeten verbeteren. Hetzelfde gold voor de missie naar Indonesië onder 

leiding van Amnesty-vertegenwoordigers professor Julius Stone en Stephanie Grant. Omdat 

Amnesty middenin onderhandelingen met de Indonesische autoriteiten verwikkeld zat in de 

hoop op grote schaal gevangenen vrij te krijgen en gevangenistoestanden te verbeteren, werd 

ook dat rapport nog niet openbaar gemaakt. Publicatie zou de onderhandelingen met de 

regeringen in kwestie als een zeepbel uiteen doen spatten en contraproductief werken. Deze 

gang van zaken toont aan dat Amnesty de zaak Israël op een gelijkaardige manier behandelde 

als andere zaken of in elk geval dat de secretaris-generaal dat toch zo aanvoelde.
459

  

De reden waarom er meer heisa heerste rond deze zaak, is tweeledig. Enerzijds gaf de 

Israëlische regering Martin Ennals de toestemming om een brief die hij had gestuurd naar de 

gevangenisautoriteiten te publiceren, waardoor een breder publiek op de hoogte was van 

Amnesty‟s preoccupatie met Israël. Anderzijds handelde het rapport over een heel gevoelig 

                                                           
457

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Ian Gilmour naar Martin Ennals, 19 

november 1969. 
458

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Martin Ennals naar Christopher 

Mayhew, 21 november 1969. 
459

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Martin Ennals naar Christopher 

Mayhew, 21 november 1969. 



161 
 

onderwerp dat vaak in de media kwam (en komt). Het was toen niet anders dan nu. Israël 

krijgt steeds veel aandacht in de media en politiek en houdt de mensen bezig. Normaliter hield 

Amnesty zich niet bezig met regio‟s waar directe gewelddadige confrontaties plaatsvonden, 

zoals in Vietnam en Biafra toen het geval was, maar doordat de organisatie heel wat ervaring 

had in het Midden-Oosten, was de organisatie zich maar al te bewust van de valkuilen die ze 

kon tegenkomen bij haar werkzaamheden in deze regio. Bij elke stap die Amnesty tot dan toe 

gezet had in Israël werd de IEC nauw betrokken (al was secretaris Eric Baker van de Britse 

afdeling het daar niet altijd mee eens, zoals verderop zal blijken). Daarbij stonden steeds de 

belangen van de gevangenen in Israël centraal. Het was belangrijk dat de omstandigheden 

waarin zij gevangen zaten verbeterden en dat ze, waar mogelijk, werden vrijgelaten. Martin 

Ennals was het persoonlijk niet eens met zowel Christopher Mayhew als Ian Gilmour dat het 

rapport van Amnesty zo vlug mogelijk moest worden gepubliceerd.
460

 Hoe dan ook, over zo‟n 

zaken moest nog steeds de IEC beslissen, die op 29 november 1969 bijeen zou komen om 

zich onder meer hierover te buigen. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk moeten worden 

welke beslissingen de IEC nam en welke gevolgen dat zou hebben voor de hele kwestie. 
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11. Amnesty plant een nieuwe missie naar Israël (1969-1970) 

 

11.1. Voorbereidingen 

 

11.1.1. Beslissing van de IEC: driekoppige Amnesty-delegatie 

 

Tijdens de bijeenkomst van de IEC op 29 november 1969 werd de hele situatie betreffende de 

behandeling van Arabische gevangenen door Israëlische autoriteiten nogmaals gedetailleerd 

besproken. Men was het er unaniem over eens dat het antwoord dat de Israëlische regering in 

augustus van datzelfde jaar had geboden nog vele vragen onbeantwoord liet. Sindsdien was er 

heel wat correspondentie tot stand gekomen tussen Amnesty enerzijds en de Israëlische 

autoriteiten en hun vertegenwoordigers anderzijds, maar dit alles zonder concrete resultaten. 

Amnesty kon er geen genoegen mee nemen dat er nog steeds geen onderzoekscommissie zat 

aan te komen. Men kreeg binnen Amnesty de indruk dat de Israëlische regering de zaak aan 

het rekken was en trachtte om zowel de publicatie van de bevindingen van Amnesty‟s eerste 

missie als verder onderzoek zo lang mogelijk uit te stellen. Wat vermoedelijk alle leden van 

de IEC al maanden aanvoelden, werd tijdens deze bijeenkomst nog eens expliciet aangehaald. 

Na de correspondentie tussen Israël en Amnesty opnieuw doorgenomen te hebben, hakte de 

IEC de knoop door. In samenspraak met de Onderzoeksafdeling werd besloten om opnieuw 

meerdere vertegenwoordigers te sturen naar het Midden-Oosten, meer bepaald naar Jordanië 

en Israël. Zij dienden tijdens de eerste twee weken van januari 1970 verdere bewijzen en 

informatie te gaan vergaren om het originele rapport over Israël up-to-date te houden.
461

 Er 

was ondertussen weer veel tijd verstreken en er bleven klachten en beschuldigingen opduiken. 

De nood aan verder onderzoek was hoog. 

Als Amnesty-vertegenwoordiger koos men opnieuw voor Michael Williams, die als expert in 

de zaak werd beschouwd. Hij zou deze keer echter vergezeld worden door Arne Haaland, een 

Noorse universiteitsdocent en zowel toenmalig lid van de IEC als secretaris van de Noorse 

afdeling van Amnesty.
462

 Later werd nog beslist dat zij op hun beurt vergezeld zouden worden 

door Richie Ryan, een internationale jurist die nauw samenwerkte met de Raad van Europa en 
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lid was van de Ierse afdeling van Amnesty.
463

 Het werd deze keer een driekoppige delegatie. 

Het was belangrijk dat deze Amnesty-delegatie in goed contact stond met het IS in Londen, 

‘the filter through which all accusations of human rights abuses must pass’, om nogmaals de 

gevatte omschrijving door D.A. Lake en W. Wong te citeren.
464

 Daarmee wordt bevestigd dat 

het wel degelijk de secretaris-generaal was die alles coördineerde vanuit Londen. Bij elke stap 

die de missieleden wensten te ondernemen in Israël, dienden ze steeds eerst Martin Ennals te 

verwittigen.
465

 

Verder besloot de IEC dat er begin december onmiddellijk een nieuwe mededeling van 

Amnesty in de pers moest verschijnen om haar vorige persmededeling over de toestand in 

Israël te actualiseren.
466

 Aanvankelijk had ze namelijk haar tevredenheid uitgedrukt over de 

gevangenistoestanden na het bezoek aan de gevangenissen van Beit Liet en Ramallah tijdens 

de missie. Achteraf bleek zoals aangetoond dat de situatie vermoedelijk toch serieuzer was 

dan eerst aangenomen. Amnesty vond het daarom gepast om ook het publiek via de pers op de 

hoogte te brengen van de gewijzigde mening. In dit nieuwe persbericht verkondigde Amnesty 

de beslissingen van de IEC, zijnde dat naar aanleiding van het rapport over de behandeling 

van Arabische gevangenen dat serieuze bewijzen van foltering te kennen gaf, een nieuwe 

missie zou worden gezonden naar Israël. Het tussentijdse onderzoek door de Israëlische 

autoriteiten slaagde er namelijk niet in afdoende te overtuigen dat er geen foltering had 

plaatsgevonden in Israël.
467

 En aangezien er ook geen formele onderzoekscommissie zat aan 

te komen, achtte Amnesty een nieuwe missie nodig om meer duidelijkheid te scheppen in wat 

er nu feitelijk was gebeurd tijdens en vlak na de Zesdaagse Oorlog. Na deze tweede missie 

zou dan opnieuw verslag kunnen worden uitgebracht aan de IEC en ten laatste eind januari 

1970 zou vervolgens een rapport moeten worden gepubliceerd, welk materiaal er ook ter 

beschikking zou zijn, aangezien verder uitstel niet wenselijk was.
468

 Amnesty zou het rapport 

dus vooralsnog niet publiceren, maar zou het wel actualiseren na een nieuwe missie om het 

vervolgens eind januari te publiceren.  
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11.1.2. Diner in Straatsburg 

 

In het kader van de kwestie rond foltering in Griekenland, waar het kolonelsregime vanaf 

1967 voor enkele jaren de plak zou zwaaien, kwam in december 1969 de Subcommissie van 

de VN-Mensenrechtencommissie bijeen in Straatsburg om er naar verdere getuigenissen van 

Griekse slachtoffers te luisteren.
469

 Van deze bijeenkomst op de plaats waar ook de Raad van 

Europa zetelt, maakte Amnesty gebruik om op 14 december een diner bij te wonen met 

medeweten van de toenmalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Abba Eban (cf. 

supra). Tijdens dat diner vond een ontmoeting plaats tussen enerzijds rechter Haim Cohn en 

diens vrouw en anderzijds Amnesty-vertegenwoordigers Sean MacBride, Anthony Marreco 

en Martin Ennals. Haim Cohn werd er op de hoogte gebracht van de beslissing van de IEC om 

in januari 1970 opnieuw vertegenwoordigers van Amnesty naar Israël te sturen, waar ze hem 

konden ontmoeten. Het gezelschap kwam tot een aantal akkoorden. Zo werd beslist dat Haim 

Cohn door Amnesty zo vlug mogelijk op de hoogte zou worden gebracht van de aard van het 

verzamelde prima facie bewijsmateriaal en dat rechter Cohn op zijn beurt zo vlug mogelijk 

Abba Eban op de hoogte zou brengen van de overeenkomsten in Straatsburg en zou peilen 

naar diens mening over de gang van zaken. Abba Eban zou vervolgens premier Golda Meir 

moeten aanraden om een hooggeplaatst lid van de Israëlische Orde van de Advocaten uit te 

nodigen om het bewijsmateriaal te bestuderen en een onderzoek te starten. Dit lid zou worden 

bijgestaan door een waarnemer die vooraf door Amnesty zou worden aangesteld en die heel 

het onderzoek betrokken zou moeten worden bij elke stap die gezet wordt (zoals ook het geval 

was bij de missie naar Aden). Het zou dus geen typisch Israëlisch gerechtelijk onderzoek zijn, 

net omwille van die waarnemer die door Amnesty zou worden aangesteld. Het rapport dat uit 

het onderzoek zou voortvloeien, zou zoals altijd het geval is eerst aan de Israëlische regering 

worden voorgelegd alvorens het publiekelijk wordt gemaakt en tijdens het onderzoek zou 

Amnesty geen ruchtbaarheid geven aan de zaak. Volgens Cohn was de Israëlische regering 

zelfzeker en had ze laten weten dat het rapport gunstig zou zijn voor haar, maar Amnesty had 

wel afgesproken dat het haar rapport ook in het andere geval zeker zou publiceren. Indien de 

Israëlische regering niet akkoord zou gaan met het uiteindelijke rapport, zou Amnesty de 

regering op de hoogte brengen van de datum van publicatie om haar de kans te geven toch een 

statement te maken diezelfde dag. Ondertussen zouden dan in januari opnieuw Amnesty-
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vertegenwoordigers reizen naar Israël om het bewijsmateriaal dat Amnesty reeds in haar bezit 

had verder te gaan onderzoeken, zonder contact op te nemen met de pers.
470

  

Volgens Cohn, die naar mijn gevoel nog steeds sceptisch overkwam, viel er echter niet veel te 

bewijzen. Hij wees erop dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen informatie die 

uit Jordanië kwam en informatie afkomstig uit Israël, waarmee hij opnieuw zijn wantrouwen 

tegenover de Arabische wereld uitdrukte. Hij was het er wel over eens dat indien er bewijs-

materiaal voorhanden was dat informatie kon verschaffen over de gevangenissen, over de 

datum van gevangenneming, over de aard van de (vermoedelijke) foltering en indien mogelijk 

over de folteraars, verder onderzoek zeker de moeite waard zou zijn, ondanks het eventuele 

probleem dat de slachtoffers niet ondervraagd konden worden.
471

 Het was belangrijk dat de 

beschuldigingen op een nauwgezette manier nagetrokken werden. Om te controleren of de 

vermeende Arabische slachtoffers van foltering of mishandeling de waarheid spraken, zou het 

van groot belang zijn om de gevangenisdossiers te mogen inkijken en om te verifiëren of de 

slachtoffers in kwestie wel aanwezig waren op het tijdstip waarop ze beweerden te zijn 

mishandeld. Ook medische rapporten moesten bij het onderzoek betrokken worden, zowel 

medische rapporten uit de gevangenissen als uit de ziekenhuizen. En aangezien de 

hoofdklacht foltering was, was het onontbeerlijk dat werd nagegaan wie op welk moment 

verantwoordelijk was voor ondervraging van de gevangenen. Dossiers van het ICRK konden 

niet ontbreken in het onderzoek, al zou door de sfeer van discretie die rond deze NGO hangt 

de inhoud daarvan niet openbaar worden gemaakt. Tenslotte zouden ook zeker gesprekken 

moeten worden gevoerd met de advocaten van de Arabische slachtoffers.
472

 Van zodra de 

Israëlische autoriteiten akkoord gingen met de oprichting van een onderzoekscommissie, zou 

Amnesty bereid zijn bewijsmateriaal te leveren aan de regering, waarmee de Israëlische 

advocaat die de commissie zou bijstaan dan samen met de advocaat in dienst van Amnesty, 

Richie Ryan, aan de slag kon gaan.  
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11.1.3. Onenigheid met de Israëlische regering 

 

Op vrijdag 12 december, kort voor het diner in Straatsburg, had secretaris-generaal Martin 

Ennals opnieuw Raanan Sivan, de consul-generaal van de Israëlische ambassade in Londen, 

ontmoet in diens huis. Hij had er geklaagd over een persbericht dat via de televisie en een 

persconferentie op 8 december verspreid was door de anonieme woordvoerder van het 

Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het persbericht was namelijk om verschillende 

redenen inaccuraat, onder meer omdat het beweerde dat de Amnesty-vertegenwoordigers eerst 

naar Israël waren gegaan en dan pas naar de Arabische staten, terwijl het omgekeerd was 

zoals Amnesty in de pers ook verkondigd had. Deze ene „slordigheid‟ was zeker niet de enige 

reden voor Ennals‟ ergernis. Hij had tevens kritiek op de onverantwoordelijkheid en onraad-

zaamheid van enkele statements waarmee het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken 

Amnesty aanviel met betrekking tot haar activiteiten in Arabische staten.
473

 Het persbericht 

haalde allerhande foute informatie aan. Zo citeerde het dat zowel Michael Williams als Martin 

Ennals na hun bezoek aan de Arabische staten, waar hen allerlei beschuldigingen ter ore 

waren gekomen, vervolgens allebei doorgereisd waren naar Israël. Dit was echter niet zoals 

het gegaan was. Ennals was namelijk nooit in het kader van deze missie naar buurlanden van 

Israël getrokken. Bij zijn aankomst in Israël had hij er net een verblijf in Oost-Afrika opzitten. 

Het was niet zo dat dezelfde vertegenwoordigers van Amnesty die onderzoek hadden gevoerd 

in de Arabische landen ook naar Israël trokken. Dit ging althans niet op voor Martin Ennals. 

