Palestina Solidariteit
Onze Visie.
Een rechtvaardige oplossing voor het conflict
moet gebaseerd zijn op de naleving van het
internationaal recht, zodat de Palestijnen alle
rechten
genieten
in
een
soevereine
democratische rechtstaat in Palestina.
De tientallen jaren gewapend conflict hebben
bewezen dat de oplossing niet militair
beklonken kan worden. Het is in de eerste
plaats in het belang van beide partijen dat het
internationaal recht als basis van de oplossing
aanvaard wordt, meerbepaald de uitvoering van
de VN- resoluties, de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en de Conventies van
Genève.

Ons doel.
 de solidariteit met het Palestijnse volk
bevorderen

 de

ondersteuning
van
ontwikkelingsbevorderende activiteiten ten
voordele van het Palestijnse volk
 bij te dragen tot een duurzame vrede op
basis van het Internationaal Recht, de
mensenrechten en de democratie.
 op te komen voor de onvervreemdbare
rechten van het Palestijnse volk

Palestina Solidariteit
vzw
Palestina Solidariteit vzw

“Voor een rechtvaardige
oplossing van het
Israëlisch-Palestijns
conflict.”

is op zoek naar
vrijwilligers

Vierwindenstraat 60
1080 Brussel
www.palestinasolidariteit.be
Tel: +32 (0)2 501 67 49
Email: info@palestinasolidariteit.be en
secretariaat@palestinasolidariteit.be

Wij zijn op zoek … naar jou?

“Wil jij je actief inzetten
voor het Palestijnse volk?
Word dan vrijwilliger!”

Profielen gezocht:
gezochtadline
Here
BDSBelgië.
Coördineert acties tegen producten uit Israël en
organiseert
daarom
actiedagen
aan
warenhuizen. BDS - België voert ook prikacties
bij activiteiten waar Israëlische instellingen
aanwezig zijn of groepen die door de
Israëlische overheid gesteund worden.

Redactie Nieuwsbrief

Secretariaatsmedewerker.
Het secretariaat van Palestina Solidariteit
verzet heel wat werk op verschillende vlakken:
doorsturen van mailings, maken van kopies,
adressenbestanden
updaten,
praktische
voorbereidingen van acties, post versturen etc.
Het secretariaat is dé spil van Palestina
Solidariteit!

Fondsenwerving.

Wat hebben wij te bieden?
• Dynamische en onafhankelijke
werkomgeving.

Palestina Solidariteit is onafhankelijk en niet
gebonden aan een politieke partij of
levensbeschouwelijke strekking. Wij draaien
bijna volledig op de giften van sympathisanten
en op projectsubsidies. De organisatie
ontvangt
vooralsnog
geen
structurele
overheidssteun. Fondsenwervers gaan op zoek
naar mogelijke financieringskanalen.

De redactie coördineert de bijdragen voor de
nieuwsbrief:
editoriaal,
boeken
filmbesprekingen, kalender, actuele notities,
analyses, lezersbrieven … De Nieuwsbrief
verschijnt 6 maal per jaar.

Grafische vormgevers
Een wervende poster voor een actie, een
catchy flyer of een mooi verzorgd persbericht.
Ze zijn het uithangbord van de organisatie en
spreken mensen aan. Heb je af en toe eens tijd
om jouw creativiteit voor de Palestijnse zaak in
te zetten?

Activisten.
Opzetten en ondersteunen van acties om de
Belgische bevolking te sensibiliseren en
mobiliseren én onze beleidsmensen te
beïnvloeden:
boycot,
Dexia,
solidariteitsbetogingen, ludieke acties …

• Een leuke groep medevrijwilligers.
• Ondersteuning bij het uitwerken van
creatieve ideeën en nieuwe initiatieven.
• Je bent verzekerd tijdens onze
activiteiten.

Vertalers.
Zie je het zitten om occasioneel eens een
boeiende Franstalige of Engelstalige tekst naar
het Nederlands te vertalen? Dan kan je ons dat
steeds laten weten.

Palestina
Solidariteit
is
een
onafhankelijke
vrijwilligersorganisatie. Wij zijn niet
verbonden aan één of andere
politieke partij/levensbeschouwing.

