
Oproep aan de Nederlandse regering

Verhagen moet Israëlisch geweld in Gaza
alsnog veroordelen

Vijftienhonderd Rotterdammers kwamen een jaar geleden samen op het 
Beursplein om uiting te geven aan hun woede en frustratie over de 
aanvallen van Israël op de Gazastrook. Veertienhonderd onschuldige 
mannen, vrouwen en kinderen vonden de dood in de bommenregen. 
Minister Maxime Verhagen weigerde en weigert nog steeds het Israëlische 
geweld disproportioneel te noemen, een kwalificatie die de 
onderzoekscommissie Goldstone wél durfde gebruiken. Vandaag, precies 
een jaar na de wreedheden, roept Rotterdam voor Gaza de minister op de 
conclusies van het Goldstone rapport te onderschrijven en bij Israël 
opheffing van de blokkade te eisen, die Gaza in een wurggreep houdt. 
Nederland, als hoeder van de mensenrechten, mag het leed in Gaza niet 
negeren.

Zowel Hamas als Israël hebben oorlogsmisdaden begaan tijdens het drie 
weken durende offensief in de Gazastrook waarbij 1400 Palestijnen, voor 
het merendeel burgers, waaronder veel kinderen, de dood vonden, aan 
Israëlische kant vielen 13 doden grotendeels militairen. Dat concludeerde 
de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, onder leiding van 
Richard Goldstone.

In het Goldstone rapport worden eveneens de raketaanvallen veroordeeld 
die Hamas uitvoerde op Israël, en die sinds 2000 18 dodelijke slachtoffers 
hebben gemaakt. De geschiedenis begint echter niet bij het afschieten van 
Qassam raketten, en ook dat erkent de onderzoekscommissie.

Het hardst oordeelde de commissie namelijk over de blokkade van de 
Gazastrook. Israël bezette de Gazastrook van 1967. Sinds de 
terugtrekking in 2005 houdt Israël de grenzen met de Gazastrook vrijwel 
potdicht. Voedsel, medicijnen, bouwmaterialen en handelsgoederen 
komen het gebied nauwelijks in of uit. De bevolking betaalt de prijs voor 
deze strafexpeditie tegen Hamas, en kampt met grote tekorten aan eerste 
levensbehoeften en met een economie die volledig is lamgelegd. Tot 
overmaat van ramp wordt de Israëlische blokkade nu versterkt met een
Egyptische: de voorgenomen bouw van een metalen wand die de laatste 
levenslijn van Gaza, de tunnels zal afsluiten.

Ook de situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar mensen 
evenzeer lijden onder een politiek van isolatie, vernedering en geweld, is 
volgens Goldstone onmenselijk. Goldstone beveelt in zijn rapport de VN-
Veiligheidsraad aan zijn conclusies naar het Internationale Strafhof te 
sturen.



Wij kunnen niet begrijpen dat de Nederlandse regering zo weinig respect 
toont voor menselijk leed. De regering is verdeeld, alleen minister 
Koenders van Ontwikkelingssamenwerking heeft de Gazastrook bezocht. 
Zelfs de dringende oproepen van minister Koenders aan minister van 
Buitenlandse Zaken Verhagen om ook Gaza aan te doen tijdens diens 
bezoek aan Israël, werden genegeerd.

Wij kunnen niet begrijpen dat Nederland begrip toonde voor de weigering 
van Israël om mee te werken aan het onderzoek-Goldstone. Deze 
onverschillige houding van de regering is in onze ogen niet alleen 
onfatsoenlijk, maar ook een rechtsstaat onwaardig. Deze houding past 
niet in de mensenrechtentraditie van Nederland.

Wij roepen – als Rotterdamse organisaties - de regering op, om op te 
komen voor recht en  rechtvaardigheid, door Israël onmiddellijk te 
gebieden de mensenrechten van de Palestijnen te respecteren en om de 
blokkades, die een normaal leven onmogelijk maken, op te heffen.

Wij roepen de regering tevens op indien partijen in de komende zes 
maanden niet komen tot geloofwaardig onderzoek naar schendingen van 
het internationaal humanitair recht, er in de Mensenrechtenraad op aan te 
dringen dat de conclusies uit het rapport, conform de aanbevelingen van 
Goldstone naar het Internationale Strafhof worden doorverwezen.

Artikel 19 van onze Grondwet verplicht Nederland te ijveren voor 
bevordering van de mensenrechten waar dan ook ter wereld. De regering 
moet laten zien dat zij de eigen Grondwet respecteert. De Nederlandse 
politiek dient immers oprecht te zijn en niet omwille van de vriendschap 
met een land de ogen te sluiten voor misstanden.

Ondertekend,
De Rotterdamse afdelingen van:
SP, PvdA, GroenLinks, D66, Palestina Komitee Rotterdam en PPMS en 
diverse andere organisaties, verenigd in de initiatiefgroep Rotterdam voor 
Gaza.