Dat Michael Williams wel reeds enkele Arabische landen bezocht had in het kader van deze 

missie klopte, maar hij had na zijn bezoek aan Jordanië aan het IS reeds verslag uitgebracht 

over zijn bevindingen aldaar. De beschuldigingen die Williams daar had gehoord werden 

daarenboven reeds kenbaar gemaakt aan het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken 

alsook aan leden van de Israëlische rechterlijke macht, die Ennals daarop uitnodigden een 

bezoek te brengen aan enkele gevangenissen, wat hij ook effectief deed met Michael Williams 

in het kader van de missie (cf. supra). In tegenstelling tot wat het persbericht deed uitschijnen, 

had Amnesty zelf geen toestemming gevraagd Israël te bezoeken met het oog op een grondig 

onderzoek naar de omstandigheden waarin Arabische gevangenen opgesloten zaten. Amnesty 

had met andere woorden nog geen grondig onderzoek gevoerd in Israël en vroeg net om die 

reden naar de oprichting van een onderzoekscommissie. Wat wel klopte, was dat Amnesty op 

basis van de bezoeken aan de gevangenissen aanvankelijk besloot tevreden te zijn met de 
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behandeling van de gevangenen, om pas later die mening bij te stellen. Verder beweerde de 

woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Amnesty‟s rapport 

ongegrond was, omdat het verschillende anonieme getuigenissen bevatte. Deze bewering 

weerlegde Ennals in zijn reactie op het bericht door te verwijzen naar het voorstel dat 

Amnesty had gedaan. Indien er een onderzoekscommissie zou komen, dan zou ze de namen 

vrijgeven voor elk individueel geval. In die zin was het rapport dus zeker niet ongegrond, al 

beweerde Amnesty niet dat het om volstrekt onweerlegbaar bewijsmateriaal ging. Amnesty 

had tot dusver enkel gevraagd om een onderzoekscommissie op te richten en kon volgens 

Martin Ennals niet verweten worden Israël voortijdig veroordeeld te hebben, zoals beweerd 

werd in datzelfde bericht. Hij liet het in zijn brief naar consul-generaal Raanan Sivan niet na 

erop te wijzen dat zulke vooroordelen wel de Israëlische regering konden worden verweten. 

Die was namelijk wantrouwig tegenover de Arabische wereld, waardoor ze tot dusver 

weigerde een onderzoek te starten en tevens Amnesty‟s aanbod om daarvoor bewijs te leveren 

afwees.
474

  

De officiële reactie van de Israëlische regering was het starten van een tegenoffensief tegen 

Amnesty‟s onderzoek en het pogen om twijfel te zaaien over de beschuldigingen, ondanks de 

onderhandelingen die Amnesty ondertussen voerde met Israël. Het persbericht had nog meer 

kritiek op Amnesty, omdat die na haar bezoek aan de Arabische landen nog geen rapport 

gepubliceerd had over de mensenrechtentoestanden aldaar. Daarmee werd impliciet verwezen 

naar het persbericht over Israël dat Amnesty begin december wel verspreid had, nota bene met 

goedkeuring van de Israëlische regering. Martin Ennals‟ repliek op deze kritiek was duidelijk: 

de Arabische regeringen hadden niets van de onderhandelingen die ze aan het voeren waren 

met Amnesty publiekelijk gemaakt. Hij voegde eraan toe dat hij op geregelde tijdstippen de 

Israëlische ambassadeur geconsulteerd had en dat Amnesty ook contacten onderhield met de 

grote internationale Joodse organisaties. Ook het gebruikte cijfermateriaal in het bericht was 

inaccuraat. Wat de Israëlische gevangenen in Egyptische gevangenissen betreft, had het 

bericht het over honderd gevangenen, terwijl onderzoek door Amnesty had uitgewezen dat het 

er minder dan honderd waren (cijfers die Amnesty overigens in overleg met Raanan Sivan en 

met relevante internationale organisaties berekend had). Amnesty‟s Israëlische contacten van 

kwamen dus geregeld op hun woorden terug.  

Wat Ennals wilde duidelijk maken in zijn brief, was dat ze overeengekomen waren om in het 

belang van de resterende gevangenen de werkzaamheden van Amnesty in deze context het 
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best vertrouwelijk te houden. Omwille daarvan vond Ennals het niet alleen oneerlijk, maar 

ook onbedachtzaam voor een woordvoerder van de Israëlische regering om te impliceren dat 

Amnesty eigenlijk niets gedaan had en om ronduit foute informatie te verspreiden. Opnieuw 

verwees Amnesty in deze onenigheid naar de situatie in Irak, om aan te tonen dat ze ook oog 

had voor de situatie in de Arabische landen en dat ze niet enkel Israël aan de kaak stelde of 

viseerde. Dat er in Irak verschillende gevangenen geëxecuteerd werden, vond Ennals in naam 

van Amnesty uiteraard weerzinwekkend. Daarom had de organisatie tijdens haar bijeenkomst 

van de ICM enkele noodresoluties aangenomen. De bewering door Israël dat Amnesty over 

dergelijke kwesties stilzweeg, klopte dus ook niet.
475

  

Amnesty was duidelijk niet gediend met het inaccurate persbericht van de anonieme 

woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dat haar in een kwaad 

daglicht wilde stellen. Toch zou ze geen officieel weerwoord bieden aangezien de gevangenen 

zowel in Israël als in de Arabische landen daarmee niet geholpen zouden zijn. De relatie 

tussen Amnesty en Israël was reeds verzuurd genoeg en diende door een weerwoord van de 

secretaris-generaal niet nog extra te worden verzuurd. Ondanks deze laster aan het adres van 

Amnesty, verzekerde Harm Buiter, de secretaris-generaal van de International Confederation 

of Free Trade Unions (ICFTU), dat dit niet het einde van Amnesty‟s onderhandelingen met de 

Israëlische regering hoefde te betekenen.
476

 Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken 

had overigens ook zelf gezegd dat het verder zou blijven onderhandelen met Amnesty, hetzij 

via consul-generaal Sivan, hetzij via Aharon Ramez, de ambassadeur van Israël in Londen.  

Raanan Sivan was dan ook bereid om twee zaken die Ennals had voorgesteld voor te leggen 

aan de Israëlische regering. Het ene voorstel hield in dat Ennals aan zijn IEC zou voorstellen 

om gedetailleerde informatie over de beschuldigingen te overhandigen aan de Israëlische 

regering, indien Amnesty-vertegenwoordigers aanwezig mochten zijn tijdens dat onderzoek. 

Het tweede voorstel hield in dat Ennals aan Haim Cohn zou voorstellen een advocaat aan te 

bevelen om met Arne Haaland en Michael Williams samen te werken, wanneer die in januari 

in Israël zouden toekomen. De secretaris-generaal benadrukte dat zijn gesprekken met Haim 

Cohn volledig losstonden van de Israëlische regering, maar dat hij die toch op de hoogte 

wilde houden van deze gesprekken, omdat hij had begrepen dat de Israëlische regering rechter 

Haim Cohn vermoedelijk een aanvaardbare kandidaat zouden vinden voor een eventueel 
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onderzoek.
477

 Achteraf zou blijken dat Cohn niet zou ingaan op dit voorstel, maar toch liever 

vasthield aan Amnesty‟s oorspronkelijke voorstel. Ondanks deze kleine „schermutseling‟ 

tussen Amnesty en Israël, waren de onderhandelingen niet doodgebloed en ging Amnesty 

zoals gepland door met de voorbereidingen van haar tweede missie naar Israël. 

 

11.1.4. Interne verdeeldheid binnen Amnesty International 

 

Er was echter niet alleen onenigheid tussen Amnesty en de Israëlische regering. In het vorige 

hoofdstuk werd duidelijk dat er ontevredenheid heerste vanuit Britse politieke hoek over de 

aanslepende onderhandelingen met de Israëlische regering en het uitstel van de publicatie van 

het rapport. Ook binnen Amnesty zelf en los van de politieke wereld zou nu blijken dat niet 

iedereen de hele gang der zaken genegen was. Een eerste hoogtepunt van die ontevredenheid 

kwam er in november 1969. Eric Baker, die toen al voorzitter was van de Britse afdeling, was 

het niet helemaal eens met Amnesty‟s aanpak van deze casus en het gebrek aan consultatie 

door Martin Ennals alvorens deze zijn voorstellen voorgelegd had aan VN-vertegenwoordiger 

Netanel Lorch. Eric Baker vond dat de secretaris-generaal te veel handelde vanuit zijn eigen 

gevoel en te weinig rekening hield met de mening van de rest van de organisatie. Hij zou 

gehandeld hebben alsof hij de opdracht van de IEC had gekregen, wat blijkbaar niet het geval 

was geweest. Martin Ennals zou over zijn jaren als secretaris-generaal later zelf geschreven 

hebben dat de democratische controle binnen Amnesty op het besluitvormingsproces in het 

algemeen vaak moeizaam verliep en dat beslissingen voornamelijk door het hoofdkwartier of 

het IS werden genomen, onder toezicht van en in overleg met de verkozen IEC.
478

 Voor de 

nationale afdelingen was het moeilijk op het beleid door te wegen, aangezien de beslissingen 

genomen werden door de IEC en de secretaris-generaal. Maar blijkbaar had Ennals in deze 

casus de neiging om eveneens de IEC te weinig te consulteren alvorens beslissingen te nemen. 

Daar zat Eric Baker dan ook verveeld mee.  

Het begon reeds met de onderhandelingen in New York met Netanel Lorch. Er werd toen 

discussie gevoerd over de verwoording van de brief die aan hem gericht was. Baker had het 

gevoel dat de akkoorden na de besprekingen met Lorch in New York insinueerden dat de 

beslissing om het rapport te publiceren afhankelijk kon worden gemaakt van een Israëlisch 

veto indien geen overeenkomst kon worden bereikt over het forum waarin het rapport zou 
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worden gepubliceerd. Ennals weerlegde dit door erop te wijzen dat het de opzet was van de 

brief om te benadrukken dat het rapport wel degelijk hoe dan ook zou worden gepubliceerd, 

maar dat het medium waarin het zou gepubliceerd worden nog zou worden overeengekomen 

tussen beide partijen.
479

 De secretaris-generaal wees erop dat de gesprekken in New York 

voornamelijk als hoofddoel hadden een algemeen akkoord te bereiken. Hij begreep echter 

Bakers bezwaar, aangezien hij besefte dat het akkoord niet op de meest ideale manier 

geformuleerd was.
480

 Ondanks deze geruststelling had Baker er hoe dan ook zijn bedenkingen 

bij, ook in het licht van de tweede missie en de publicatie van het rapport die daardoor nog 

meer uitstel kreeg, zoals de IEC had beslist. Het was Amnesty‟s eerste plicht, zo vond hij, om 

zich in te zetten voor de gevangenen, die niet mochten gefolterd of mishandeld worden. 

Regeringen die hiervan beschuldigd worden, zullen er steeds alles aan doen om te voorkomen 

dat dit aan het licht komt. Wanneer dit mislukt, zullen ze proberen hun handen in onschuld te 

wassen en de beschuldigingen in twijfel te trekken. Daarbij zullen ze elke kans om de 

publicatie uit te stellen aangrijpen. In deze casus werd reeds duidelijk dat het met Israël niet 

anders was, meende hij. De Israëlische regering deed er alles aan om Amnesty te weerhouden 

haar rapport te publiceren. Over dit uitstelgedrag van de Israëlische regering schreef Baker het 

volgende:  

 

‘Turning to the matter in hand, it seems to me that this is precisely what the Israeli’s 

have done – and with a skill which is worthy of note’.481
  

 

Hij schreef aan Ennals dat hij graag had gehad dat de IEC wat vaker betrokken werd bij de 

grote beslissingen in de zaak Israël. Hij was daarenboven niet tevreden over de onder-

handelingen die Ennals reeds had gevoerd (en nog aan het voeren was) met rechter Haim 

Cohn. Zoals hij het had begrepen, diende Cohn louter geïnformeerd te worden en hoefde er 

niet onderhandeld te worden met hem. Aangezien Amnesty weldegelijk onderhandelingen 

voerde met hem, vreesde Baker dat de Israëlische regering zo de kans zou krijgen om nog 

verder uitstel te bekomen of nodeloos twijfel te zaaien over de accuraatheid van Amnesty‟s 

werkzaamheden. Hij was zich ook zeer bewust van het aanzienlijke aantal mensen dat, zonder 

                                                           
479

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Martin Ennals naar Eric Baker, 6 

november 1969. 
480

 Amnesty International Archives. International Executive Committee. Minutes of the meeting of the IEC, held 

on Saturday and Sunday, 29
th
 and 30

th
 November 1969, at the office of the IS, London. (Research Department, 

Middle East). 
481

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Eric Baker aan Martin Ennals, 4 januari 

1970. 



171 
 

zelf Joods te zijn, helemaal verknocht was aan Israël en geen enkele vorm van kritiek op 

Israël kon verdragen. Zij zouden er naar zijn mening alles aan doen om geen enkele vorm van 

laster over Israël aan het licht te brengen. Baker zou er dan ook niet mee akkoord gaan dat 

Amnesty ook maar een beetje zou afwijken van haar plicht en prioriteit, namelijk het 

opkomen voor de gewetensgevangenen, om op die manier een compromis te sluiten met de 

Israëlische regering of sympathisanten. Dergelijke compromissen mocht Amnesty volgens 

Baker nooit sluiten, ongeacht met welk land.
482

  

De Britse advocaat en Amnesty-lid Anthony Marreco zou zich ook in het debat mengen. Hij 

had zich onder meer intensief ingezet om de foltering onder het Griekse kolonelsregime onder 

de internationale aandacht te brengen en was in het kader daarvan als Amnesty-vertegen-

woordiger op missie gegaan naar Griekenland (cf. supra).
483

 Hij was ook medewerker van de 

onderzoeksafdeling van Amnesty en had ervaring met lobbywerk bij regeringen. Net als 

Martin Ennals verzekerde hij Eric Baker dat ondanks het feit dat Amnesty met de Israëlische 

regering een datum en medium zou overeenkomen voor de publicatie, de regering geen 

vetorecht had. Indien de regering niet akkoord zou gaan met het uiteindelijke rapport, zou 

Amnesty alsnog vrij zijn het zonder uitzondering te publiceren. Bovendien stelde hij zich de 

vraag of Amnesty zich in Israël wel bezighield met „gewetensgevangenen‟. Marreco was het 

ermee eens dat de prioriteit van Amnesty nog steeds de gewetensgevangenen waren, maar 

vond niet dat in deze kwestie rond Israël gewetensgevangenen centraal stonden. Hij wees 

namelijk op de situatie in de Bezette Gebieden, waar zich overduidelijk gewapende conflicten 

afspeelden, en vond dat het niet aan Amnesty was om te beslissen wie al dan niet gewetens-

gevangene was in een gebied waar dergelijk gewapend conflict aan de gang was.
484

 

Amnesty‟s onderzoeksafdeling had dat daarom tot dan toe niet gedaan. Amnesty behoedde 

zich er voor geen actie te ondernemen die meer kwaad dan goed zou doen, doordat het 

moeilijk was de situatie juist in te schatten. Deze casus bevestigt met andere woorden dat 

Amnesty reeds eind jaren zestig haar focus verlegde en naast gewetensgevangenen ook meer 

en meer aandacht had voor politieke gevangenen en voor foltering. Marreco verzekerde Baker 

bovendien dat hij niet een van die mensen was die de reputatie van Israël trachtte te 

beschermen. Hij was daarentegen enorm geïnteresseerd in het bestuderen van de mogelijkheid 

                                                           
482

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Eric Baker aan Martin Ennals, 4 januari 

1970. 
483

 D. Zagorac. “International Courts And Compliance Bodies: The Experience Of Amnesty International”, in: T. 

Treves (ed.). Civil Society, International Courts And Compliance Bodies. Den Haag: T.M.C. Asser Press, 2005, 

p. 18. 
484

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Anthony Marreco aan Martin Ennals, 6 

januari 1970. 



