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Getuigenis 1: Israëlische soldaten 

 

 
 

In Israël heeft elke 18-jarige dienstplicht: meisjes twee en jongens drie jaar. Het 

weigeren van militaire dienst wordt vaak aangezien als een schande, niet het 

minst voor de ouders. Dienstweigering om politieke redenen is strafbaar 

(minstens 28 dagen cel) en leidt vaak tot vervolging. Hierdoor komen 

toekomstplannen in gevaar, want dienstweigeraars mogen bijvoorbeeld geen 

openbare functie zoals polticus of leerkracht bekleden. 

 

Veel Israëlische jongeren vinden het een grote eer om hun land te dienen. Ze 

beschouwen hun leger als het slimste leger ter wereld, het Israeli Defense Force. 

Het leger is daarnaast indirect een van de grootste werkgevers, 

onderwijsinstellingen én aandrijvers van de economie in Israël. De ogen van 

sommige van deze jongeren gaan aan het glinsteren wanneer ze voor het eerst 

het koude staal van een geweer in hun handen voelen. Maar vaak zijn ze zich 

niet bewust van de realiteit van de bezetting: ze zijn niet voorbereid op wat hun 

mogelijk te wachten staat in de Palestijnse gebieden. 

 

In de bruisende kuststad Tel Aviv wil Dana (27) alvast geen kwaad woord horen 

over het leger. Van bezetting is volgens haar geen sprake. Wel van preventieve 

bescherming. Toch is ze nuchter over het conflict: ‘Niet alles wat Israël doet is 

goed. Maar bekijk het vanuit ons perspectief. Zie wat we van dit land hebben 

gemaakt, kijk naar deze stad! Wij willen onze manier van leven behouden.’ 

 

Maar er zijn ook jongeren die aanvoelen dat ze op de verkeerde plek zitten. 

Smadar (29) gruwelde toen ze voor het eerst een geweer vastnam: ‘Dit wapen 

kan mij doden. Met dit wapen moet ik anderen doden.’ Vervolgens werd ze 

militaire gids, die andere dienstplichtigen acht dagen in Jeruzalem moest 

rondleiden: ‘Het leger vindt kennis van onze geschiedenis en cultuur belangrijk. 

We moeten immers weten waarvoor we vechten, als er oorlog uitbreekt. Of … als 

we zelf weer een oorlog beginnen.’ Na een jaar verliet Smadar uiteindelijk het 

leger. 

 

Na hun diensttijd nemen duizenden jongeren als Dana een gap year: ze reizen 

naar bestemmingen als India, Thailand of Zuid-Amerika om te leven en te 
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feesten en alle verantwoordelijkheid van zich af te schudden. Daarna beginnen 

ze dan aan hun studie of gezin.i 

 

Breaking the Silence (BtS) werd opgericht door Israëlische ex-soldaten en is een 

partnerorganisatie van Broederlijk Delen. De ngo wil de Israëlische maatschappij 

een spiegel voorhouden over de bezetting en zo sensibiliseren over de impact 

van het conflict en de precaire situatie van de mensenrechten van de Palestijnen. 

Ze doet dit onder meer met getuigenissen van soldaten die deelnamen aan 

militaire operaties. Zo bracht BtS in mei 2015 anonieme getuigenissen naar 

buiten van meer dan 60 officieren en soldaten die in 2014 deelnamen aan de 

militaire operatie ‘Protective Edge’ in Gaza. Ze schetsten een ontstellend beeld 

van het beleid van het Israëlische leger. Dat beleid resulteerde in de dood van 

honderden onschuldige Palestijnse burgers. 

 

                                                           
i SAMUEL, M., Hoe in Israël alles begint en eindigt bij het leger, De Correspondent online, 2014 
(https://decorrespondent.nl/1354/hoe-in-israel-alles-begint-en-eindigt-bij-het-leger/131871476-
8f2dcea7); Lees ook het verrassende verhaal van Israëlisch ex-soldaat Yehuda Shaul en bekijk een 
getuigenis van Breaking the Silence. 
  


