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Hoewel ze een onderarm mist en het zicht van één oog, 

hoewel ze zweren heeft over haar hele lichaam en haar 

nieren haar veel ongemak bezorgen, hoewel ze sinds 

enkele maanden aan verlammingsverschijnselen lijdt en 

ook haar goede oog langzaam het zicht verliest, is deze 

vrouw een gevaar voor de Israëlische overheid. 

Hoewel ze een uitnodiging uit het buitenland heeft 

gekregen om zich daar voor haar kwalen te laten 

behandelen, weigert de Israëlische overheid daarop in 

te gaan. Artsen worden niet bij haar toegelaten en tot 

nu toe heeft deze achtendertigjarige Palestijnse vrouw 

geen proces gekregen en is ze niet verhoord sinds ze op 

20 april van dit jaar gevangen werd gezet. 

Men heeft haar beschuldigd van het lidmaatschap van 

een politieke partij. Een mensenrecht dat door de 

Israëlische overheid aan Palestijnen is ontzegd. In 

werkelijkheid is Ne’eme El Hilu al jarenlang één van de leidende figuren van de Palestijnse 

Unie van Vrouwencomités. Voor dit misdrijf zette Israël haar al eerder twee maal gevangen en 

daardoor liep zij de welbekende gevangeniskwalen op. Haar misdadige praktijken omvatten 

het onder dak brengen van weeskinderen, het verzorgen van gewonden, het opzetten van 

cursussen voor vrouwen en het organiseren van kinderopvang. Kortom, zij leert Palestijnse 

vrouwen en kinderen voor zichzelf op te komen en te geloven in een nieuwe toekomst. 

Deze kracht willen de Israëlische leiders breken. Ze wordt nu tot een kwaad voorbeeld gesteld 

voor vrouwen die hetzelfde doen als zij. Het is een nieuwe tactiek om zich op deze vrouwen 

te richten.  

Maar, dwars door een eeuwenlange verstarring van zich niet met elkaar verdragende 

godsdiensten, racisme en vijandschap heen, fietst sinds kort een kleine joods-Israëlische 

vrouwenorganisatie. Deze vrouwen is het te bont geworden wat de mannen van hun volk doen 

met Palestijnse vrouwen. Zij zorgen als WOFPP dat Palestijnse vrouwen niet naamloos blijven 

en brieven haar namen door de hele wereld. Wordt Ne’eme El Hilu door joodse leiders geen 

recht gedaan? De WOFPP-vrouwen telefoneren naar haar bondgenotes in Nederland en van hen 

moet minister Moshe Arens in zijn kantoor aan de Hahirya te Tel Aviv maar horen dat het niet 

gepikt wordt dat Palestijnse vrouwen die haar eigen mensen levenskrachtig willen maken, tot 

de dood toe worden afgebroken. 