172 
 

die Amnesty in staat zou kunnen stellen om te werken in gebieden waar een gewapend 

conflict heerste. Dat zou volgens hem de organisatie de kans geven een belangrijke bijdrage te 

leveren aan de mensheid. Net daarom zou hij eind januari 1970 met Sean MacBride een 

vierdaagse Conferentie over Humanitair Recht en Gewapende Conflicten bijwonen in Brussel. 

Hij was ervan overtuigd dat het komende decennium Amnesty de kans zou geven om zich niet 

alleen in het Midden-Oosten, Nigeria en Vietnam in te zetten, maar ook in vele andere regio‟s 

waar gewapende conflicten aan de gang waren. Voorlopig kostte dat geld en vertegen-

woordigers die de organisatie nog niet ten volle bezat. Daarom vond hij dat Amnesty zich niet 

moest binden aan een strak tijdschema voor de publicatie van het rapport, want voor hem kon 

het evengoed gaan om mensen die helemaal geen gewetensgevangenen waren.
485

 Doordat de 

organisatie nog te weinig middelen en kennis ter beschikking had om echt grondig onderzoek 

te gaan voeren naar gewapende conflicten en haar rol daarin, was voorzichtigheid geboden. 

Marreco vond het wel een goed idee om alvast een rapport over het Midden-Oosten in het 

algemeen te publiceren, zoals ook Baker had voorgesteld.
486

 Op die manier zou geen enkel 

land alleen geviseerd worden, maar zou in plaats daarvan een algemene indruk van de 

mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten vanuit Amnesty‟s standpunt worden gegeven. 

Opnieuw werd dit bewust gedaan om niet beticht te worden van partijdigheid. Uit Bakers 

brief naar Ennals viel af te leiden dat beiden reeds heel wat gedebatteerd hadden over deze 

kwestie rond Israël. Hoe dan ook, eerst en vooral diende de volgende missie plaats te vinden, 

zodat het eerste rapport geüpdatet kon worden door de nieuwe bevindingen van Arne 

Haaland, Michael Williams en Richie Ryan. Als dan zou blijken dat Amnesty het rapport 

zoals afgesproken zou publiceren aan het eind van januari, dan zou Bakers vrees ongegrond 

blijken te zijn geweest. In wat volgt zal dit dan ook worden nagegaan. 
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11.2. De tweede missie (8-17 januari 1970) 

 

11.2.1. Samenwerking met het ICRK 

 

Ondanks wat onenigheid binnen de organisatie, was Amnesty het er intern over eens dat de 

situatie van Arabische gevangenen verder onderzocht diende te worden. Daar bestond geen 

twijfel over bij de top van Amnesty. Zoals afgesproken zond de organisatie in januari 1970 

opnieuw een delegatie van haar vertegenwoordigers richting Midden-Oosten, waar ze op een 

nauwgezette manier het gevangeniswezen in Israël aan een onderzoek onderwierpen. Zoals op 

de IEC van november 1969 beslist werd zouden IEC-lid Arne Haaland en Michael Williams, 

de originele vertegenwoordiger die er ook al in 1968-69 bij was, deze taak op zich nemen 

samen met de advocaat Richie Ryan. Vooraleer naar Israël te reizen, stopte Michael Williams 

opnieuw eerst in Libanon om de dag erna door te reizen naar Jordanië, waar de mogelijke 

Arabische slachtoffers van mishandeling door Israël verbleven en waar Amnesty ook de 

mensenrechtensituatie onder de loep nam. In Amman bracht hij een bezoek aan het Instituut 

voor Palestijnse Studies om professor Walid Khalidy te ontmoeten en luisterde hij samen met 

Arne Haaland en Richie Ryan, die er ondertussen ook waren gearriveerd, naar getuigen.
487

  

Wanneer Michael Williams aangekomen was in Jeruzalem, vroeg hij samen met Richie Ryan 

hulp aan Jacques Moreillon van het ICRK om ervoor te zorgen dat de personen die bereid 

waren bewijzen te leveren aan Amnesty in het kader van een onderzoekscommissie en nog in 

de gevangenis zaten, niet zouden worden mishandeld omwille van hun getuigenis. Moreillon 

verzekerde de Amnesty-delegatie dat het ICRK hen onder normale omstandigheden om de 

vijf à zes weken bezocht en stelde hen ook voor dat ze hem gerust opnieuw mochten 

benaderen wanneer de onderzoekscommissie een feit zou zijn. Hij was van oordeel dat de 

Israëlische regering de beschuldigingen over mishandeling en foltering oprecht serieus nam. 

Volgens de informatie die het ICRK had verzameld kwamen er wekelijks tachtig personen in 

de gevangenis bij, wat leidde tot serieuze overbevolking in de gevangenissen. Als geluk bij 

een ongeluk werden hierdoor geregeld gevangenen vrijgelaten. Toch zaten er volgens het 

ICRK naar schatting drieduizend gevangenen in accommodatie voor zo‟n duizendachthonderd 

à tweeduizend gevangenen.
488

 Opnieuw wordt duidelijk dat samenwerking met NGO‟s een 
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belangrijke meerwaarde kan bieden voor Amnesty‟s eigen werkzaamheden. Tijdens de missie 

woonden de Amnesty-vertegenwoordigers ook een militaire rechtszaak bij, bezochten ze het 

Jenin Hospitaal om er te spreken met dokter Hafez Sader en hadden ze een ontmoeting met 

Felicia Langer, de reeds vermelde Israëlische advocate die Palestijnen verdedigde en die heel 

erg gekant was tegen de folterpraktijken in Israël.
489

  

 

11.2.2. Contacten met het Israëlische  ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

Bij zijn aankomst in Jeruzalem nam Richie Ryan zoals afgesproken onmiddellijk contact op 

met rechter Haim Cohn, met wie hij vervolgens enkele informele gesprekken voerde. Deze 

vertrouwde hem toe dat premier Golda Meir de dag na zijn aankomst in Jeruzalem een 

ontmoeting zou hebben met allerlei ministers en met Advocaat-Generaal Meir Shamgar om te 

overwegen actie te ondernemen op basis van de beschuldigingen van mishandeling die ze te 

weten waren gekomen via Amnesty en andere bronnen. Volgens A. Shlaim personaliseerde 

Golda Meir meer dan elke andere Israëlische leider een beleid van immobilisme wanneer het 

aankwam op diplomatiek overleg met de Arabische buurlanden.
490

 Dit doet vermoeden dat het 

eerder bang wachten was op de uitkomst van die bijeenkomst. Dat Amnesty dergelijke 

bijeenkomst kon „afdwingen‟ toont enerzijds aan dat ze zelfs in haar beginjaren al heel wat 

(moreel) gezag uitoefende en anderzijds dat de ‘mobilization of shame’ vruchten scheen af te 

werpen, althans indien deze bijeenkomst ook daadwerkelijk zou leiden tot een consensus om 

een onderzoek te starten. Toen ze de volgende dag was afgelopen, was er echter geen akkoord 

uit de bus gekomen. Cohn wist te vertellen dat er spoedig een nieuwe bijeenkomst gepland 

werd om zich opnieuw over de zaak te buigen. Het gezelschap was het tijdens de bijeenkomst 

wel eens om de Advocaat-Generaal de opdracht te geven om regels uit te werken voor 

ondervraging en om te verzekeren dat deze regels gekend waren en gerespecteerd werden 

door alle ondervragers.
491

  

Gedurende heel de missie stond Amnesty dus ook in contact met het Israëlische ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Dit dankzij rechter Haim Cohn, maar ook Abraham Sanlouis van dit 

ministerie bracht de Amnesty-delegatie op de hoogte van het opnieuw mislukken van een 
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regeringsbijeenkomst om tot een conclusie te komen voor de al dan niet op te richten 

onderzoekscommissie. Wederom moest een volgende bijeenkomst meer uitsluitsel geven. 

Arthur Lourie, afgevaardigd directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

verzekerde de delegatie echter dat de regering oprecht bezorgd was om de beschuldigingen en 

dat ze aan het onderhandelen was hoe ze er het best onderzoek naar kon voeren. Toch diende 

de regering nogmaals bijeen te komen, omdat ze er wederom niet in slaagde tot een definitief 

besluit te komen. Richie Ryan herinnerde er de regeringsvertegenwoordigers aan dat Amnesty 

al maanden lobbyde voor het opstarten van een onderzoek en dat hij de opdracht had gekregen 

van de secretaris-generaal in Londen om ten laatste eind januari 1970 een publiek statement te 

verspreiden. In elk geval zou de Israëlische regering er niet in slagen een onderling akkoord te 

bereiken voor de oprichting van een onderzoekscommissie tijdens Amnesty‟s missie. Haim 

Cohn was er echter van overtuigd dat de Israëlische regering erin zou slagen een consensus te 

bereiken. Of die consensus er zat aan te komen, zal verderop moeten blijken. 

 

11.2.3. Gesprekken met rechter Haim Cohn 

 

De driekoppige Amnesty-delegatie ontmoette tijdens de missie zoals afgesproken ook rechter 

Haim Cohn en diens vrouw tijdens een lunch. Een van de gespreksonderwerpen die ze 

aansneden was begrijpelijkerwijze de relatie tussen Amnesty en de Israëlische regering. Haim 

Cohn was ervan overtuigd dat de regering oprecht bezorgd was over de hele zaak en dat ze 

zeker een onderzoek zou starten, maar dat enkel nog beslist moest worden welke vorm dat 

onderzoek zou aannemen. Hij vertelde hen dat hij zoals afgesproken een vooraanstaand lid 

van de Orde van de Advocaten had voorgesteld aan de regering om het onderzoek te leiden 

onder de toepasselijke Military Jurisdiction Act. Indien de regering daarmee akkoord zou 

gaan, dan zou het volgens hem een kwestie van enkele weken zijn vooraleer het onderzoek 

formeel van start zou gaan en dan zou de voorzitter van de onderzoekscommissie op voorhand 

bepalen in welke mate Amnesty-vertegenwoordigers bij het onderzoek betrokken zouden 

worden. Volgens Cohn was de Israëlische regering niet gemachtigd om een niet-Israëlisch 

burger te benoemen als lid van een onderzoekscommissie, maar kon de voorzitter van de 

commissie op eigen initiatief wel beslissen om een Amnesty-vertegenwoordiger uit te nodigen 

en zelf bepalen op welke manier deze dan kon deelnemen aan het onderzoek. Hij was ervan 

overtuigd dat indien bleek dat de beschuldigingen klopten, de schuldigen onmiddellijk 

gestraft zouden worden en uit hun functies ontheven zouden worden en dat er stappen zouden 
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worden ondernomen om dergelijke wantoestanden in de toekomst niet meer te laten gebeuren. 

Na afloop van het onderzoek zou het aan de Israëlische regering zijn om te bepalen of het 

verslag van hun bevindingen bekend gemaakt zou worden aan Amnesty. De Amnesty-

vertegenwoordigers waren echter teleurgesteld dat bij hun vertrek uit Israël op 17 januari de 

regering nog steeds tot geen akkoord was gekomen over de oprichting van een commissie, 

noch over de vorm die de commissie zou aannemen. Al bij al was er echter toch hoop dat een 

vlugge beslissing zou genomen worden, volgens Cohn, die het ministerie van Buitenlandse 

Zaken zou vragen de beslissing van de regering door te geven aan Amnesty via de Israëlische 

ambassade in Londen.
492

 Na deze missie kon Amnesty voorlopig opnieuw niet meer doen dan 

wachten op een antwoord. 

 

11.3. Terugkeer van de tweede missie 

 

11.3.1. Reactie van de Israëlische regering op het nieuwe rapport 

 

Bij hun terugkeer naar Londen brachten de Amnesty-vertegenwoordigers verslag uit bij de 

secretaris-generaal, aan wie ze verschillende aanbevelingen deden. Men kwam onderling 

overeen om in de eerste drie weken na de ontvangst door de Israëlische regering van het 

recent verzamelde bewijsmateriaal geen persmededelingen te doen over de missie en over de 

beschuldigingen van foltering. De beslissing van de IEC in november 1969 om ten laatste 

eind januari een persmededeling te doen over Amnesty‟s inzet voor de Arabieren onder 

Israëlische controle werd herzien.
493

 Zo hoopte Amnesty een onderzoekscommissie en haar 

rol daarin niet op het spel te zetten en de regering de tijd te geven het nieuwe materiaal van 

Amnesty onder de loep te nemen. Daarbovenop zou ze ook geen beschuldigingen publiceren 

indien er een aanvaardbare commissie ingesteld zou worden die haar werk in een redelijke tijd 

kon verrichten. Amnesty hoopte om ten laatste 25 februari op de hoogte te worden gebracht 

van de aanvangdatum en van het schema van het onderzoek. Indien de regering nog steeds 

niet akkoord ging om een onderzoek te starten, dan zou Amnesty wel een persmededeling 

doen over de behandeling van Arabische gevangenen door Israëlische autoriteiten.
494

 Naast 
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hun aanbevelingen die uiteindelijk tot deze akkoorden hadden geleid, stelden de drie 

Amnesty-vertegenwoordigers bij hun terugkeer ook een samenvatting op van het rapport 

samen met zes gevallen van vermeende foltering, waarvan de slachtoffers niet langer anoniem 

bleven. Deze werd opgestuurd naar de Israëlische regering, zodat deze de tijd kreeg ze te 

bekijken en er haar conclusies uit te trekken.  

Een reactie van die regering volgde op 26 januari 1970 via een memorandum aan Martin 

Ennals, waarin de Israëlische autoriteiten lieten weten dat ze het jammer vonden dat Amnesty 

pas nu de namen van de vermeende slachtoffers bekend had gemaakt. Een jaar ervoor had 

Amnesty reeds het rapport van haar eerste missie naar Israël voorgelegd aan de Israëlische 

regering. Er werd reeds op gewezen dat de namen van de slachtoffers toen niet werden 

vrijgegeven ter bescherming van hen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg daarom 

begrip van Amnesty, omdat het volgens hen zeer moeilijk was nog onderzoek te voeren naar 

de beschuldigingen die meer dan een jaar ervoor gemaakt waren. In dat memorandum van 26 

januari liet de regering overigens weten dat de interviews door Michael Williams hadden 

plaatsgevonden eind 1968 en niet begin 1969, zoals Amnesty had geschreven in haar nieuwe 

rapport.
495

 Dergelijke reactie van de regering toont nogmaals aan hoe voorzichtig en accuraat 

Amnesty dient te zijn in al haar stappen, opdat men haar geen fouten zou kunnen verwijten, 

hoe onbenullig ze ook zijn of lijken. Het memorandum had ook tot doel om Amnesty te 

overtuigen dat de Israëlische regering vanaf het begin een consequent beleid gevoerd had 

waarbij ze elke klacht van misbruik of onfatsoenlijk gedrag door de IDF of andere autoriteiten 

in door Israël bezet gebied onderzocht, ongeacht of die klacht werd ingediend door Arabieren, 

door vertegenwoordigers van het ICRK (die een heel belangrijke rol gespeeld hadden daarin) 

of door anderen. Israël zou al deze klachten onderzocht hebben in overeenstemming met de 

bestaande wettelijke procedures en zou de juiste stappen ondernomen hebben in elk 

individueel geval, al naargelang de resultaten van de onderzoeken en de aanbevelingen van de 

wettelijke autoriteiten.
496

 

De individuele gevallen die Amnesty nu had voorgelegd aan de Israëlische autoriteiten, 

zouden voor het merendeel plaatsgevonden hebben tijdens de Zesdaagse Oorlog en de periode 

onmiddellijk erna, tijdens dewelke het militaire bestuur er geïnstalleerd werd. Daarom vroeg 

de Israëlische regering begrip aan Amnesty. Ze vond dat de organisatie rekening moest 
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houden met de moeilijkheden die zouden opduiken bij onderzoek naar deze gebeurtenissen na 

zo‟n lange tijd, gebeurtenissen die bovendien zouden hebben plaatsgevonden nog voor het 

militair bestuur volledig georganiseerd was. Desalniettemin liet de Israëlische regering via dit 

memorandum aan Martin Ennals weten dat ze overeenkomstig haar algemeen beleid bereid 

zou zijn om deze casussen te onderzoeken, mits een aantal mogelijkheden zoals kruisverhoren 

e.d.m. verzekerd waren. Daarvoor zou ze de vermeende slachtoffers van de folterpraktijken 

toestaan terug te keren naar de door Israël bezette gebieden (de meesten waren dus 

weggevlucht naar Israëls buurlanden), opdat ze hun aanklachten zouden kunnen indienen 

volgens de bestaande wettelijke procedures. Indien de vermeende slachtoffers dit wensten kon 

hen verder nog de toestemming verleend worden een lokale advocaat naar keuze aan te wijzen 

om hen bij te staan in hun klachtenprocedure. Tijdens dit hele proces zouden de Israëlische 

autoriteiten hun veiligheid in de Bezette Gebieden garanderen en hen ook toestaan weer te 

vertrekken uit deze gebieden.
497

 Dit leek een vrij gul aanbod te zijn, maar of Amnesty daar 

ook zo over dacht, was nog een vraagteken. 

