De wielrenners moeten dit boycotten'
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Israël wil de Ronde van Italië onthalen in bezet Jeruzalem. Dat roept controverse op, al is de wielerwereld nog niet wakker
geschoten.
Van onze redactrice Giselle Nath
BrusselDe Giro is de nationale wielerronde van Italië, maar volgend jaar start ze in Israël, op zo'n 3,5 uur vliegen. Organisator
RCS Sport reageerde nog niet op het nieuws, maar plant in september wel een persconferentie in Jeruzalem. Volgens
Cyclingnews opent de rittenkoers met een tijdrit in de oude stad, gevolgd door ritten in Tel Aviv en het zuiden van Israël. De
Giro begint wel vaker buiten Italië, maar dit is de eerste uitstap buiten Europa.
Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) is niet verrast. 'Er liep al langer een intense marketingcampagne voor Jeruzalem en Tel
Aviv op sportzender Eurosport. Het Israëlische ministerie van Toerisme zat ook achter de snelle opgang van de wielerploeg
Israel Cycling Academy. En de koersorganisatoren hebben het moeilijk in Europa, met besparingen in Zuid-Europa. Het
Midden-Oosten is hun nieuw wingewest.'
Wie de start uiteindelijk binnenhaalt, hangt vooral af van het geld. Niet iedereen is daar tevreden mee. Wielrenner Jan
Bakelants ziet het niet zitten om te rijden in Israël. Omdat het er heet is, en omdat de renners 'die het spektakel verzorgen' geen
inspraak kregen. 'RCS Sport zal het bedrag dat het voor deze stunt ontvangt nooit bekendmaken, maar het zal enorm zijn', zei
hij aan Sporza.
Bezet Jeruzalem
De Giro wordt voor Israël de grootste beveiligingsoperatie ooit. Volgens Lagae is die beveiliging een cruciaal punt. 'De teams
zullen in blok de strengste maatregelen eisen tegen mogelijke terreuraanslagen. Dit wordt een huzarenstukje voor Israël.'
En die uitdaging moet het land minstens één keer aangaan in het historische centrum van Jeruzalem. Dat ligt wel degelijk in
bezet gebied, een bezetting die illegaal is verklaard door een meerderheid van de wereldbevolking in de Verenigde Naties. De
laatste VN-resolutie daarover dateert van december 2016.
Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, vindt dat de sport te veel door het prisma van de politiek wordt bekeken.
'Wij zijn een normaal land met normale mensen die ook graag naar sport kijken.' Sportjournalist en oud-renner Thijs Zonneveld
vindt die scheiding tussen sport en politiek 'flauwekul'. 'Je moet je toch afvragen wat je daar gaat doen, op een plek waar langs
beide kanten zoveel mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Sport is geen machine die puur op geld draait: als organisatie
heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vermoed dat de controverse pas enkele weken voor de start zal komen,
als de ploegen zich moeten voorbereiden. Ze kijken soms maar van week tot week.'
11.11.11 spreekt zich wel uit tegen de openingsrit in bezet Oost-Jeruzalem. 'Wij zijn niet voor een boycot van Israël, wel voor
een boycot van activiteiten die Israël opzet in Palestijns bezet gebied', zegt beleidsmedewerker Willem Staes. 'Die praktijk blijft
een flagrante schending van het internationale recht, en de keuze van de Giro normaliseert die.'
De beveiliging voor de Giro zal volgens Jeff Halper, Israëli en coördinator van een groep tegen huisafbraken in Oost-Jeruzalem,
een ramp betekenen voor de Palestijnen. 'Ze zullen letterlijk weggehouden en uitgewist worden. In naam van de veiligheid kan
het leger alles doen', zegt hij.
'Dit is een bewuste strategie van de overheid om de Palestijnen toeristische voordelen af te nemen', zegt Halper. 'Het kan geen
inclusief evenement zijn en de bewoners van de oude stad hebben er geen enkel voordeel bij. Wielrenners zouden dit moeten
boycotten.'
Mahmoud Muna, boekhandelaar in Oost-Jeruzalem, benadrukt dat alle buitenlandse sporters welkom zijn. Maar hij vindt het
raar dat de Palestijnen zelf nauwelijks iets kunnen organiseren, laat staan een sportwedstrijd. 'Het Israëlische bezettingsbestuur
zal de oude stad afsluiten, vol politie zetten en de hele organisatie in handen houden. Zij houden geen rekening met ons of

onze dagelijkse activiteiten of scholen.' Voor RCS Sport heeft hij een duidelijke boodschap. 'Dwing Israël om ons te betrekken in
de organisatie, of praat direct met ons. Onze deuren staan open.'
Wake-upcall
De eenzijdige Israëlische blokkering van de Tempelberg eind juli gaf al aan hoe moeilijk Palestijnen voet aan grond kunnen
houden in hun stad. Israël werpt bouwvergunningen, politiecontroles, erfgoedbeleid en wegversperringen in de strijd. B'Tselem,
een Israëlische mensenrechtengroepering in bezet gebied, zegt dat haar regering 'excessief en ongewettigd geweld' tegen de
Palestijnse Jeruzalemmers gebruikt. 'De autoriteiten behandelen Palestijnse bewoners als een ongewenste aanwezigheid, als
minderwaardige mensen.'
Al enige jaren organiseert Israël in Jeruzalem een internationale marathon, ook in de oude stad in Oost-Jeruzalem. Vreedzaam
protest daartegen werd niet altijd op prijs gesteld. Zo werd in 2016 een man die wilde protesteren preventief opgepakt tot alles
voorbij was. In dat jaar hielden de Israëli's ook verschillende Palestijnse deelnemers tegen om deel te nemen aan hun marathon
rond Bethlehem ('Right to Move') omdat er 'geen tijd was om de formulieren te verwerken'.
Deze Giro is een wake-upcall, vindt Willem Staes van 11.11.11. 'Israëlische politici hebben geen gêne meer om de bezetting als
verworven recht te zien. Vroeger ging dat toch omzichtiger. Vergelijk het met de Krim, waar overheden wel een sterk signaal
stuurden. Ook bedrijven kunnen dat doen.'
Giselle Nath

