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Geacht College, 
 

Een aantal Enschedeërs dat zich al enkele jaren betrokken weet bij de beweging tegen de voortdurende 
Israëlische bezetting van Palestina heeft dit najaar de Palestina Werkgroep Enschede opgericht om informatie-
bijeenkomsten over de situatie in Palestina en acties tegen de Israëlische bezettingspolitiek te organiseren. Hierbij 
gaat het ons ook om de directe en indirecte betrokkenheid van de Enschedese bevolking bij deze onhoudbare 
situatie, bijvoorbeeld door het consumeren van producten uit de illegale nederzettingen in de bezette gebieden 
of van ondernemingen die de Israëlische bezettingspolitiek ondersteunen. In dit kader hebben we afgelopen 
zaterdag, 29 oktober, een inspectie gehouden in een viertal Enschedese supermarkten en consumenten 
opgeroepen geen producten te kopen die afkomstig zijn uit Israël omdat – zolang adequate etikettering uitblijft – 
deze uit de illegale nederzettingen afkomstig kunnen zijn en volgens internationaal recht überhaupt niet 
verhandeld zouden mogen worden. 
 

Tot onze schrik en verbijstering werden we er op gewezen dat de gemeente Enschede een aantal objecten, 
waaronder het Stadhuis in de binnenstad, door het beveiligingsbedrijf G4S laat beveiligen. Van G4S is bekend dat 
het medeplichtig is aan de instandhouding van de bezetting, deze faciliteert èn eraan verdient. G4S is betrokken 
bij de bewaking van Israëlische gevangenissen waar vele duizenden Palestijnen zonder vorm van proces vastzitten 
in zgn. “administratieve detentie”. Ze is ook betrokken bij het bewaken van de door het Internationaal 
Gerechtshof als illegaal bestempelde Muur, bij de beveiliging van de talloze checkpoints voor Palestijnen en bij de 
beveiliging van de meeste illegale nederzettingen op Palestijns gebied. Wereldwijd en ook in Nederland wordt 
daarom campagne gevoerd tegen G4S en haar actieve betrokkenheid bij de Israëlische bezettingspolitiek, met als 
voorlopig resultaat dat G4S heeft aangegeven te overwegen zich uit Israël terug te trekken. 
 

Zover is het echter nog niet en druk op het bedrijf is nodig. We doen daarom een ernstig beroep op uw College 
om G4S duidelijk te maken dat haar activiteiten in Israël en Palestina onverenigbaar zijn met de beveiliging van 
gemeentelijke objecten in Enschede. Mocht het bedrijf geen gevolg geven aan zijn ‘overweging’ om zich uit Israël 
en Palestina terug te trekken, dan zou de gemeente Enschede naar onze mening haar contract met G4S moeten 
beëindigen. Een aantal instellingen in Nederland heeft dat inmiddels ook al gedaan. 
 

Vanzelfsprekend zijn we bereid het bovenstaande nader toe te lichten en zijn we erg benieuwd naar uw stappen 
in deze. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Wim Kramers 
Secretaris 
 
c.c. raadsfracties 