 

11.3.2. Discussie binnen Amnesty: publicatie of verder onderhandelen? 

 

Bovenstaand voorstel leek dus een grote toegeving van de Israëlische regering te zijn en een 

bewijs van hun bereidheid om mee te werken aan een onderzoek. Voor Amnesty was dit 

echter geen aanvaardbaar voorstel en ze vermoedde dat ook de vermeende Arabische slacht-

offers daar zo over zouden denken.
498

 Het was namelijk begrijpelijk voor Amnesty dat 

mensen die gefolterd waren in de Bezette Gebieden niet meer wilden terugkeren naar de 

plaats waar ze hadden geleden en wantrouwig waren tegenover de Israëlische autoriteiten. 

Naar aanleiding van dit voorstel schreef ook Richie Ryan naar de secretaris-generaal dat het 

heel voor de hand liggend was dat de Arabieren zelf te grote bezwaren zouden hebben en dat 

het feitelijk om een non-offer van de regering ging.
499

 Alvorens een antwoord te formuleren 

op dit voorstel, was het uiteraard wel van belang na te gaan of de Arabische slachtoffers dit 

aanbod wel degelijk zouden afslaan. Indien de slachtoffers er niets op tegen hadden om terug 
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te keren naar Israël om er te pleiten voor hun zaak, dan was er uiteraard geen probleem. 

Indien deze hier niet mee akkoord zouden gaan, dan zou Amnesty dit echter niet mogen 

beschouwen als een voldoende rechtvaardiging voor Israël om niet meer door te gaan met het 

onderhandelen over een onderzoek waarvoor ze reeds heel wat had gelobbyd. In geval van 

weigering van de Arabieren, kon wel gesuggereerd worden om het bewijsmateriaal in een 

neutraal land zoals Cyprus of Italië te onderzoeken, met ook in dat geval de gepaste garanties 

van veiligheid.
500

  

Gezien zijn juridische expertise kon Richie Ryan ook juridisch advies geven aan Amnesty. De 

organisatie moest nagaan wat de voorzieningen waren in het Israëlische recht om bewijs-

materiaal naar het buitenland te brengen in het kader van een onderzoek, om na te gaan of die 

piste wel haalbaar was. Verder benadrukte hij dat het onderzoek niet volledig uit kruis-

verhoren zou bestaan, aangezien sommige beschuldigingen ook zonder kruisverhoren konden 

worden nagetrokken. In het geval waarin een kruisverhoor echter vereist was, zou het in het 

voordeel van de Arabische slachtoffers spelen om dergelijke kruisverhoren toe te staan, omdat 

anders de waarde van hun beschuldigingen in twijfel zou kunnen worden getrokken. Verder 

uitstel van onderzoek moest koste wat kost worden vermeden. Richie Ryan raadde Amnesty 

daarom aan te pleiten voor de onmiddellijke oprichting van een formeel onderzoek dat niet 

mocht afhangen van de wil van de (vermeende) Arabische slachtoffers om al dan niet naar 

Israël terug te keren om zich te laten ondervragen, al was het begrijpelijk dat hun bereidheid 

daartoe enkel een meerwaarde kon betekenen voor het onderzoek.
501

  

Bovendien was het voorstel van de Israëlische autoriteiten niet alleen quasi-onmogelijk door 

de twijfelachtige bereidheid van de Arabische slachtoffers om terug te keren naar Israël, maar 

was ze ook heel vaag over wat men precies moest begrijpen onder „bestaande wettelijke 

procedures‟. Als antwoord op de vraag naar verduidelijking, ontving Amnesty op 10 februari 

1970 het volgende antwoord van de Israëlische ambassade in Londen via Raanan Sivan:  

 

‘The method of dealing with complaints is determined in each individual case in 

accordance with the circumstances and within the provisions of the law.’502
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De ambassade bedoelde daarmee dat de omschrijving „bestaande wettelijke procedures‟ niets 

specifieks betekende, maar gewoon inhield dat er verschillende manieren bestonden om de 

klachten tegen Israëlische ambtenaren te behandelen. Martin Ennals meldde de IEC dat hij om 

een schriftelijke bevestiging van deze duiding had gevraagd en dat als dan bevestigd werd dat 

hiermee inderdaad gewoon bedoeld werd dat er verschillende mogelijkheden zijn voor 

Arabische slachtoffers om klacht in te dienen, hij aan zijn IEC twee mogelijke reacties zou 

voorstellen. In een eerste scenario zou Amnesty de casussen met getuigenissen van de 

slachtoffers publiceren, samen met een inleiding om ze in hun context te plaatsen. Daarbij zou 

Amnesty ook alle stappen die ze ondernomen had om een onderzoekscommissie op te richten 

vermelden, en tot hier moge duidelijk wezen dat het er heel wat waren. Martin Ennals voegde 

daar echter onmiddellijk aan toe dat publicatie van het rapport in dit stadium de banden tussen 

Amnesty en Israël hoogstwaarschijnlijk zou verzuren en zoniet verbreken, maar dat publicatie 

geen gevolgen zou hebben voor de Arabieren die wel wilden ingaan op het aanbod van Israël. 

Een tweede mogelijkheid was om Richie Ryan te vragen om terug te keren naar Jeruzalem om 

nog een laatste poging te ondernemen om via onderhandelingen de regering aldaar een 

onderzoekscommissie op te laten richten onder de „bestaande wettelijke procedures‟.
503

  

Als reactie hierop wees Anthony Marreco op het feit dat het bewijsmateriaal waarover 

Amnesty beschikte dateerde uit de periode 1967-1968, dus de periode na de Zesdaagse 

Oorlog en nog voor de installatie van de militaire regering, hoewel Amnesty wel op de hoogte 

was van tenminste één geval van foltering in maart 1969. Met dit in het achterhoofd zou het 

volgens hem absoluut zinloos zijn dat Amnesty het bewijsmateriaal reeds zou publiceren en 

de relaties met Israël op het spel zou zetten. Hij vond dat de vermeende Arabische slachtoffers 

onder de hen aangeboden veiligheidsgaranties naar Israël zouden moeten gaan om te getuigen. 

Daarbij diende de Jordaanse regering overhaald te worden hen hiervoor de toestemming te 

geven en hen financieel te ondersteunen. Opvallend genoeg stelde hij ook voor om de 

Jordaanse regering te vragen Amnesty‟s kosten ten gevolge van de regelingen die de 

organisatie had getroffen voor de processen te betalen. In het hoofdstuk over Amnesty‟s 

streven naar onpartijdigheid en onafhankelijkheid werd nog met klem benadrukt dat Amnesty 

geen geld van regeringen aanneemt, om haar onpartijdigheid niet in vraag te stellen. Hierop 

werden echter enkele uitzonderingen gemaakt, zoals in gevallen waarbij op voorhand goed 

wordt vastgelegd waarvoor het geld gebruikt zal worden. In dit geval past Marreco‟s voorstel 

om de Jordaanse regering om geld te vragen dus vermoedelijk binnen deze uitzonderingen. 
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Daarenboven moest Richie Ryan volgens hem zo vlug mogelijk naar Jeruzalem terugkeren 

om daar te onderhandelen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende 

advocaten over welke bestaande wettelijke procedures het snelst resultaat konden boeken. 

Indien hij erin slaagde een onderzoekscommissie te laten oprichten volgens de voorwaarden 

zoals afgesproken met Haim Cohn, dan was dit zeker een kans die gegrepen moest worden, 

maar indien dit niet lukte moesten de beste wettelijke procedures gevonden worden.
504

 

Dergelijke houding maakt dat Amnesty alvast niet kan verweten worden ongeduldig of niet 

inschikkelijk te zijn in de hele zaak. De kritiek van de Israëlische regering dat Amnesty pas 

een jaar na de feiten de namen van de slachtoffers bekend maakte, verwierp Marreco door er 

op te wijzen dat Amnesty net garanties nodig had voor de veiligheid van de slachtoffers, 

garanties die ze een jaar terug nog niet had. Hij vond het ongeoorloofd van Israël om te 

beweren dat het te laat was om de feiten nog te onderzoeken. Hij riep daarbij de herinnering 

op aan de ontvoering van Adolf Eichmann, die Israël per slot van rekening zelf ook pas na 

twintig jaar veroordeeld had. Het was Amnesty‟s plicht erop toe te zien dat Israël ook 

folteraars uit eigen land strafte, zo vond hij.
505

 

Het bronnenmateriaal gaf ook een indruk van Richie Ryans mening over Ennals‟ dilemma 

zoals voorgelegd aan de IEC. Ryan, die zelf geen lid was van de IEC, reageerde anders. Het 

kwam er volgens hem op aan verder uitstel in de vooruitgang van het onderzoek te trachten te 

voorkomen. Daarvoor diende de organisatie zoals reeds gezegd de druk op te voeren om nu 

eindelijk te komen tot de oprichting van een formele onderzoekscommissie, die in geen geval 

mocht afhangen van medewerking van de Arabieren.
506

 Het zou eerst en vooral nodig zijn het 

standpunt van de Jordaanse regering en van de Arabische slachtoffers te kennen. Indien deze 

laatsten akkoord gingen met het voorstel om te getuigen in Israël zelf, dan kon het onderzoek 

van start gaan. Indien ze enkel bereid waren te getuigen in een neutraal land, dan moest 

Amnesty de Israëlische regering eerst de toestemming vragen voor deze procedure. Volgens 

hem was het dan ook beter deze antwoorden af te wachten alvorens nieuwe actie te onder-

nemen. Het tweede voorstel dat Ennals voorlegde aan de IEC, namelijk om Ryan terug naar 

Jeruzalem te zenden, sloeg Ryan zelf niet af, al leek hij hiervan geen voorstander en vond hij 

het beter om voorlopig af te wachten. Verder schreef hij dat het een slecht idee zou zijn om de 
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casussen reeds te publiceren, want dat zou ervoor kunnen zorgen dat Israël zijn voorstel 

intrekt en de banden met Amnesty verbreekt, wat nadelige gevolgen zou hebben voor de 

Arabische slachtoffers. Deze zouden zo niet meer bereid kunnen zijn (indien ze dat al zouden 

geweest zijn in de eerste plaats) om in te gaan op het aanbod van de Israëlische regering, dat 

dan waarschijnlijk nog geldig zou zijn.
507

 Hij vond dat Ennals een iets te optimistische visie 

had op de publicatie van het rapport, al leidde ik uit Ennals‟ woorden niet af dat deze hiervan 

een fervent voorstander was. De secretaris-generaal ging ervan uit dat publicatie de relatie 

tussen Israël en Amnesty zou verzuren, maar een onderzoekscommissie niet in het gedrang 

zou brengen. Ryan was het daar dus niet mee eens. Hij vreesde dat Israël haar aanbod om de 

klachten te behandelen zou intrekken. Ennals verzekerde Ryan dat hij geen onherroepelijke 

stappen zou zetten, aangezien hij diens angst kende voor de risico‟s die verbonden waren aan 

de publicatie van het rapport.
508

 Indien de IEC toch besliste over te gaan tot publicatie, dan 

wilde Ryan wel de tekst op voorhand inkijken.
509

 Hij was namelijk een belangrijk (juridisch) 

adviseur voor Amnesty. Hij adviseerde de organisatie bijvoorbeeld ook dat wanneer de tijd 

rijp was om een balans op te maken van Amnesty‟ stappen om een onderzoekscommissie te 

bekomen, het van belang was dat Amnesty expliciet aantoonde dat ze daartoe al het mogelijke 

had ondernomen alvorens de hoop op te geven.
510

 Richie Ryan was met andere woorden niet 

enkel een belangrijke hulp voor Amnesty tijdens de missie, maar bleef de organisatie ook na 

de missie bijstaan met advies.  

Martin Ennals vroeg ook expliciet om zijn ervaring en expertise als advocaat, die in Israël 

discussies gevoerd had. Ennals vroeg hem bijvoorbeeld hoe Amnesty het best duidelijk 

maakte dat het niet tevreden zou zijn moest Israël haar rapport behandelen als een reeks van 

individuele klachten die onder verschillende wetten en door verschillende rechtbanken zouden 

worden behandeld. De secretaris-generaal had van consul-generaal Raanan Sivan namelijk te 

horen gekregen in een telefoongesprek dat volgens zijn perceptie de Israëlische regering niet 

de intentie had op dat moment om een onderzoekscommissie op te richten, maar wel om de 

                                                           
507

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Richie Ryan naar Martin Ennals, 11 

februari 1970. 
508

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Martin Ennals naar Richie Ryan, 13 

februari 1970. 
509

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Richie Ryan naar Martin Ennals, 11 

februari 1970. 
510

 Amnesty International Archives. CAT-Campaign – Israel. Brief van Richie Ryan naar Martin Ennals, 11 

februari 1970. 



183 
 

klachten individueel te behandelen.
511

 Het was echter net Amnesty‟s bedoeling een echte 

commissie op te richten, die in een keer alle klachten zou behandelen als een geheel, waarbij 

de prioriteit eruit bestond na te gaan of er individuele klachten werden ingediend tegen 

Israëlische burgers, aangezien de beschuldigingen door de Arabieren niet noodzakelijk 

dienden te leiden tot het indienen van klachten. Ennals trachtte Raanan Sivan duidelijk te 

maken dat dit Amnesty‟s aanbevelingen waren en dat ze daarom ook hoopte om onder de 

bestaande wettelijke procedures een onderzoekscommissie op te richten.
512

 Het was Raanan 

Sivan echter onduidelijk waarom Amnesty niet tevreden was met Israëls voorstel om de zaken 

apart te behandelen. Hij zag dus geen verschil tussen het indienen van klachten onder de 

wettelijke bepalingen en het instellen van een commissie die alle klachten in een keer 

behandelde.
513

 Bovendien vond hij dat het niet Amnesty‟s recht was om de Israëlische 

regering te zeggen welke vorm van onderzoek noodzakelijk was, aangezien de Israëlische 

regering zelf een voorstel had gedaan aan Amnesty.
514

  

Toen Richie Ryan op de hoogte gebracht was van de correspondentie tussen Martin Ennals en 

Raanan Sivan, trachtte hij een aantal aanbevelingen te doen. De behandeling van Israëlische 

gevangenen tijdens hun ondervraging moest dringend onder de publieke aandacht worden 

gebracht, zeker omdat naderhand wel duidelijk was geworden dat er sprake was van foltering 

en omdat dergelijke beschuldigingen bekend waren gemaakt bij de Israëlische regering door 

Amnesty, voor wie de media cruciaal waren. Aangezien dit volgens hem een zaak van 

algemeen belang was, was het individueel behandelen van de klachten absoluut ontoereikend. 

