
MET DE DOOD BEDREIGD OMDAT  
ZE DISCRIMINATIE AANKAART   

JANNA JIHAD 
(BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN) 
Journalist

Janna Jihad wil een gewone jeugd. ‘Net als iedere jongere wil ik 
gewoon kunnen voetballen met mijn vrienden zonder dat we worden 
beschoten met traangasgranaten,’ zegt ze. Maar de 15-jarige 
Janna woont op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, 
waar ze systematisch wordt gediscrimineerd. En dan is het leven 
allesbehalve gewoon.

JOURNALIST OP HAAR DERTIENDE  
Toen Janna 7 jaar oud was, doodde het Israëlische leger haar 
oom. Met de telefoon van haar moeder legde Janna vast hoe haar 
gemeenschap gebukt gaat onder het discriminatoire geweld van 
de Israëlische troepen. Janna was pas 13 toen ze een officiële 
perskaart kreeg en een van ’s werelds jongste journalisten werd.  
Ze doet verslag van de onderdrukking door het Israëlische leger, 
waar geregeld doden bij vallen.

KINDEREN ZIJN HET SLACHTOFFER
De militairen doen nachtelijke invallen, slaan huizen en scholen 
tegen de vlakte en verwoesten gemeenschappen die voor 
hun rechten opkomen. Vooral Palestijnse kinderen worden het 
slachtoffer – ze worden gedood of raken gewond. Israël heeft 
het Kinderrechtenverdrag ondertekend, maar doet niets om de 
rechten van Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever te 
beschermen. De Israëlische kinderen worden wél beschermd, ook 
degenen in de illegale nederzettingen bij Janna in de buurt.
Vanwege haar journalistieke werk wordt Janna lastiggevallen en met 
de dood bedreigd. Maar ze geeft niet op. 

‘Ik wil weten wat vrijheid in mijn vaderland betekent, wat 
gerechtigheid en vrede en gelijkheid betekenen, en hoe het is om 
zonder systematisch racisme te leven.’

- Janna Jihad



  

Janna Jihad
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten 

bij Janna terechtkomen)

 

STUUR JE BRIEF NAAR
Chair
The Knesset
Committee for the  
 Rights of the Child
Kiryat Ben-Gurion
9195016 Jeruzalem
ISRAEL

Dear Member of Knesset,

Janna Jihad became a citizen journalist, documenting and exposing the Israeli 
army’s oppressive and often deadly treatment of Palestinians, including children. 
Israel has signed up to the Convention on the Rights of the Child, yet doesn’t 
extend those protections to Palestinian children in the Occupied Palestinian 
Territories. Janna’s principled journalism has marked her out for harassment and 
death threats. I call on you to end discrimination against Janna, and to meet your 
obligations under the Convention by protecting her and other Palestinian children 
from harm. 

Yours sincerely,

TEKSTSUGGESTIE

Dear Janna, 

I admire your courage.  
I am thinking of you and 
supporting you.

[jouw naam + land] 

(Beste Janna, Ik bewonder je moed.  

Ik denk aan je en steun je.)

STUUR JE BERICHT
NAAR

VERTALING

Geacht Knesset-lid,

Janna Jihad werd burgerjournalist en deed verslag van het onderdrukkende en vaak dodelijke optreden van het 
Israëlische leger tegen Palestijnen, onder wie kinderen. Israël heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend, maar 
beschermt de rechten van Palestijnse kinderen op de bezette Westelijke Jordaanoever niet. Janna’s principiële 
journalistiek zorgt ervoor dat ze wordt lastiggevallen en met de dood wordt bedreigd. Ik roep u op een einde te 
maken aan de discriminatie van Janna en u te houden aan het Verdrag door haar en andere Palestijnse kinderen 
te beschermen.

OPROEP  ROEP DE AUTORITEITEN VAN ISRAËL OP JANNA TE BESCHERMEN TEGEN DISCRIMINATIE EN GEWELD.

STUUR JANNA EEN KAART, ZODAT ZE WEET DAT JE AAN HAAR DENKT. Tip: Janna speelt ukelele en gitaar 
en danst en basketbalt graag.


