Onze missie
Het European Legal Support Centre (ELSC) biedt juridische ondersteuning aan Europese
burgers en organisaties die pleiten voor de rechten van Palestijnen. We bestrijden de
criminalisering en tegenwerking van hen die zich op een vreedzame manier verzetten tegen
mensenrechtenschendingen. We zijn de eerste en enige die dit doet in Europa. Daarnaast
ontwikkelen we juridische instrumenten om campagnes van maatschappelijke organisaties te
ondersteunen. Het ELSC werd begin 2019 opgezet in Amsterdam, als een gezamenlijk initiatief
van het netwerk van Palestijnse maatschappelijke organisaties PNGO, The Rights Forum en
verschillende Europese juristen.

Ons werk
MONITOREN

• Het in kaart brengen en
analyseren van maatregelen
die de bewegingsruimte
inperkt van hen die
opkomen voor
mensenrechten;
• Het publiceren van
landenrapporten met daarin
een overzicht van incidenten,
beleid, wetgeving en
jurisprudentie m.b.t. de
Palestijnse
solidariteitsbeweging in
verschillende Europese
landen.

Jurisprudentie-

Database

Het opzetten van een
database met Europese
jurisprudentie en wetgeving.
Zo kunnen onze juristen zich
effectiever inzetten voor de
rechten van
mensenrechtenverdedigers.

VERDEDIGEN

EMPOWER

• Samen met advocaten
juridische actie ondernemen
tegen disinformatie,
smaadcampagnes en
discriminatoir beleid. Zo
verdedigen we het
fundamentele recht op
vrijheid van meningsuiting
en vrijheid van vergadering;

• Het ondersteunen en
promoten van strategische
rechtszaken tegen bedrijven
en overheden die betrokken
zijn bij Israëls schending van
Palestijnse mensenrechten;

• Met juridische acties
overheden dwingen de
naleving van mensenrechten
te respecteren en te
stimuleren.

• Het vergroten van publiek
bewustzijn door onze
bevindingen en successen te
publiceren.

• Het organiseren van
trainingen en seminars voor
mensenrechtenverdedigers;

Successen in 2019
Overwinningen
in de rechtszaal
We behaalde drie overwinningen
in Duitse rechtbanken. De rechter
oordeelde dat maatregelen die
pro-Palestina-activisten uitsluiten
inbreuk maken op de
fundamentele rechten van
burgers die zijn verankerd in de
Duitse grondwet en het Europees
Verdrag voor de Rechten van de
Mens.

Workshops
We organiseerden drie
juridische workshops en
een seminar voor
Palestijnse
solidariteitscomités en
studentenactivisten.

Juridische hulp en advies: request@elsc.support / Media en vragen: eloise@elsc.support