Tijdens zijn verblijf in Israël probeerde hij tevergeefs een kopie te krijgen van de relevante 

Israëlische wetten met betrekking tot het instellen van een onderzoekscommissie, maar zijn 

bestudering van het Israëlische recht deed hem inzien dat er veel gelijkenissen waren met het 

Britse recht (opnieuw een invloed die te herleiden is tot de tijd van het Britse mandaatgebied 

Palestina). De vorm van de onderzoekscommissie moest er volgens hem dan ook uitzien zoals 

bepaald werd onder de Britse Tribunals of Inquiry (Evidence) Act van 1921, waardoor de 

commissie de vorm zou aannemen van een tribunaal. Dergelijk tribunaal kon dan de 

aanwezigheid van getuigen afdwingen, hen ondervragen na een eedaflegging, het opstellen 
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van dossiers verplichten en uitmonden in een commissie of verzoeken om de getuigen in het 

buitenland te verhoren. Zo zouden geen beperkingen worden opgelegd aan de onderzoekers. 

Een tribunaal onder bovengenoemde wet zou bovendien meer bevoegdheden hebben dan in 

normale civiele of criminele rechtbanken en volgens Ryan was er in dit geval nood aan meer 

bevoegdheden om tot de waarheid te komen over de ondervragingsmethoden in Israël.
515

 

Individuele klachten zouden een te zware last op de schouders van de eisers leggen, wat het te 

moeilijk zou maken voor hen om het nodige bewijs aan te voeren. Een onderzoekscommissie 

zou daarenboven nog eens het voordeel hebben dat alle klachten in een keer kunnen worden 

behandeld en dat de staat financieel tussenkomt om de slachtoffers te vergoeden. De kans zat 

er namelijk in dat bij een individuele aanpak van de klachten de slachtoffers het financieel 

niet aankonden om te gaan getuigen.  

Alles bij elkaar genomen, helde de balans dus over in het voordeel van het opstarten van een 

onderzoekscommissie. Maar het probleem was dat Richie Ryan niet te weten was gekomen 

welke procedure de Israëlische regering zou gebruiken bij haar onderzoek. Richie Ryan stelde 

daarom voor dat indien Israël binnen een paar weken (vanaf 18 februari) niet akkoord ging 

om een onderzoekscommissie op te richten, Amnesty best haar beide rapporten opstuurde 

naar leden van het Knesset van wie men wist dat ze sympathie koesterden voor Amnesty. 

Ryan ging er vanuit dat zij wel eens ruchtbaarheid zouden kunnen geven aan de hele zaak, 

wat vervolgens misschien een controverse zou uitlokken die het de regering onmogelijk zou 

maken nog langer te weigeren over te gaan tot het instellen van een onderzoekscommissie.
516

 

 

11.3.3. De deadline nadert 

 

Ondertussen naderde de deadline gestaag. Nog voordat ze haar rapport had gepubliceerd (cf. 

infra), had het IS in Londen van professor Julius Stone een lijst gekregen met tien procedures 

die Arabische slachtoffers van foltering konden starten onder de Israëlische wetgeving, maar 

negen van deze procedures vond ze niet van toepassing op beschuldigingen van foltering. 

Deze hielden namelijk in dat slachtoffers de identiteit van hun folteraar moesten kennen en 

dat ze hun aantijgingen gedetailleerd moesten bewijzen, wat in de meerderheid van de 

gevallen onmogelijk was. Bovendien is al gewezen op de mogelijke onwil van de meeste 
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slachtoffers om terug te gaan naar het land waar ze werden mishandeld of gefolterd. Het was 

met andere woorden net omwille van de ontoereikendheid van de mogelijke procedures onder 

de Israëlische wetgeving dat Amnesty erop aandrong een onderzoekscommissie in te 

richten.
517

  In een memorandum van 19 februari liet de secretaris-generaal nog weten hoe de 

IEC gereageerd had op zijn dilemma. Als antwoord op dit dilemma hadden Sean MacBride, 

Daniel Marchand en Arne Haaland gekozen voor publicatie van het rapport, terwijl Anthony 

Marreco en Per Wastberg hadden gekozen voor de tweede optie, namelijk het terugzenden 

van Richie Ryan.
518

 Een meerderheid zag het dus zitten om over te gaan tot publicatie van het 

rapport. De secretaris-generaal diende daar dan ook rekening mee te houden en er de nodige  

conclusies uit te trekken. 

Naast het ijverig schrijven van brieven door Martin Ennals, stond ook de telefoon van de 

secretaris-generaal in Londen niet stil. Raanan Sivan zei tijdens een telefoongesprek met 

Martin Ennals dat hij niet begreep welk rapport Amnesty ging publiceren drie weken nadat ze 

het had voorgelegd aan Israël. Via de telefoon en later schriftelijk drukte hij zich overigens uit 

tegen deadlines en ultimata.
519

 De deadline die Martin Ennals namelijk had vooropgesteld om 

een aanbod voor een onderzoekscommissie te krijgen van de Israëlische regering was dus 25 

februari 1970. De dag ervoor kreeg Martin Ennals opnieuw een telefoontje van Raanan Sivan, 

waarin die uitlegde dat hij hem in een vorig gesprek misschien wat op het verkeerde spoor 

had gebracht. Het was namelijk niet zo dat de Israëlische regering een onderzoekscommissie 

per definitie uitsloot. Hij wilde enkel benadrukken dat dit slechts een van de mogelijke opties 

was en hij hoopte dan ook dat Amnesty zich niet zou blindstaren op deze optie als zijnde de 

enige.
520

 Martin Ennals bedankte hem voor de verduidelijking, maar de algemene teneur van 

dit telefoongesprek scheen al aan te geven dat het kwaad reeds geschied was en dat Amnesty 

twee dagen voor de deadline geen verder uitstel meer zou toestaan. Ennals deelde nog mee dat 

hij teleurgesteld was dat de Israëlische regering scheen te verwachten dat mensen helemaal 

vanuit Jordanië naar Israël zouden komen, zonder te weten volgens welke procedures hun 
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klachten zouden worden behandeld, waardoor ze ook niet op voorhand zouden weten hoe lang 

ze daar dienden te blijven.
521

  

 

11.3.4. De publicatie van het rapport 

 

Twee dagen voor de deadline zou dit telefoontje niet veel meer uitmaken, want op 25 februari 

1970 had de Israëlische regering nog steeds geen degelijk voorstel voor een onderzoeks-

commissie voorgelegd aan Amnesty. Daarom stelde Martin Ennals voor aan zijn IEC om een 

rapport op te stellen dat zou worden gepubliceerd. Dit zou een inleidende tekst moeten 

bevatten waarin de achtergrond en dus ook een overzicht van de discussies met de Israëlische 

autoriteiten aan toegevoegd moesten worden. Daarmee werd Richie Ryans raad opgevolgd. In 

haar publicatie zou Amnesty naar goeder gewoonte ook uiteenzetten wat haar inspanningen 

waren voor de mensenrechten in andere staten van het Midden-Oosten. In het rapport dat zou 

gepubliceerd worden, zou vervolgens ook uitgelegd worden welk bewijsmateriaal en welke 

informatie Amnesty verzameld had, waarmee een Israëlische onderzoekscommissie aan de 

slag zou kunnen gaan.
522

 Ondanks haar plannen om nu eindelijk een rapport met betrekking 

tot foltering in Israëlische gevangenissen te publiceren, had Amnesty alsnog de hoop niet 

opgegeven op een Israëlische onderzoekscommissie, althans niet formeel. Ze ging ervan uit 

dat dit nog steeds tot de mogelijkheden behoorde. Ze hoopte door publicatie de aandacht van 

het publiek te vestigen op de beschuldigingen die onderzocht dienden te worden en de 

regering onder druk te zetten om alsnog een onderzoek te starten. ‘Mobilizing shame’, met 

andere woorden.
523

 Volgens het memorandum van Ennals diende het rapport gepubliceerd te 

worden op 8 maart 1970, maar uit verdere archiefstukken bleek dat het pas begin april dat jaar 

zou worden gepubliceerd.
524

 Er was dus toch nog sprake van uitstel. 

Op 20 maart 1970 ontving Amnesty nog een brief van de Israëlische ambassadeur in Londen, 

waarin deze verwees naar het voorstel van Amnesty om een onderzoekscommissie op te 

richten. Volgens hem viel het voorstel binnen de normale procedures zoals vastgelegd door de 

wetgeving van Israël en kon het daarom beschouwd worden als een van de mogelijkheden. 
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Hij vond het echter voorbarig om, nog voor er officieel aanklachten waren geformuleerd, dit 

voorstel af te doen als de beste manier om de beschuldigingen na te trekken. Nog steeds was 

de Israëlische regering eerder terughoudend om mee te werken aan de oprichting van een 

onderzoekscommissie en wrong ze zich door allerlei bochten om geen gehoor te geven aan 

Amnesty‟s voorstel. De IEC van Amnesty vond het dan ook jammer dat ondanks het feit dat 

haar voorstel volledig binnen de bevoegdheden lag van de Israëlische regering, deze toch 

besloot niet mee te werken met Amnesty om de commissie daadwerkelijk op te richten. 

Nochtans verklaarde Amnesty in haar rapport dat ze voldoende bewijsmateriaal had, dat 

zowel binnen als buiten Israël kon worden gecontroleerd en dat het instellen van een onder-

zoekscommissie ten zeerste aanmoedigde en legitimeerde. Bovendien herhaalde Amnesty dat 

de inrichting van dergelijke commissie niet afhankelijk mocht worden gemaakt van de wil van 

de vermeende slachtoffers om terug te keren naar Israël of naar de door Israël bezette 

gebieden, want dat was, zoals reeds vermeld, heel onwaarschijnlijk.
525

 Hoewel de deadline 

reeds meerdere malen was uitgesteld, werd hij opnieuw niet gehaald. Er was dus nog steeds 

geen vooruitgang geboekt met de onderhandelingen. Het leek een straatje zonder einde te 

worden. Daarom werd tijdens de IEC van maart 1970 beslist dat Amnesty tijdens de nacht van 

1 op 2 april zou overgaan tot de publicatie van het rapport. Een subcommissie had reeds een 

rapport opgesteld dat goedgekeurd was door de IEC en dat dus klaar was voor publicatie, 

waardoor alles vlug zou kunnen verlopen.
526

 Aangezien Amnesty haar standpunt al een jaar 

verkondigde aan de Israëlische regering en haar eigen actie aanzienlijk vertraagd had om deze 

regering de tijd te geven haar voorstellen in overweging te nemen zonder dat deze daar tot op 

heden gehoor aan had gegeven, concludeerde Amnesty, zij het met de grootste aarzeling, dat 

het geen zin meer had verdere vertraging toe te laten. Geen enkel ander nuttig voorstel zou 

volgens haar gediend zijn door verdere vertraging en daarom besloot Amnesty op 2 april 1970 

over te gaan tot de publicatie van haar rapport over de folteringen in Israël en de Bezette 

Palestijnse Gebieden.
527

 De weg naar serieuze strubbelingen tussen Amnesty International en 

de Israëlische regering lag daardoor open. 
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11.4. Publicatie van het rapport: de gevolgen 

 

11.4.1. Negatieve gevolgen: interne onenigheid  

 

Amnesty‟s publicatie van het rapport over mensenrechtenschendingen door Israël zorgde voor 

heel wat waardering, zoals onder meer bij de Noorse regering. Het Noorse ministerie van 

Buitenlandse Zaken liet Arne Haaland weten dat Amnesty in haar beginjaren in het algemeen  

reeds heel wat goed werk verricht had, maar specifiek ook in het geval van Israël.
528

 Het 

rapport zorgde echter niet enkel voor dergelijke lovende reacties, maar ook voor heel wat 

ophef, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.  

Zo berichtte Newsweek Magazine, een Amerikaans wekelijks nieuwsmagazine, dat de 

Amerikaanse afdeling van Amnesty (AIUSA) zich distantieerde van het rapport. Arne 

Haaland legde het tijdschrift echter uit dat indien de Amerikaanse afdeling afstand nam van 

het rapport, ze dat deed zonder het bewijsmateriaal dat in Amnesty‟s bezit was gezien te 

hebben of zonder gevraagd te hebben om het te mogen inkijken.
529

 AIUSA vond dat het in 

Israël niet ging om gewetensgevangenen, omdat de meeste gevangenen geweld hadden 

gebruikt of gepropageerd. Arne Haaland antwoordde daarop dat Amnesty nergens in haar 

rapport beweerd had dat de personen die gefolterd waren gewetensgevangenen waren. Meer 

nog, de term werd zelfs niet gebruikt in het rapport.
530

 Maar zoals naderhand wel duidelijk is 

geworden, verzette Amnesty zich reeds actief tegen foltering in alle omstandigheden, zonder 

uitzondering. 

Het archief bevatte ook een uiterst vreemde brief, die jammer genoeg te weinig in een 

duidelijke context kon worden geplaatst. Desalniettemin acht ik hem toch het vermelden 

waard. Het is een brief die Martin Ennals op 20 april 1970 opstuurde naar de toenmalige 

uitgever van The Times, Sir William Rees-Mogg.
531

 Uit dit document bleek dat Amnesty af te 

rekenen had met interne problemen door enkele leden. Het ging om een zekere Mr. Bengsten 

en een zekere Mr. Benenson. Martin Ennals gaf in deze brief niet aan of het om Peter 

Benenson ging, die in 1967 opstapte als secretaris-generaal maar contact bleef onderhouden 
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met de organisatie die hij in het leven geroepen had. Vermoedelijk ging het echter om een 

andere Benenson. Hij vermeldde in zijn brief wel dat het ging om een man die geen lid was 

van de IEC. Beide mannen zouden op 17 april een brief gestuurd hebben naar The Times 

waarin ze schreven dat ze niet akkoord gingen met Amnesty‟s publicatie van het rapport. De 

reden waarom Ennals naar de uitgever schreef was dan ook om deze erop te wijzen dat hij het 

jammer vond dat de beide Amnesty-leden hun ongenoegen niet eerst intern hadden geüit, 

zoals de gewoonte was, maar er onmiddellijk voor hadden gekozen om hun onvrede 

publiekelijk bekend te maken. Mr. Benenson was dan ook niet op de hoogte van de 

vertrouwelijke discussies die reeds gevoerd werden met de Israëlische regering en die als 

onderwerp Amnesty‟s werk voor de Arabieren in Israël en voor de Joodse gevangenen in 

Arabische staten hadden. Evenmin was Mr. Benenson zich bewust van de vele voorstellen die 

door Amnesty voorgelegd waren aan de Israëlische regering, zoals het voorstel om een 

Israëlische advocaat als voorzitter van een onderzoekscommissie aan te stellen om de 

beschuldigingen te onderzoeken. Amnesty had namelijk de publicatie van haar rapport voor 

verschillende maanden uitgesteld om de regering de kans te geven haar voorstellen in 

overweging te nemen. Ennals benadrukte dan ook dat Amnesty steeds louter getracht heeft 

een onderzoekscommissie opgestart te krijgen en dat ze door de publicatie van haar rapport 

geen details van haar discussies met de Israëlische regering heeft vrijgegeven. Hij eindigde 

zijn brief heel geagiteerd door te wijzen op ‘the sickening part of this controversy’, namelijk 

het feit dat er te veel gediscussieerd werd over procedures en protocollen en dat te weinig 

aandacht werd geschonken aan het menselijke aspect.
532

  Het ging tenslotte om mensen die 

vermoedelijk gefolterd waren. Met andere woorden, er zou moeten gediscussieerd worden of 

artikel 5 van de UVRM door Israël werd geschonden of niet. Het komt er op neer dat het 

archiefmateriaal dat als basis diende voor deze masterscriptie niet gekend was bij de leden 

buiten het IS en de IEC. Wat er „achter de schermen‟ omging bij de top van Amnesty was dus 

duidelijk niet bij alle leden gekend. 

