
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Van het 

2. Fiets GEHEEL of 
GEDEELTELIJK van het 
Internationaal Gerechtshof 
naar het Europees Parlement 
Zaterdag 28 maart: Fiets geheel of 
gedeeltelijk van Den Haag naar 
Antwerpen (∼120km) 
Zondag 29 Maart: Fiets van Antwerpen 
naar Brussel (∼45km) 

 

 

The Peace Cycle 
 

Internationaal Gerechtshof In Den Haag naar  
het Europees Parlement in Brussel 

 

28 tot 31 maart 2009 
Maak een eind aan de vicieuze cirkel van geweld – Doe mee aan de Peace Cycle 
     
 
   
1. Teken de Peace Cycle 
Petitie online 
Het doel van de petitie is de 
schorsing van de EU-Israel 
Associatie Verdrag, die Israel het 
recht geeft op gunstige 
handelsvoorwaarden met landen in 
de EU. In de voorwaarden van het 
verdrag staat dat alle leden de 
mensenrechten moeten 
respecteren, die door Israel zijn  
geschonden. 
http://thepetitionsite.com/1/Suspen
d-EU-Israel-Trade-Agreement    
Teken de petitie en stuur deze  
door naar al uw contacten in 
Nederland en het buitenland. 
 
 
 
 
 
 

Deelname is GRATIS  maar we zijn een non-profitorganisatie die geheel op donaties werkt. We waarderen het als u 
een minimum van €20 kunt doneren, of u deelneemt of niet. Deelnemers nemen de kosten voor deelname aan de 
fietstocht voor hun eigen rekening. Voor meer informatie en om uw deelname door te geven, kunt u emailen naar 

cyclists@thepeacecycle.com
Bankgegevens: The Peace Cycle, Rekening nr: 03567727, Sort code: 30-94-41, IBAN: GB69 LOYD 309441 03567727, BIC: LOYDGB21084 
 

 Doe mee… 
3. Betrek de 
Europarlementariërs 
Maandag 30 maart: Betrek de 
Nederlandse europarlementariërs 
in het Europees Parlement 
Dinsdag 31 maart: Doe mee 
aan de massale fietstocht naar 
het Europees Parlement om de 
petitie direct aan de parlements 
leden te overhandigen (dus niet 
vergeten de petitie te tekenen!) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiets mee met de Peace Cycle 2009 van 
Amman tot Jerusalem! 
Fiets twee weken door Jordanië, Israel en de West 
Bank. Iedereen is welkom.  
Neem contact met ons op voor de data en voor 
meer informatie over deze fietstocht. 
 
Neem contact op met ons: 
• Via de website: www.thepeacecycle.com  
• Sluit je aan bij onze Facebook group The Peace Cycle for 

Palestine op www.facebook.com 
• Sluit je aan bij onze Yahoo Group: 

http://uk.groups.yahoo.com/group/ThePeaceCycle/ 
• Voor vragen over de deelname: cyclists@thepeacecycle.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…om de EU te laten zien dat u 
verontwaardigd bent door hun 
gebrek aan actie tegen de 
voortdurende schending van 
mensenrechten in Israel, en dat 
het tijd is om Israel de 
verantwoordelijkheid op te laten 
eisen door de EU-Israel Associatie
Verdrag te schorsen, zonder 
verdere uitbreidingen in de lente 
van 2009. 

http://thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement
http://thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement
mailto:cyclists@thepeacecycle.com
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