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Een Israëlische ngo leidt buitenlanders rond in Hebron

GESPREK MET PROFESSOR GERALD
STEINBERG, DIRECTEUR VAN
NGO MONITOR
“De EU heeft slechts een vaag besef dat er iets niet klopt maar de realiteit kennen ze niet”

JOODS ACTUEEL

Prof. Gerald Steinberg geeft als voorzitter van NGO-monitor leiding aan een 16-koppig onderzoeksteam dat niet-gouvermentele organisaties en hun
werking screent en analyseert. Dat doet zijn organisatie al sinds de infame Durbanconferentie in 2001. Daar noopte het openlijk antisemitisch karakter van sommige deelnemende organisaties de vertegenwoordigers uit meerdere landen om deze UNESCO-conferentie te verlaten. NGO-monitor
wil het misbruik van organisaties aan de kaak stellen wanneer die humanitaire doelstellingen exploiteren om hun eigen ideologische agenda’s uit te
voeren waarbij desinformatie en geldgewin niet geschuwd worden als middel. Onze medewerker, Geert Versyck, sprak met Steinberg daags voor zijn
ontmoeting met EU-parlementsleden in Brussel.
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Zijn er bepaalde specifieke doelen die u met dit bezoek wil bereiken?
Professor Steinberg: De bijeenkomst met leden van de Europese Volkspartij
(EVP) dient om hen die informatie te bezorgen waarover ze zelf niet beschikken: zo zijn er de gigantische bedragen die de EU doneert aan groepen die in
Israël maar een zeer klein percentage van de bevolking vertegenwoordigen
en waarvan ik aantoon hoe dit voor de nodige complicaties zorgt.
Het gaat dan om organisaties die schermen met termen als ‘oorlogsmisdaden’,
verdachtmakingen lanceren, beschuldigingen van genocide uiten en spreken
over een ‘Israëlische Apartheid’. De chaotische manier waarop de EU al deze
groeperingen financieel ondersteunt, is enorm problematisch. EU-ambtenaren weten niet eens hoeveel geld de organisatie Breaking the Silence van hen
ontvangt. Het gaat hierbij over slechts een zevental mensen die de wereld
rondreizen en niets anders doen dan dag in dag uit Israël beschuldigen van
de ergste misdaden.

En hiervoor worden ze betaald door Europa om hun eenzijdig, vaak onwaar,
discours te brengen (99% van de Israëli’s is het fundamenteel oneens met de
mening dat het leger bewust burgerslachtoffers maakt, maar zij worden niet
betaald om de wereld af te reizen met hun verhaal, nvdr.) De EU heeft slechts
een vaag besef dat er iets niet klopt maar de volledige omvang van het probleem is hen onbekend.
Hopelijk stellen sommigen zich nu de vraag “Waarom doen we dit eigenlijk?
Waarom storten we zoveel geld waarmee we vrede onbereikbaar maken en
de mensenrechten geen stap vooruit mee helpen? Maken we het conflict met
deze geldstromen niet juist erger?” Hopelijk dat weldra de subsidies in vraag
worden gesteld en dat op termijn een herziening van het beleid wordt overwogen. Het onderwerp moet in alle transparantie op tafel worden gelegd. De
EU is bekommerd over wat in de regio gebeurt en zou ook moeten geïnteresseerd zijn in het publieke debat dat in Israël gevoerd wordt.
Ook voor hen is het belangrijk om te weten welke gevolgen de aanwending
van deze gelden heeft. Geld dat vaak wordt geschonken zonder dat iemand
rekenschap aflegt van de besteding ervan. Ten eerste is er geen transparantie
over de grootte van de donaties en ten tweede komt het terecht bij organisaties die doelstellingen beogen die de EU niet ondersteunt. Dat stelt de EU-politiek in een slecht daglicht. In Israël groeit de overtuiging dat de subsidiëring
van deze groepen moet herbekeken worden.
Er is een nieuwe wet in de maak waarmee de subsidiëring van ngo’s in
het vizier komt. Waarom deze wet? Wat hoopt men te bereiken en welke

