
De spanningen tussen Israël en Palestina laaiden de laatste tijd weer hevig op. 
Ze lieten zich opnieuw meeslepen door de logica van de oorlog. 
Toch zijn er in het dagelijkse leven Palestijnen en Israëliërs die in het kader van eerlijke handel samen 
werken aan de toenadering tussen beide bevolkingsgroepen.  

 
De fairtradeorganisatie Sindyanna of Galilee werd in 1996 

opgericht door twee vrouwen: Hadas Lahav, een Is-

raëlische joodse journaliste, en Samia Nasser, een Pales-

tijnse leerkracht. Ze kregen de steun van uitgeverij Ha-

nitzotz die vredesmilitanten van beide gemeenschappen 

groepeert.  

 

Aan de zijde van de producenten 

 

Sindyanna of Galilee ontwikkelt activiteiten om producenten te 

ondersteunen en hun Palestijnse producten te verkopen aan 

de economische spelers en consumenten in Israël en Palesti-

na, in Europa en in de Verenigde Staten. De vereniging werkt 

hiervoor samen met producenten van olijven, zeep en kruiden. 

Het gaat overwegend om kleine Arabische boeren die voor 

hun activiteit geen staatssteun of economische hulp ontvan-

gen, in tegenstelling tot andere landbouwsectoren. Ze biedt 

hen betere prijzen voor hun producten, organiseert opleidin-

gen en financiert uiteenlopende sociale projecten. 

De organisatie is sinds oktober 2003 lid van WFTO, het inter-

nationale netwerk van eerlijke handel. 

 

Militanten voor de vrede 

 

Samen met de uitgeverij en de Palestijnse vakbond Workers' 

Advice Center (WAC)1 strijdt Sindyanna of Galilee voor de 

erkenning van de rechten van de Arabische bevolking in Israël 

en gaat ze op zoek naar alternatieve oplossingen voor het 

Israëlisch-Palestijns conflict.  

Daarnaast binden joden, Arabieren en internationale vrijwil-

ligers samen de strijd aan tegen landonteigening en ontbos-

sing met hun aanplantacties van olijfbomen onder de vlag van 

Sindyanna.  

De organisatie levert ook aanzienlijke inspanningen om land-

bouwinfrastructuur te ontwikkelen en de boeren te helpen bij 

de kwaliteitsverbetering van hun olijfolieproductie.2 
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Met de steun van het Trade for Development Centre   
 

Dankzij de steun van het Trade for Development Centre van 

BTC (€ 7500) heeft Sindyanna of Galilee een voedings-

ingenieur kunnen aanwerven om handleidingen te schrijven, 

personeel op te leiden en het systeem voor kwaliteitscontrole 

verder uit te werken.  

 
Door en voor vrouwen 
 

Sindyanna of Galilee ondersteunt zowel Israëlische als Pales-

tijnse vrouwenverenigingen. Ze wil hiermee de toenadering 

tussen beide gemeenschappen bevorderen en de moeilijke 

levensomstandigheden van de Palestijnse vrouwen aan de 

kaak stellen. Zij gaan immers zowel gebukt onder de  

Israëlische bezetting als onder de starre regels van de traditio-

nele Arabische samenleving.  

 

“Een minderheid van de vrouwen werkt in de landbouw. Ze 

moeten heel vaak beroep doen op tussenpersonen die hen 

naar het werk brengen en hun salaris innen, maar die houden 

geregeld tot 40% commissie af”, vertellen Michal Schwartz en 

Asma Agbarieh-Zahalka, twee bestuurders van het WAC die 

samenwerken met Sindyanna of Galilee. 

 

Michal Schwartz gaat zelfs verder en denkt dat vrouwen de 

drijvende kracht kunnen worden in de evolutie naar een vrijere 

samenleving en dat ze kunnen bijdragen tot een grotere soli-

dariteit tussen Arabische en joodse arbeiders.3 

 

De steun die Sindyanna of Galilee verleent, is zeer concreet. 

Zo krijgen de Arabische vrouwen de mogelijkheid om mee te 

werken aan educatieve projecten van culturele centra die wor-

den beheerd door zowel joodse als  

Palestijnse vrijwilligers. Er is ook een 

atelier opgezet waar rieten manden  

worden gemaakt zodat vrouwen uit de 

achtergestelde gemeenschappen een 

beroep kunnen uitoefenen zonder hun 

dorp te verlaten. Zo kunnen ze  hun vel-

den blijven bewerken en voor hun gezin 

zorgen.4 

Meer lezen: 
 
www.sindyanna.com   
www.befair.be 

 
Het Vredesolie-project is een gezamenlijk initiatief van de voornaamste spelers van eerlijke handel 

in Israël en Palestina: Sindyanna of Galilee, Green Action (Israëlische ngo die lid is van Fair Trade  

Judaica) en Canaan Fair Trade.  
 

De drie organisaties sloegen in 2005 de handen in elkaar om de Amerikaanse en Europese consumenten 

olijfolie van superieure kwaliteit aan te bieden, afkomstig van Israëlische en Palestijnse producenten.  

De Vredesolie kadert in een krachtige visie: “Bouwen aan de onderlinge afhankelijkheid van beide volkeren 

door samenwerkingsbanden te scheppen die voor beide partijen voordelig zijn en een praktische en concrete stimulans voor vre-

de vormen.” 5 

Nasser Abufarha, oprichter van Canaan Fair Trade en de Palestijnse vereniging voor eerlijke handel (Palestinian Fair Trade  

Association): “Wij hebben de boeren hoop gegeven dankzij eerlijke handel die de rechten van de Palestijnse boeren erkent en 

respect heeft voor wat grond echt betekent voor deze boeren.”6. Na de ontzegging van hun rechten ten gevolge van de 

Israëlische bezetting is dat een grote verwezenlijking. 

Meer lezen: www.peaceoil.net 
 
Dit artikel komt uit de brochure Eerljike handel in conflictgebieden, van het Trade for Development Centre, en is gratis te down-

loaden op www.befair.be of te consulteren op Issuu. 
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