 

11.4.2. Negatieve gevolgen: de reactie van de Israëlische regering 

 

Binnen Amnesty stond dus niet iedereen honderd procent achter het rapport, maar het was 

begrijpelijkerwijze vooral de Israëlische regering die verontwaardigd was over de publicatie 

en die onmiddellijk zorgde voor een tegenreactie. Zoals Amnesty beloofd had en zoals ook 
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haar gewoonte is, had ze een kopie van het rapport vlak voor de publicatie ook overhandigd 

aan de Israëlische ambassade en ook premier Golda Meir, minister van Justitie Yaakov 

Shapira, rechter Haim Cohn en de belangrijke Israëlische krant Haaretz ontvingen een kopie. 

De Israëlische ambassadeur in Londen, Aharon Remez, reageerde heel erg geschokt en 

betreurde de beslissing van Amnesty om haar rapport publiek te maken via de nieuwsmedia. 

Daarenboven beschuldigde hij Amnesty ervan Israël niet op de hoogte te hebben gebracht van 

haar plannen met het rapport. Israël beweerde dat het alles wat het wist over het rapport had 

vernomen via de pers en dat het niet verwittigd werd dat de publicatie op 2 april zou 

plaatsvinden en daardoor ook de kans niet had gekregen om het op voorhand in te kijken. 

Dergelijke actie vond hij ‘unworthy’ voor Amnesty.
533

 Dit klopte, doordat een administratieve 

fout ervoor gezorgd had dat de ambassade inderdaad pas laat op voorhand op de hoogte werd 

gebracht van de publicatie. Daardoor wist de regering in de ochtend van 2 april nog niet of het 

rapport enkele van haar officiële statements bevatte die ze reeds naar Amnesty had opgestuurd 

voor het geval die een publicatie zou plannen, wat ze nu effectief gedaan had. Remez trad het 

standpunt van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken bij en vond het in het licht van deze 

gebeurtenis moeilijk om nog samen te werken met Amnesty International. Het was duidelijk 

dat Amnesty het vertrouwen van Israël had geschonden. De Israëlische ambassade vond de 

wijze waarop Amnesty te werk was gegaan in tegenstrijd met de aanvaarde normen waarmee 

internationale organisaties zouden moeten omgaan met soevereine regeringen.
534

 Ook een 

officieel statement van de Israëlische regering diende Amnesty op de hoogte te brengen van 

het ongenoegen en de verbazing van de Israëlische regering over de publicatie. De regering 

beschuldigde Amnesty ervan haar rapport te hebben gebaseerd op nauwelijks onderzochte 

beschuldigingen door mensen die beweerden te zijn gefolterd en mishandeld in Israëlische 

gevangenissen.
535

 Het is waar dat Amnesty niet in de door haar gewenste mate onderzoek 

verricht had naar de beschuldigingen, maar dit was dan ook te wijten aan de Israëlische 

regering die de oprichting van een onderzoekscommissie meer dan een jaar tegengewerkt had. 

Desalniettemin hadden de Amnesty-onderzoekers afdoende bewijzen dat de beschuldigingen 

door de Arabische slachtoffers wel degelijk gegrond waren. Israëls verwijt aan Amnesty dat 

de beschuldigingen niet voldoende bewezen waren, leek dus misplaatst.  
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Daarnaast verwees de regering in haar statement naar haar voorstel uit januari dat jaar om de 

klachten te onderzoeken, mits enkele vereisten, zoals het toestaan van kruisverhoren 

bijvoorbeeld. Ze zou de slachtoffers ook veiligheidsgaranties bieden en de mogelijkheid om 

een lokale advocaat te huren, dit alles volgens het algemeen beleid dat wordt gevoerd door de 

Israëlische regering.
536

 Martin Ennals had echter duidelijk te verstaan gegeven waarom 

Amnesty dit voorstel van de regering niet toereikend vond. Israël vond het dan ook jammer 

dat Amnesty niet was ingegaan op het voorstel en daarom besloten had om een rapport te 

publiceren dat kritisch was over Israël. Maar zoals ook al uit het theoretisch kader bleek, 

weigert Amnesty te verregaande compromissen te sluiten. Deze casus bevestigde duidelijk dat 

ze daartoe niet bereid was. 

 

De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde als 

volgt: 

 

‘The Government of Israel regards this as an extraordinary way for Amnesty 

International to behave towards the Government which has gone out of its way to co-

operate with it. In the light of this experience, it is difficult to see how the Government 

of Israel can place its trust in the goodwill and sense of fairness of this Organization 

and continue co-operating with it.’537 

 

De voor de hand liggende voorspellingen van verschillende vertegenwoordigers van Amnesty 

dat de publicatie van het rapport de relaties met Israël zou doen verzuren, kwamen uit. Dit had 

tot gevolg dat er als het ware een minioorlog werd gevoerd met de media als strijdtoneel. 

Verschillende kranten berichtten op 2 april over Israëls reactie, waarbij ze allen een beroep 

deden op wat de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken als 

antwoord op Amnesty‟s rapport had geboden. Om deze media-aandacht te illustreren, zal ik 

hier enkele voorbeelden aanhalen uit Londense kranten. De Daily Mirror schreef:  
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‘An official said it was now difficult for the Israeli Government to place its trust in the 

‘sense of fairness’ of Amnesty.’538  

 

Ook The Guardian van diezelfde dag berichtte dat volgens het Israëlische ministerie van 

Buitenlandse Zaken de eenzijdige publicatie van dit rapport de kans op toekomstige samen-

werking met Amnesty zou kunnen ondermijnen. Het ministerie liet via de krant verder ook het 

volgende weten van wat ze vond van Amnesty‟s houding:  

 

‘It is unheard of for a voluntary organization to behave in such a manner towards a 

sovereign State only in order to gain publicity for itself.’539  

 

Dergelijke lastercampagne met de media als slagveld haalde dus verschillende kranten. Als 

laatste voorbeeld haal ik nog een citaat aan uit de Evening Standard. Daarin werd onder meer 

volgend statement van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd:  

 

‘[…] Amnesty has permitted itself to be a vehicle for spreading unfounded and 

unchecked allegations having their origin in a campaign of atrocity propaganda 

carried on by the Arab states.’.540
  

 

Israël was er met andere woorden van overtuigd dat Amnesty zich had laten meeslepen in de 

propaganda van de Arabieren die het gemunt hadden op de staat Israël of wilde dit althans 

toch doen geloven. Een duidelijk voorbeeld van wat ik zou durven omschrijven als de 

„politisering‟ van het rapport was het ongenoegen dat ambassadeur Aharon Remez uitte naar 

aanleiding van de commentaar die Christopher Mayhew gaf tijdens het avondnieuws op BBC 

op 1 april.
541

 Christopher Mayhew kwam reeds aan bod tijdens de discussies over het al dan 

niet publiceren van het rapport het jaar ervoor, waarbij hij zichzelf een sympathisant van de 

Arabische (Palestijnse) zaak noemde. Wat hij precies verteld had, heb ik niet meer kunnen 

achterhalen, aangezien ik er zowel in het archief als daarbuiten niets meer over teruggevonden 

heb. Maar het is niet ondenkbaar dat zijn reputatie als pro-Arabisch lid van het Lagerhuis op 
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zich al veel zou kunnen verklaren van het ongenoegen van Aharon Remez. Door de BBC-

nieuwsuitzending gehoord te hebben waarin Christopher Mayhew te horen was, kreeg Remez 

volgens eigen zeggen namelijk meer inzicht in de mogelijke redenen waarom Amnesty deze 

zaak op een volgens hem ongewone manier afgehandeld had. Bovendien had hij er ook spijt 

van dat hij misschien bewust ook zijn eigen regering had misleid, doordat hij na een gesprek 

met Ennals een afwachtende houding had aangenomen, in afwachting van een antwoord van 

Amnesty.
542

 Ook de beschuldigingen van politieke druk op Amnesty, zoals in het geval met 

Mayhew, bleven nog een tijdlang aanslepen. In een artikel van 20 april 1970 in Newsweek 

beschuldigden de Israëli‟s de Britse afdeling van Amnesty nog het rapport vlug te hebben 

gepubliceerd onder druk van pro-Arabische leden van het Britse parlement.
543

 Ook volgens 

Naomi Shepherd, een politieke correspondente van de New Statesman, zouden Israëlische 

ambtenaren openlijk beweerd hebben dat de enige verklaring voor de publicatie van het 

rapport de aanwezigheid van een pro-Arabische pressiegroep binnen Amnesty kon zijn.
544

 

Wanneer dit alles in beschouwing wordt genomen, leek verdere samenwerking met Israël 

voor Amnesty heel erg onwaarschijnlijk. Mogelijk werd hier het zaad gelegd voor Amnesty‟s 

impopulaire reputatie bij de Israëlische regering. De toekomst zou echter moeten uitwijzen of 

de relaties zouden beteren eens het heetst van de „strijd‟ voorbij was. 

 

11.4.3. Positieve gevolgen 

 

Toch was het sinds de publicatie van het rapport niet enkel kommer en kwel. Het rapport heeft 

ook enkele positieve effecten tot gevolg gehad. Een medewerker van het ICRK bijvoorbeeld 

wist te vertellen dat als onmiddellijk gevolg van de publicatie zijn organisatie de toestemming 

had om elke Arabische gevangene binnen de eerste maand van zijn arrest te bezoeken. Verder 

zouden er ook aanwijzingen geweest zijn dat de behandeling van Arabische gevangenen erop 

verbeterd was, onder meer omdat Amnesty geen nieuwe beschuldigingen meer had ontvangen 

en aangezien zij toch wel een belangrijk aanspreekpunt vormde voor slachtoffers was het 

aannemelijk dat er inderdaad minder folterpraktijken plaatsvonden. Bovendien zou ook de 

regering in Israël zelf bezorgd zijn om beschuldigingen van mishandeling en had het leger in 

Gaza daarom eerder een commissie aangesteld om klachten na te gaan, met als gevolg dat 
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zowel verschillende officieren als soldaten gerechtelijk vervolgd werden. In Israël zelf was er 

bovendien toenemend ongenoegen over de administatie in de Bezette Gebieden en Israëlische 

uitgevers begonnen in hun kranten meer ruimte te voorzien voor klachten van Arabieren.
545

  

 

11.5. De nasleep van deze missies 

 

In de nasleep van de publicatie van het rapport en de hetze die dat had uitgelokt, waren de 

onderhandelingen met de Israëlische regering allesbehalve opgeschoten. Tijdens de IEC in 

mei 1970 werd na een hele discussie besloten in samenspraak met de afgevaardigden van de 

Amerikaanse afdeling dat Amnesty opnieuw een brief zou zenden naar de Israëlische 

regering, waarin ze de volledige situatie nog eens zou recapituleren en onder het motto „de 

aanhouder wint‟ opnieuw zou vragen om een degelijk en geloofwaardig onderzoek naar de 

beschuldigingen te starten. Ook zou getracht worden te achterhalen welke getuigen bereid 

waren naar Israël te gaan om te gaan getuigen en zich aan een kruisverhoor te laten 

onderwerpen. Voor dit alles bood Mr. Bikel zijn good offices aan voor Amnesty‟s volgende 

missie naar Israël.
546

 De maanden volgend op de tweede missie naar Israël en op de publicatie 

van het rapport moeten een helse tijd geweest zijn voor Amnesty. Bovendien mag niet uit het 

oog verloren worden dat de organisatie zich niet enkel bezighield met Israël, maar nog 

verschillende andere landen op de voet volgde, voor wie ze ook lobbyde. En aangezien 

Amnesty niet overal een graag geziene gast is, lijkt het heel waarschijnlijk dat ze in deze 

periode niet enkel problemen met Israël aan haar hoofd had.  

Het rapport mocht dan wel uiteindelijk gepubliceerd zijn, Amnesty zou het daarbij niet laten, 

maar integendeel nog verder lobbyen voor een onderzoek. Begin mei 1970 kreeg het IS in 

Londen namelijk een telegram binnen dat van de Palestijnse Rode-Halve-Maanvereniging (de 

Palestijnse tak van het ICRK) vanuit Jordanië naar Londen verstuurd was. Daarin werd 

Amnesty verwittigd van een hongerstaking van Palestijnse Arabieren in gevangenschap en in 

voorlopige hechtenis in Israëlische gevangenissen uit protest tegen hun wrede behandeling. 

De staking was al zeven dagen aan de gang en aan de hand van dit telegram hoopte deze 

Rode-Halve-Maanvereniging dat Amnesty zou tussenkomen om van Israël te eisen dat het de 
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Conventies van Genève zou respecteren.
547

 Er werd dus ook druk uitgeoefend op Amnesty 

vanuit Arabische hoek. De dag voor dit telegram, had het IS in Londen reeds een ander 

telegram ontvangen vanuit Caïro, Egypte, dat Amnesty reeds op de hoogte had gebracht van 

de hongerstaking. Dit vroegste telegram was van de hand van de secretaris-generaal van de 

Arabische Liga, Abdel Khalek Hassouna, die verwees naar de bijeenkomst van de Arabische 

Permanente Mensenrechtencommissie van 3 mei, waarin men besloten had om de hulp van 

Amnesty in te schakelen. De hongerstaking van de Palestijnen kwam er, zoals reeds gezegd, 

door de wrede behandeling die ze moesten ondergaan in de Israëlische gevangenissen, maar 

ook doordat de hechtenis van velen opnieuw verlengd werd. Abdel Khalek Hassouna wilde 

aantonen dat de Israëlische bezettende macht dus gewoon doorging met de schending van de 

Conventies van Genève die betrekking hebben op de behandeling van gevangenen en met de 

schending van de UVRM.
548

 

Een heuse briefwisseling met de Israëlische ambassadeur werd in juli 1970 beëindigd met een 

(voorlopig) laatste brief van de ambassadeur die herhaalde dat de Israëlische regering niet 

wenste samen te werken met Amnesty, omdat ze nog steeds van oordeel was dat de bestaande 

wettelijke procedures in Israël volstonden om de beschuldigingen aan te pakken en dat er  

daarom geen nood was aan een onderzoekscommissie.
549

 Daar kon Amnesty niet veel tegenin 

brengen. In diezelfde maand had Uri Avnery, een voormalig Israëlisch journalist en een 

toenmalig parlementslid, aan minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban nog gevraagd in 

het Knesset of hij bereid zou zijn samen te werken met Amnesty, maar kreeg toen een 

negatief antwoord. Volgens Eban was elk nieuw voorstel van Amnesty welkom, maar zou het 

met het huidige niets worden.
550

 Naast contacten met Uri Avnery onderhield Amnesty ook 

contact met de Israëlische regering via landsadvocaat Gabriel Bach. Tijdens het reeds 

vermelde nieuwe VN-Congres inzake de Preventie van de Misdaad en de Behandeling van 

Misdadigers van augustus 1970 in Kyoto, voerde Martin Ennals enkele informele gesprekken 

met hem, wat opnieuw een voorbeeld is van de typische methode van Amnesty om contacten 

te leggen met regeringen tijdens bijeenkomsten van verschillende landen. Amnesty benut 

dergelijke kansen, die vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben. In het geval van de 

informele gesprekken met Gabriel Bach, waren de gevolgen iets minder verregaand. Hij ging 
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er wel mee akkoord om Amnesty bij te staan met het opstellen van alternatieve wettelijke 

procedures voor de Arabsiche slachtoffers, maar wanneer hij deze plannen voorlegde aan het 

Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, vonden die daar weinig gehoor. In maart 1971 

had Amnesty nog steeds geen antwoord gekregen. Sinds de informele onderhandelingen met 

Gabriel Bach tijdens de conferentie in Kyoto en een brief die niet lang daarna nog naar hem 

werd verstuurd door Amnesty, had er geen belangrijke correspondentie meer plaatsgevonden 

met de Israëlische regering. De Israëlische regering had dus opnieuw niet ingestemd met de 

oprichting van een onderzoekscommissie en had daarenboven ook geen alternatieven voor-

gesteld.
551

 Het zag er naar uit dat de wens van Amnesty niet vervuld zou worden.  