Gerald Steinberg (midden) kreeg samen met de toenmalig minister van Landbouw Yair Shamir (rechts) de Menachem Begin Heritage prijs in 2013.
(foto : Flash90)
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Dit is niet uw eerste bezoek aan de Europese instellingen. Merkt u veranderingen op sinds uw laatste bezoek?
Professor Steinberg: Ik ben nu vijf jaar over en weer aan het reizen in het
kader van NGO-monitor, mijn vorige bezoek dateert van november. En of ik nu
spreek met Europese parlementsleden, commissieleden, journalisten of Joodse groepen, iedereen beseft het belang van dit onderwerp. Niet alleen omwille
van wat er in Israël gebeurt maar vooral omwille van alle complicaties die erbij
komen kijken. Ik stel een groeiende bereidheid vast om dit te bespreken, zeker
bij sommige bevriende parlementsleden. Anderen proberen de discussie dan
weer te blokkeren. Het proces verloopt dus met ups en downs.
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Een tentoonstelling van Breaking The Silence in Europa
invloed zal dit hebben op de werking van deze organisaties?
Professor Steinberg: De impact van de EU geldstroom op de Israëlische burgerlijke samenleving heeft bepaalde rode lijnen overschreden. In het politieke
bestel van Israël, niet enkel bij een paar parlementsleden, is men ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. Israël kan niet de speeltuin blijven van sommige EU-officials en individuele lidstaten die miljoenen euro’s blijven pompen
waarmee enkel de polarisatie in de hand wordt gewerkt.
Het gaat om organisaties als B’tselem, Breaking the Silence en een resem groepen waarvan zelfs de lezers van Joods Actueel nog nooit hoorden. En er zijn
zo nog een 25-tal andere groepen waarover weinig geweten is. Zo krijgt de
Alternative Information Centre grote bedragen van de EU of bijvoorbeeld de
Palestijnse groep Applied Research in Jeruzalem. Het zijn zonder uitzondering organisaties die het conflict op de spits drijven. En allemaal roepen ze
op voor ‘vrede’ of ‘respect voor mensenrechten’ maar in feite brengen ze veel
schade toe. Zonder enige restrictie ontvangen ze jaarlijks tientallen miljoenen
euro’s. Voor een klein land als Israël zijn dat reusachtige bedragen waarvan
het gebruik onttrokken is aan elke democratische controle. Van de Israëlische
groepen kunnen we verwachten dat ze zich op een bepaalde manier gedragen. Als deze wet het haalt, zullen deze groepen niet verboden worden.
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Het zal de transparantie verhogen, het zal duidelijk maken dat ze hun geld van
de EU krijgen en niet echt een deel vormen of steun genieten van de brede
Israëlische samenleving. Dit is een proces dat zal doorgaan en hopelijk zal het
de EU verplichten om haar politiek te herzien.
Een van de kritieken is dat het wetsontwerp niet democratisch is.
Professor Steinberg: Een eigenaardige bewering. Er is namelijk geen enkel
democratisch proces dat kan verantwoorden waarom deze organisaties zoveel geld moeten ontvangen als ze slechts een minderheidsopinie vormen
binnen de Israëlische samenleving. Ze krijgen miljoenen euro’s op een obscure, geheime manier van buitenlandse donoren.
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Democratie staat voor een situatie waarbij de bevolking van een land beslist
over zijn leiders, over zijn politiek. Infiltratie en inmenging van buitenaf om dat
beslissingsrecht te sturen, gaat echt te ver. Het wetsontwerp ondemocratisch
noemen, is een slogan, de werkelijkheid ziet er volledig anders. (nvdr. Hoe zou
ons land reageren als organisaties zoals Movement X of de AEL miljoenen euro’s
zouden krijgen vanuit Iran en Saoedi-Arabië en dit zouden aanwenden om bij de
VN en in de rest van de wereld te propageren dat de leiders van dit land fascisten
en extremisten zijn?)
Zijn ngo’s niet transparant in hun financiering?
Professor Steinberg: Gedeeltelijk wel, want er is een wet die elke ngo of nonprofit organisatie verplicht een jaarlijks financieel verslag uit te brengen. Als je
geld uit het buitenland krijgt, moet je dat elke drie maanden aangeven. Het
merendeel van de ngo’s volgt dat op. Maar wat we niet weten is waarom de
Europese Unie, via de Europese raad voor Democratie en Mensenrechten, elk
jaar opnieuw geld doorsluist naar twintig tot dertig van die organisaties en
ook nog een pak aan aantal Palestijnse groeperingen. Sommige netwerken
geven zelfs geld aan dezelfde organisaties (nvdr die passeren twee keer langs
de kassa).
En weten we hoe het geld wordt besteed?
Professor Steinberg: We weten hoeveel geld ze krijgen maar niet hoe deze
gelden worden aangewend en wie de mensen zijn die het krijgen, waarom
ze het krijgen of wat hun doelen zijn. We weten evenmin wie de beslissing
neemt om het geld elk jaar opnieuw te geven: zijn dat één of twee mensen
binnen één van de EU-administraties? En wie dan? Transfereert men het geld
via het ECHO-proces of via EES of nog een andere EU-geleding? (ECHO staat
voor de European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection department, EES staat voor European Employment Strategy). En wat is de relatie tussen
de leidende ambtenaren en de kopstukken van de ngo’s die het geld krijgen?
Het klinkt bizar maar dit lijken wel top secret dossiers waarop niemand het
antwoord kent.

