Goedemorgen,
Op de dag dat Israël een raket met de naam Beresjiet (In het begin) naar de maan lanceerde,
neem ik de vrijheid te reageren op de anti-Israël motie die Groen Links (GL) aannam op het
recente partijcongres.
Dapper hoor. Een van de kleinste landen ter wereld boycotten en de Joodse
wereldbevolking (2 promille) angst aanjagen met dit aan antisemitisme grenzende
antizionisme. En uitgerekend in een tijd dat het antisemitisme weer floreert en Joodse
graven worden geschonden in Europa en de rest van de wereld, maar dat inzicht is kennelijk
niet aan GL besteed.
Dapper hoor. Israël boycotten. Niet China dat 2 miljoen moslims voor heropvoeding heeft
opgesloten in kampen en de bevolking van Tibet onderdrukt. Niet Myanmar dat de Rohinyabevolking uitmoordt en onderdrukt. Niet Turkije waar Koerden worden vervolgd en de
democratie wordt ondermijnd.
Dapper hoor. Israël boycotten. Niet Syrië waar bijna een half miljoen slachtoffers vielen,
gifgas werd ingezet en 8 miljoen burgers zijn gevlucht of ontheemd. Niet SA en Iran die
buiten het zicht van de camera’s een gruwelijke oorlog voeren in Yemen en waar de
bevolking crepeert. Niet Iran dat maandelijks communiceert dat Israël moet worden
vernietigd. GL hecht zo aan vrouwenrechten, denk maar na waar die het meest worden
geschonden. Niet in Israël. Waar komt toch die afkeer tegen dat land en volk vandaan?
Er is 1 troost voor degenen die zich terecht zorgen maken over de verwerpelijk en laffe
beslissing van GL. Vele eeuwen lang hebben wereldmachten getracht Israël te vernietigen.
De haat tegen dit kleine landje is volstrekt irrationeel en selectief. Echter machten zijn ten
onder gegaan, het Joodse volk heeft haat en vernietigingsdrang overleefd. Am Jisrael Chai.
Het volk van Israël leeft. Een klein elitair partijtje in een landje als Nederland kan onrust
veroorzaken, maar niet bijdragen aan de vernietiging van Israël. Dat zal de tijd onverbiddelijk
leren.
Indien u reageert verzoek ik u de aangehaalde argumenten/vergelijkingen daarbij te
betrekken.
Ik hoop dan ook dat u de beslissing terugdraait.
Shalom,
Jaap Spaans Hoogeveen (22/2/2019)
Beste lezer,
Allereerst heel erg bedankt voor je interesse in GroenLinks! Via deze weg willen we je graag helpen
met eventuele vragen. Daarnaast helpt het ons geïnteresseerde mensen te ontmoeten en op de
hoogte te zijn van wat er speelt.
Heb je een vraag over een van onze standpunten? Bekijk dan hier ons verkiezingsprogramma. Heb je
vragen over doneren, sprekersaanvragen, debatten of spreekbeurten, kijk dan hier. Wil je lid worden
van GroenLinks? Dat kan!

Omdat we zo blij zijn met je interesse willen we je graag uitleggen hoe wij e-mails beantwoorden. Elke
dag stromen er ontzettend veel e-mails binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Daar zijn we
heel trots op. We doen ons best om op zoveel mogelijk e-mails, zo snel mogelijk te reageren. We
vragen je begrip hiervoor. Je kunt ook meer lezen over ons team.
Groetjes,
Het Support Team (ontvangen 22/2/2019)
Dear reader,
Thank you for your interest in GroenLinks! Since we’re excited that you contacted us, we want to give
you a heads up on how we handle emails. We’ve got a lot of emails coming in on a daily basis, on very
diverse topics. We’re very proud of that. We’re doing our best to answer as many emails, as fast as we
can. We ask for your understanding.
Best regards,
The Support Team