Tijdens de bijeenkomst van de ICM in september 1970, was Israël een van de gespreks-

onderwerpen en werd erkend dat de controverse zowel in als buiten de organisatie nog niet 

was weggeëbd. Men concludeerde er dat het rapport zoveel furore had veroorzaakt omdat het 

ging om een land dat vrijheid van mening respecteerde.
552

 De hele kwestie beroerde velen. 

Tijdens de IEC van november 1970 werd dan ook besloten voorlopig geen ruchtbaarheid meer 

te geven aan Amnesty‟s activiteiten met betrekking tot Israël in afwachting van verdere 

gesprekken met de Israëlische autoriteiten. In de tussentijd zou Amnesty gewoon verdergaan 

met de adoptie van Israëlische gevangenen.
553

  

Hoewel de verontwaardiging over het rapport vrij lang aansleepte, was tegen eind maart 1971 

de meeste heisa voorbij. Dit valt ook af te leiden uit het archief, dat geen correspondentie 

meer bevatte uit deze periode. Dit kan ofwel betekenen dat het archief door het IS niet werd 

gedeponeerd in het IISG of ontoegankelijk was, ofwel dat de wind inderdaad was gaan liggen. 

Een onderzoekscommissie zat er niet aan te komen, ondanks de vele pogingen die Amnesty 

daartoe had ondernomen. Bovendien lagen de beschuldigingen ondertussen steeds verder in 

het verleden en waren de slachtoffers steeds minder bereid om mee te werken. Het was 

zinloos om een nieuwe missie te zenden, aangezien er voorlopig geen nieuw bewijsmateriaal 

was opgedoken om te onderzoeken. Het enige wat Amnesty nog kon doen, was contact 

onderhouden met mensenrechtenorganisaties die wel nog in staat waren de situatie op te 

volgen. Een van dergelijke organisaties was de Israeli League for Human and Civil Rights, 

dat het centrum is in Israël dat zich met dergelijke beschuldigingen bezighoudt. Sinds 
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augustus 1970 had deze Israëlische niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties als 

voorzitter dr. Israel Shahak, een overlevende van de Holocaust.
554

 Hij had het IS in Londen in 

oktober 1970 nog een bezoek gebracht en had Amnesty beloofd om elk beschikbaar 

bewijsmateriaal te verzamelen.
555

 Hij was een fervent tegenstander van het Israëlische 

bezettingsregime en vergeleek de situatie van de Palestijnen reeds als een van de eersten met 

die van de zwarten onder het apartheidsregime. Hij vond het Israëlische regime dus een wreed 

en repressief regime en ging zelfs zo ver de Israëlische regering te vergelijken met het nazi-

regime.
556

 In Israël werd hij dan ook als extremist beschouwd en het ging zelfs zo ver dat hij 

in 1973 door de Israëlische afdeling van Amnesty geweigerd werd als lid, waarvoor de 

secretaris-generaal dan ook opnieuw in aanvaring kwam met deze afdeling.
557

 In elk geval 

verwelkomde Amnesty de medewerking van Shahak in haar verdere werkzaamheden rond 

Israël. Het IS raadde Amnesty aan om er verder voor te ijveren dat de Israëlische regering 

duidelijke wettelijke procedures omschreef die het eventuele toekomstige slachtoffers 

mogelijk zou maken om hun klachten te laten onderzoeken.
558

 Amnesty zou opnieuw kunnen 

vragen naar de oprichting van een onderzoekscommissie, maar het zag ernaar uit dat door het 

uitstel van de Israëlische regering de beschuldigingen op die manier te onderzoeken, er 

voorlopig weinig grond was om een onderzoekscommissie op te richten. Amnesty had het 

geprobeerd en in 1971 was er reeds te veel kostbare tijd verloren gegaan. 
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12. Conclusie 

 

In het eerste deel van deze masterscriptie werd geschetst in welke context Amnesty tot stand 

kwam. Toen Peter Benenson in 1961 zijn artikel ‘The Forgotten Prisoners’ als basis voor zijn 

tijdelijke campagne Appeal for Amnesty, 1961 schreef, vermoedde hij nog niet dat daarmee de 

basis werd gelegd voor een permanente organisatie die vanaf 1961 vorm zou krijgen en zich 

zou beginnen opwerpen als „het geweten van de wereld‟. Dat dit toch het geval was, is mede 

te danken aan zijn charismatische persoonlijkheid, maar is ook grotendeels te verklaren door 

de context waarin de campagne werd opgestart. Die context was er een waarin de Koude 

Oorlog het internationale toneel domineerde en waarin sprake was van toenemende aandacht 

voor inbreuken op mensenrechten, waarvan voornamelijk politieke gevangenen het slacht-

offer waren. Amnesty zou dan ook sinds haar ontstaan streven naar duurzame oplossingen 

voor deze inbreuken op mensenrechten, in de vorm van sociale veranderingen. Ze gelooft 

daarbij dat het publiekelijk aan de kaak stellen van regeringen omwille van mensenrechten-

schendingen hen beschaamt en dat het erop aankomt dergelijke gevoelens van schaamte te 

mobiliseren (‘mobilization of shame’), zowel bij regeringen als bij de publieke opinie. Daarbij 

dient het internationaal mensenrechtenregime, dat voornamelijk tot stand kwam na WO II, als 

basis om mensenrechtenschendingen begaan door staten aan te klagen.  

In dit alles ziet Amnesty zichzelf als NGO niet gebonden aan of afhankelijk van een bepaalde 

regering of ideologie. Ze is los van eender welke regering tot stand gekomen en beschouwt 

zichzelf als een politiek neutrale organisatie, met als enige doel het bestrijden van mensen-

rechtenschendingen. Dat onpartijdigheid steeds een belangrijk principe is geweest voor 

Amnesty, werd al gauw duidelijk. Zo maakt ze een onderscheid tussen recht en politiek, 

waarbij ze zichzelf ziet als een bewaker van het internationaal recht en niet als een verdediger 

of tegenstander van bepaalde ideologieën. De organisatie trachtte dan ook van meet af aan 

deze onpartijdigheid en onafhankelijkheid te benadrukken. Zelfs toen ze nog een tijdelijke 

campagne was, deed ze er alles aan om haar principes hoog te houden. Aanvankelijk was 

Benenson van plan politici steun te vragen voor zijn campagne, maar uiteindelijk besloot hij 

dat zijn campagne en de daaruit voortvloeiende organisatie zichzelf als apolitiek moesten 

zien. De organisatie moest voor politieke gevangenen zijn wat het ICRK is voor (krijgs-) 

gevangenen en mocht enkel humanitaire doelen dienen. Er mocht geen verborgen politieke 

agenda schuilen in Amnesty. Ze moest trachten een onafhankelijke positie te bekleden op het 

internationale toneel. 
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Aangezien de organisatie was ontstaan tijdens de Koude Oorlog, was het echter niet altijd 

evident om niet uitgespeeld te worden door de twee kampen en om als apolitiek en onpartijdig 

te worden beschouwd. Reeds in het artikel ‘The Forgotten Prisoners’ van Peter Benenson 

werd expliciet verwezen naar enkele artikels van de UVRM, namelijk die artikels die politiek 

getint waren en betrekking hadden op de behandeling van gevangenen. Ook in haar mandaat 

zou de aandacht vooral uitgaan naar de eerste generatie mensenrechten, waardoor ze vanuit 

communistische hoek wel eens kritiek kreeg. Door de Koude Oorlog was het dus moeilijk om 

landen die ze aanklaagde te overtuigen van haar onpartijdige positie. Tevens zijn sommige 

academici van mening dat Amnesty niet als onpartijdige organisatie kan worden beschouwd, 

in die zin dat ze zich vooral concentreert op die landen die geen stabiele of functionerende 

liberale democratie zoals in het Westen kennen. Amnesty zou volgens hen eigenlijk impliciet 

de waarden van de democratie verdedigen, wat voormalig secretaris-generaal Ian Martin ook 

toegaf.  

Toch zag Amnesty zichzelf als politiek neutraal en wist ze zich tijdens de Koude Oorlog 

gebalanceerd op te stellen. Het feit dat zowel het westerse als het communistische kamp haar 

ervan beschuldigden partij te kiezen voor respectievelijk de communistische of kapitalistische 

wereld, bewijst eerder dat ze wel degelijk onafhankelijk en onbevooroordeeld was, dan dat ze 

zich achter één enkele partij schaarde. Ook de prestatie van prominent Amnesty-lid Sean 

MacBride om zowel een Nobelprijs voor de Vrede als een Lenin-Vredesprijs in de wacht te 

slepen, kan in dit licht worden begrepen. Hij was als het ware de verpersoonlijking van 

Amnesty‟s streven naar onpartijdigheid. Dit toont aan dat beide kampen uit de Koude Oorlog 

Amnesty‟s werk dus wisten te appreciëren.  

Bovendien kan de organisatie niet verweten worden te verzaken aan haar basisprincipe van 

geweldloosheid. Toen bleek dat Nelson Mandela de zijde had gekozen van de gewelddadige 

oppositie, weigerde Amnesty om hem nog langer te adopteren als gewetensgevangene. 

Hoezeer ze ook gekant was tegen het apartheidsregime, als apolitieke organisatie had ze zich 

daar nooit formeel tegen uitgesproken. Hetzelfde gold voor de discussie over het al dan niet 

oprichten van een Palestijnse staat. Tot februari 1979 had Amnesty geen duidelijk beleid rond 

de Palestijnse kwestie en nam ze er evenmin een duidelijk standpunt over in. Op de 

bijeenkomst van de leden van de onderzoeksafdeling voor het Midden-Oosten in februari 

1979 werd hierover gedebatteerd. Hoewel enkele stemmen binnen de organisatie van mening 

waren dat de Palestijnen een staat verdienden en dat Amnesty hierover een officiële positie 

diende in te nemen, werd de discussie uiteindelijk beëindigd door de secretaris-generaal. Hij 

wees erop dat Amnesty‟s hoofdbezorgdheid de gevangenen waren en dat het niet de bedoeling 
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was om een positie in te nemen over een Palestijnse staat. Het pleit was beslecht en Amnesty 

zou zich niet uitspreken over een Palestijnse staat, al was ze zich maar al te goed bewust van 

de problemen door haar uitstekende kennis over de landen waarnaar ze onderzoek voert. Haar 

basisprincipes van politieke neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid trachtte ze 

bovendien op allerlei manieren te vrijwaren, waarvan haar gewoonte om gewetensgevangenen 

volgens een „netwerk van drietallen‟ te adopteren de voornaamste was. Daarbij diende elke 

adoptiegroep een gevangene uit een westers land, een communistisch en een derdewereldland 

te adopteren. Ook mochten gewetensgevangenen geen geweld gebruikt of aangemoedigd 

hebben, zodat Amnesty een duidelijk onderscheid kon maken tussen zuiver politieke en 

criminele daden. Kortom, er werden van meet af aan verschillende maatregelen getroffen door 

de organisatie om te vermijden dat haar partijdigheid kon worden verweten.  

Eens vooraf was nagegaan welke plaats Amnesty sinds haar ontstaan toekende aan haar 

streven naar een politiek neutrale houding, stond vervolgens de casus centraal, namelijk het 

onderzoek naar de poging van Amnesty om zich ten opzichte van Israël op te stellen als een 

onpartijdige en onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. Ik koos voor deze casus omdat deze 

vaak de gemoederen doet oplaaien en er zich daarom toe verleent om na te gaan hoe een 

organisatie zoals Amnesty in haar vroege lobbywerk politiek neutraal trachtte te zijn. Daarbij 

was het ook de bedoeling na te gaan welke invloed Amnesty als NGO uitoefende op de 

Israëlische regering en in welke context de organisatie oog kreeg voor de mensenrechten 

aldaar. Bij de aanvang van de casus werd benadrukt dat Amnesty goed op de hoogte was van 

de situatie in het Midden-Oosten, waarvoor ze een aparte onderzoeksafdeling opgericht had. 

Ook werd geschetst hoe de problematische totstandkoming van de staat Israël mede de basis 

legde voor de latere problemen waarmee de staat te kampen zou hebben. Er werd gewezen op 

het feit dat er reeds sinds Israëls onafhankelijkheid en nog voor de Zesdaagse Oorlog sprake 

was van discriminatie van Palestijnse Israëli‟s, maar dat het land vooralsnog Amnesty‟s 

aandacht niet trok. Die discriminatie was onder meer mogelijk door de niet-bestaande 

grondwet van Israël en de Basiswetten die faalden in hun oorspronkelijke doel om de 

burgerlijke en basisrechten van alle Israëlische burgers te beschermen. Ondanks deze 

discriminatie heerste er in Israël toch vrijheid van meningsuiting en kwam Amnesty daarom 

nauwelijks tussen in de mensenrechtenpraktijk van het land. Uit het archief bleek bovendien 

dat Amnesty Israël beschouwde als een liberale democratie. Het archiefmateriaal uit het IISG 

met betrekking tot de werkzaamheden van Amnesty in Israël was dan ook onbestaande voor 

de periode tussen Israëls onafhankelijkheid en de Zesdaagse Oorlog in 1967. Dit is deels te 

verklaren doordat Amnesty pas opgericht werd begin jaren zestig, maar ook voor de vroege 
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jaren zestig was er zo goed als geen archiefmateriaal te bespeuren. Dit leidde mij tot het 

besluit dat de organisatie in haar beginjaren niet actief bezig was met Israël. De discriminatie 

van de Palestijnen trok dus niet haar aandacht en van gewetensgevangenen was nauwelijks 

sprake. Amnesty had dan ook geen reden om zich te mengen in het land. 

De Zesdaagse Oorlog bracht echter grondige veranderingen teweeg in Amnesty‟s houding 

tegenover Israël. Deze oorlog zou het tij doen keren en het begin inluiden van het tijdperk van 

de Israëlische bezetting, dat een voedingsbodem vormde voor misnoegen bij onder meer 

Amnesty omwille van de mensenrechtenschendingen die nu op grote schaal voorkwamen 

onder het militaire regime in de Bezette Gebieden. Tengevolge van de oorlog arresteerde het 

nieuwe militaire bestuur wekelijks verschillende Arabieren onder de Defence Emergency 

Regulations (1945), een speciale wetgeving uit de tijd van het Britse mandaatgebied Palestina. 