We stuiten steeds op nieuwe constructies waarbij respectabele mensen in de
beheerraad zitten maar waarvan we niet weten hoe de beslissingen worden
genomen. En er zijn zoveel verschillende organisaties binnen de EU, de één
al minder transparant dan de andere. Van de EED (European Endownment
Democracy) weten we wie hun partners zijn voor 2014, maar die maken dan
weer hun bedragen niet bekend.
Voor anderen zoals de Europese Mediterranean Human Rights Foundation weten we zelfs niet aan wie ze geld geeft, laat staan de bedragen. We weten niet
wat de ngo’s met dat geld aanvangen en alle evaluatieprocessen ontbreken.
Hetzelfde geldt voor de Anna Lindh Foundation die focust op het Mediterranean framework. Er zijn in totaal tien bevoegde EU-geledingen die met de
grootste onduidelijkheid geld doneren aan Israëlische en Palestijnse ngo’s.
Deze laatste zijn helemaal niet transparant.

Voor vandaag
Voor morgen
■ Voor altijd!
■
■

Is dat de reden waarom Belgische ngo’s vooral samenwerking zoeken met
Palestijnse ngo’s en niet met Israëlische?
Professor Steinberg: Er is een probleem met de Belgische ngo’s als Broederlijk delen, Pax Christi, Oxfam en 11.11.11. Brigitte Herremans heeft vooral
een anti-Israëlische ideologie en daarom hoort zij niet te beslissen welke lokale organisaties subsidies ontvangen.

Druk uw stempel op het land
van Israël
Wenst u duurzaam te werken aan de
ontwikkeling van Israël?

Deze dame is niet onafhankelijk. Voor zover we weten, is zij de voornaamste
decisionmaker en beslist zij over grote budgetten die door de regering aan dit
katholieke raamwerk (Pax Christi, nvdr.) worden overgemaakt. En zij geven op
hun beurt het geld door aan de zeer extremistische organisaties in Israël en
Palestina. Zonder uitzondering zijn het organisaties die er helemaal niet op uit
zijn om bij te dragen aan het vredesproces.
Het feit dat Herremans met haar radicale standpunten enerzijds als onafhankelijke expert wordt opgevoerd in de media maar anderzijds zelf kan beslissen
over de besteding van overheidsgeld, is een ernstige zaak die in het parlement zou moeten besproken worden. Dat is de taak van een ngo-monitor:
die informatie moet bekend worden gemaakt vanuit een onafhankelijke bron.
De ngo’s hebben geen verplichting om zich financieel te verantwoorden. Alles
wordt in besloten kring beslist. Het is niet zoals een parlement waar meerderheid tegen oppositie publiek gedebatteerd wordt over de cijfers. Tenzij iemand van buitenaf druk zet, zullen ze zich nooit financieel verantwoorden. Er
moet een publiek debat komen over deze ngo’s.
Belgische ngo’s subsidiëren kunstprojecten: muziekgroepen, toneelverenigingen, circusscholen. Het enige resultaat bestaat op papier. Wat we
zagen aan muziekscholen is gewoon boerenbedrog. En toch krijgen ze
jaarlijks flinke subsidies. Moet er niet meer controle komen op wat zich
op het terrein afspeelt?

Het JNF, afdeling “Legs en testamenten”
van de KKL, biedt u een unieke kans aan
om aan uw liefde voor Israël
een vaste vorm te geven

Voor verdere inlichtingen: de KKL België
Tel 02/513.92.32 • kkl@skynet.be
Professor Steinberg: Dat zijn terechte vragen. Wat is het doel van die projecten? Als het is om het conflict te doen oplaaien dan moeten ze verboden
worden, ook al organiseren ze daarnaast concerten in Ramallah of Jenin. Het
doet me denken aan het ziekenhuis in Gaza dat gebouwd werd met ontwikkelingshulp maar waar geen medisch materiaal en geen dokters aanwezig zijn.
Het wordt nu voor andere doeleinden gebruikt.
Het is een hele industrie die betaald wordt met jullie belastinggeld! Het resultaat daarvan is dat ze het probleem verergeren in plaats van te verbeteren.
Hopelijk vallen ooit de schellen van de ogen.
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