Daardoor kon het maatregelen treffen om allerlei vrijheden aan banden te leggen en kwamen 

op grote schaal arrestaties en opsluitingen zonder vorm van proces voor. In deze context liet 

Amnesty dan ook haar oog vallen op Israël. Ze begon gewetensgevangenen te adopteren in 

Israël (en de Bezette Gebieden) en zoals duidelijk werd gemaakt, zorgde de adoptie van 

Khalil Toame als gewetensgevangene ervoor dat Amnesty‟s centrale leiding in aanvaring 

kwam met de Israëlische afdeling, wat aantoonde hoe gevoelig dit conflict reeds van in het 

begin lag binnen de organisatie. 

De situatie in het Midden-Oosten was door de Zesdaagse Oorlog veranderd en sindsdien 

volgde Amnesty de mensenrechtensituatie in Israël op de voet. Deze oorlog alsook haar 

deelname aan de Internationale Conferentie over de Rechten van de Mens (Teheran) op 

initiatief van de VN in 1968, brachten de organisatie ertoe enkele missies naar het Midden-

Oosten te volbrengen, tijdens dewelke ze door de Arabische Liga op de hoogte gebracht werd 

van de beschuldigingen van Arabische ex-gevangenen die beweerden te zijn gefolterd door 

Israëlische autoriteiten. Ze nam deze beschuldigingen onmiddellijk serieus, wat aantoonde dat 

Amnesty eind jaren zestig haar focus begon te verruimen en reeds aandacht had voor foltering 

(dit sinds haar onderzoek in 1967 in Griekenland). Deze foltering werd ook mede mogelijk 

gemaakt door de Defence Emergency Regulations (1945). Amnesty nam de beschuldigingen 

serieus en ging er dan ook onderzoek naar voeren.  

Begin 1969 voerde ze een missie naar Israël en ontmoette daarbij vele prominente en 

invloedrijke figuren uit de Israëlische maatschappij, waarmee de contacten vlot en zonder 

spanning verliepen. Tijdens deze eerste missie werden de Amnesty-vertegenwoordigers zelfs 

uitgenodigd om twee gevangenissen te bezoeken en kregen ze de gelegenheid om contacten te 

leggen met mensen die verbonden waren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en van 
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het gevangeniswezen e.d.m. Als eerste uitdaging van haar onpartijdige houding, werden de 

Amnesty-onderzoekers in Israël bestookt met vragen over hun werkzaamheden voor 

Arabische landen. De organisatie diende zichzelf continu te verdedigen en te verzekeren dat 

ze zich ook inzette voor Arabieren. Ondanks het feit dat Amnesty mensenrechtenschendingen 

in Israël onderzocht, benadrukte ze dat er in een conflict altijd meerdere partijen betrokken 

zijn en dat niet uit het oog mag verloren worden dat ook deze tegenpartijen in tijden van 

oorlog en conflict meestal niet vrijuit gaan wanneer het gaat om mensenrechtenschendingen.  

Na aanvankelijk optimisme over wat de Amnesty-vertegenwoordigers tijdens deze eerste 

missie hadden gezien in de gevangenissen, bleek echter dat hun vermoedens bevestigd werden 

(onder meer door samenwerking met het ICRK) en dat Israël zich schuldig had gemaakt aan 

foltering. Bovendien zat een aanzienlijk aantal mensen vast zonder proces omwille van veilig-

heidsoverwegingen door de Israëlische staat en was ook de manier waarop de beschuldigden 

hun zaak konden verdedigen verre van bevredigend. In het kielzog van de missie werd haar 

lobbymachine als het ware in gang gezet en besloot ze te lobbyen voor de oprichting van een 

formele Israëlische onderzoekscommissie.  

In afwachting van een antwoord op dit voorstel stuurde Amnesty haar rapport op en beloofde 

ze om er voorlopig geen ruchtbaarheid aan te geven in de pers. De IEC had besloten dat dit 

een juiste aanpak was van de situatie, die ook bij elk ander land verkozen zou worden. De 

beschuldigingen van foltering waren serieus en dienden te worden nagegaan, daar was zo 

goed als iedereen binnen Amnesty het over eens. Bovendien was de Israëlische regering zich  

steeds bewust van een mogelijke publicatie van het rapport, wat als aanmoediging moest 

dienen om de aanbevelingen van Amnesty op te volgen.  

Ondanks de deadline die ze vooropgesteld had, kreeg ze pas maanden later een antwoord, wat 

aantoont dat Amnesty heel wat geduld kon opbrengen in de hele zaak, aangezien ze nog 

steeds haar rapport niet gepubliceerd had. De Israëlische regering verkondigde dat ze de 

situatie onderzocht had en geconcludeerd had dat de beschuldigingen ongegrond waren. Israël 

zette als het ware een tegenoffensief in door de beschuldigingen af te doen als vijandige 

propaganda vanuit Arabische hoek tegen de Israëlische staat. Israël beschuldigde Amnesty er 

niet van de zijde te kiezen van de Arabieren en propaganda te verspreiden tegen Israël, maar 

deed eerder blijken dat Amnesty zich had laten misleiden door de Arabieren. Amnesty had het 

in haar rapport ook over hoe ze de normaal „liberale aard van het Israëlische regime‟ 

waardeerde. De relatie tussen beide was dan ook nog gemoedelijk en de contacten werden 

verdergezet. De secretaris-generaal ging door met het schrijven van brieven en het plegen van 
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telefoontjes naar de Israëlische ambassade, naar contactpersonen in Israël zelf, naar leden van 

Amnesty e.a. 

De kwestie bleef echter aanslepen zonder dat er concrete resultaten werden geboekt, maar nog 

steeds zonder dat Amnesty haar rapport publiceerde. Het engelengeduld van Amnesty leek 

onuitputtelijk. Er waren doorheen het onderzoek dan ook verschillende argumenten te vinden 

om de bewering dat Amnesty partijdig was in deze casus te weerleggen. Indien ze echt 

partijdig zou zijn geweest, had ze het rapport hoogstwaarschijnlijk veel vlugger gepubliceerd. 

Toch koos ze ervoor de beschuldigingen van foltering voorlopig niet met de media te delen. 

Ook wat de vraag betrof van het Speciale Comité van de VN dat onderzoek voerde naar de 

behandeling van Arabische gevangenen door de Israëlische autoriteiten, kon Amnesty niet 

verweten worden een onredelijke of partijdige houding te hebben aangenomen ten opzichte 

van Israël. Hoewel ze aanvankelijk had ingestemd dit bewijsmateriaal voor te leggen, had ze 

tegelijkertijd een noodresolutie voor Irak en Tunesië aangenomen, om als het ware 

gebalanceerd te zijn. Bovendien zou ze bij de VN niet enkel materiaal met betrekking tot 

Israël voorleggen, maar ervoor zorgen dat ook de mensenrechtenschendingen in Arabische 

landen onder de aandacht werden gebracht. Hiermee trachtte Amnesty met andere woorden 

opnieuw een zekere balans in evenwicht te houden en alle partijen die zich schuldig maakten 

aan mensenrechtenschendingen onder de aandacht te brengen, in plaats van slechts één partij 

te viseren. Toch koos ze er uiteindelijk voor haar bewijsmateriaal niet voor te leggen. De 

hoofdreden hiervoor was dat ze vreesde dat door het schriftelijk voorleggen van haar 

materiaal de Arabische zijde van het conflict te onderbelicht zou worden doordat het comité 

haar verwijzingen naar de situatie van de Joden in Irak en naar mensenrechtenschendingen 

door de Arabische landen als irrelevant zou afdoen (aangezien ze haar bewijs niet mondeling 

kon presenteren). Amnesty wilde niet dat Israël eenzijdige kritiek kreeg. Haar hoofddoel was 

te achterhalen wat er zich had afgespeeld in de Israëlische gevangenissen en daarvoor diende 

ze te lobbyen bij de Israëlische autoriteiten voor een onderzoek. Een goede verstandhouding 

met de Israëlische autoriteiten was dan ook onontbeerlijk om de kans op succes voor haar 

doeleinden te vergroten. Opnieuw had Amnesty, indien ze echt partijdig zou geweest zijn, 

haar bewijsmateriaal wel kunnen voorleggen. Indien het louter haar doel was geweest de 

Israëlische regering aan de schandpaal te nagelen, dan had ze daartoe zeker de kans gehad via 

de VN, maar dit lag duidelijk buiten haar opzet.  

Ook toen een onderzoekscommissie ondertussen uitbleef, ging Amnesty nog niet onmiddellijk 

over tot de publicatie van haar rapport. Het bracht de secretaris-generaal er wel toe een nieuw 

voorstel te lanceren, namelijk een onderzoek uitgevoerd door Amnesty zelf die zou worden 



204 
 

bijgestaan door een Israëlische jurist. Dit is een bewijs van hoe Amnesty de regering een 

alternatief aanbiedt in plaats van onmiddellijk tot publicatie van het rapport over te gaan nadat 

haar eerste voorstel op niets uitdraaide. Amnesty was met andere woorden gemoedelijk. Toen 

de onderhandelingen echter opnieuw aansleepten en tot niets leken te leiden, kreeg de 

organisatie af te rekenen met kritische stemmen en dit zowel  binnen als buiten de organisatie. 

Twee Britse parlementsleden, Christopher Mayhew en Ian Gilmour, wezen erop dat Israël 

trachtte om de publicatie van het rapport uit te stellen, wat Amnesty leek toe te staan. Ze 

vonden dat de Israëlische regering op die manier een voorkeursbehandeling kreeg en zetten 

daarom de organisatie onder druk om haar rapport te publiceren, zoniet zouden ze hun kritiek 

in het parlement kenbaar maken. Ennals verzekerde hen dat de Israëlische regering geen 

voorkeursbehandeling kreeg, maar op exact dezelfde manier behandeld werd als om het even 

welke andere regering, waarbij hij verwees naar andere landen, waar een gelijkaardig proces 

aan de gang was. Uitstel van publicatie was een weldoordachte keuze om onderhandelingen 

niet in gevaar te brengen. Amnesty diende zich dus te verdedigen. De parlementariërs waren 

ook niet tevreden dat Amnesty geen bewijsmateriaal had overgedragen aan de VN. Mayhew 

was van mening dat Amnesty de reputatie van de Israëli‟s en hun supporters als het ware 

publiekelijk had gezuiverd door het rapport (nog) niet te publiceren. Hij stond er dan ook voor 

gekend een sympathisant van de Arabische wereld te zijn. Dit toonde aan dat de Britse 

politieke wereld Amnesty‟s stappen op de voet volgde en daarbij niet verlegen zat om de 

organisatie te waarschuwen. Ennals gaf toen te kennen dat hij het er niet mee eens was.  

Ook binnen de organisatie waren de meningen verdeeld. Er tekende zich wel geen echte lijn 

af tussen zij die expliciet de Israëlische kaart trokken en zij die expliciet de Arabieren 

steunden, maar wel tussen zij die het rapport zo vlug mogelijk wilden publiceren en zij die 

daar liever nog mee wachtten. Eric Baker behoorde eerder tot de eerste categorie. Hij was 

duidelijk een voorstander van publicatie van het rapport. Amnesty diende zich te hoeden voor 

hen die geen enkele vorm van kritiek op Israël konden verdragen en mocht zich niet inlaten 

met het sluiten van compromissen met hen. Anthony Marreco van de IEC vond dan weer dat 

Amnesty niet al te haastig mocht overgaan tot publicatie, aangezien de Arabische slachtoffers 

vermoedelijk niet allemaal gewetensgevangenen waren, gezien de conflictueuze situatie. De 

kwestie zorgde dus ook voor spanningen onder de leden van Amnesty en uit de bronnen bleek 

dat er heel wat over gedebatteerd werd. Maar in het algemeen kreeg men binnen Amnesty de 

indruk dat de Israëlische regering inderdaad de zaak aan het rekken was en publicatie van het 

rapport trachtte te voorkomen. Het lijkt aannemelijk dat dergelijke ontevredenheid ook in 

andere casussen het geval zou zijn 
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Samenwerking van Amnesty met zelfs de meer liberale Israëlische contactpersonen werd 

bemoeilijkt en overschaduwd door hun bewering dat de beschuldigingen deel uitmaakten van 

de Arabische propaganda tegen Israël, zoals in het geval van rechter Haim Cohn duidelijk 

naar voor kwam. Daar kwam nog bij dat een woordvoerder van het Israëlische ministerie een 

persverklaring had afgelegd waarbij hij allerhande foute informatie aanhaalde over Amnesty. 

Daar was de organisatie uiteraard niet mee gediend. Martin Ennals verdedigde Amnesty en 

wees er toen op dat zijn organisatie er niet van beticht kon worden Israël voortijdig te hebben 

veroordeeld, aangezien ze enkel maar had gevraagd om een onderzoekscommissie op te 

richten. Hij beweerde daarentegen dat Israël wel van vooroordelen kon beschuldigd worden, 

door de beschuldigingen van de Arabieren bij voorbaat af te schilderen als propaganda. De 

sfeer tussen beide werd met andere woorden grimmiger. 

Om weer schot in de zaak te krijgen besloot de IEC daarom een nieuwe missie te laten 

uitvoeren in Israël om het rapport te updaten. Tijdens die missie stond Amnesty in contact met 

het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, maar werd binnen de Israëlische regering  

nog steeds niet tot een consensus gekomen om een onderzoek te starten, ondanks de vele 

correspondentie die Amnesty erop nahield met Israëlische autoriteiten. Uiteindelijk zou de 

regering dan wel een eigen voorstel formuleren, maar dit was voor Amnesty om verschillende 

redenen onbevredigend en daardoor begon de organisatie intern te onderhandelen over de 

publicatie van het rapport. En wanneer ze uiteindelijk effectief overging tot de publicatie van 

het rapport, was de Israëlische regering daar heel ontzet over. Er moet echter op gewezen 

worden dat Amnesty altijd heel duidelijk gecommuniceerd had waar het op stond en heel veel 

geduld aan de dag gelegd had doorheen het hele proces, waarbij ze steeds voldoende 

„waarschuwingen‟ had gegeven e.d.m. Bovendien bestond haar doel erin om aan de hand van 

de publicatie de aandacht van het publiek te vestigen op de beschuldigingen die onderzocht 

dienden te worden en de regering onder druk te zetten om alsnog een onderzoek te starten.  

Opnieuw zou er interne ontevredenheid heersen binnen Amnesty en dit keer door de 

publicatie van het rapport. De Amerikaanse afdeling was niet tevreden en ook de brief die 

Martin Ennals op 20 april 1970 opstuurde naar de uitgever van The Times wees op interne 

onenigheid omwille van de publicatie van het rapport. Daarnaast werd de Britse afdeling er 

vanuit Israëlische hoek van beschuldigd het rapport nog vlug te hebben gepubliceerd onder 

druk van pro-Arabische leden van het Britse parlement en werd Amnesty er ook van 

beschuldigd een pro-Arabische pressiegroep onder haar leden te hebben. Met andere woorden, 

door de publicatie van het rapport werd de relatie tussen Amnesty en Israël verzuurd en 

kwamen ook intern ontevreden stemmen op. 
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Concluderend kan worden gesteld dat in de nasleep van haar missie naar Israël in februari 

1969, de contacten tussen Amnesty en de Israëlische autoriteiten aanvankelijk gemoedelijk 

verliepen en dit op een vrij constante basis, ondanks de moeilijkheden die af en toe de kop 

opstaken. Door de uiteindelijke publicatie van het rapport, een jaar later, zag het er echter naar 

uit dat verdere onderhandelingen met de Israëlische autoriteiten een onzekere toekomst 

tegemoet gingen. In elk geval werd duidelijk dat sinds de Zesdaagse Oorlog en de nieuwe 

situatie die daaruit voortvloeide in het Midden-Oosten, Israël een constante zou gaan worden 

in Amnesty‟s beleid. 
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