
 

 

 

 

 

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

de heer drs. F.C.G.M. Timmermans 

Bezuidenhoutseweg 67 

2594 AC Den Haag  

 

 

 

 

Rotterdam, 31 juli 2014 

 

 

 

 

Geachte heer Timmermans, 

 

 

 

Wij richten ons tot u om onze verontrusting uit te spreken over de besluiten die zijn genomen in de 

vergadering van de EU Raad Buitenlandse Zaken op 22 juli jl. Gezien de aanhoudende Israëlische 

belegering van de Gazastrook, zijn wij zeer teleurgesteld dat er geen enkele maatregel is voorgesteld 

door de EU-lidstaten om Israël ter verantwoording te roepen voor haar ernstige schendingen van het 

internationaal recht, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.  

Wij zijn ook zeer verontrust over het feit dat de EU Raad Buitenlandse Zaken verzuimd heeft om de 

recente aanval van Israël op het El Wafa Ziekenhuis1 en andere burgerdoelen te noemen én te 

veroordelen, terwijl het afvuren van raketten op Israël wél is veroordeeld. Volgens Amnesty 

International “is het opzettelijk aanvallen van een huis waar burgers wonen een oorlogsmisdaad, en 

de enorme omvang van de verwoesting van huizen van burgers, waar soms hele families nog binnen 

waren, wijst op een verontrustend patroon van herhaalde schendingen van het oorlogsrecht. De 

Israëlische autoriteiten hebben geen enkele informatie openbaar gemaakt die deze aanvallen zou 

kunnen rechtvaardigen. Tenzij zij dit alsnog doen, zijn dergelijke aanvallen oorlogsmisdaden en te 

beschouwen als een collectieve straf.”2 

Wij zijn ook zeer teleurgesteld over de verhulde druk die wordt uitgeoefend op de Palestijnen om 

niet naar het Internationaal Strafhof  te gaan - de Europese Unie zou juist haar steun moeten 

uitspreken voor internationale instituties die onpartijdig kunnen oordelen en het internationaal recht 

kunnen handhaven. 

 

Wij willen tevens uw aandacht vragen voor de volgende punten: 

 

Terwijl Israël blijft beweren dat het geen burgers onder vuur neemt en dat het probeert burgers te 

beschermen, is volgens de VN in de afgelopen dagen in de Gazastrook ieder uur een kind gedood1  

 

Sinds het begin van de operatie “Protective Edge” zijn er in de Gazastrook al meer dan 1300 doden 

gevallen en 6000 Palestijnen gewond geraakt. Volgens een briefing door de VN-organisatie OCHA op 

23 juli jl.3 zijn 74% van de omgekomen Palestijnen, burgers – van wie éénderde kinderen  (36 jonger 



 

 

dan 5 jaar). Israël heeft meerdere keren veel leden van eenzelfde familie gedood door gericht huizen 

te bombarderen. Ook bombardeerde het het Al Shifa Ziekenhuis, een VN school, een markt. 

 

Tien jaar na de uitspraak (Advisory Opinion) door het Internationaal Gerechtshof dat Israëls muur 

illegaal is, hebben noch de EU noch de EU-lidstaten maatregelen genomen zoals vereist volgens de 

Geneefse Conventie, die er voor kunnen zorgen dat Israël het internationaal humanitair recht 

respecteert. Israël schendt bij voortduring het internationaal recht met zijn acties in Palestina, echter 

noch de EU noch de EU-lidstaten zijn hun verplichtingen jegens de Palestijnse bevolking nagekomen 

zoals aanbevolen door het Internationaal Gerechtshof. 

 

Israëls militaire bezetting heeft een erkende status volgens het internationaal recht en sinds 1967 

heeft de internationale gemeenschap de Westoever en de Gazastrook aangewezen als militair bezet 

gebied. Zolang de bezetting voortduurt, is Israël verplicht om de openbare orde te handhaven in de 

bezette gebieden. Deze verplichting houdt niet alleen in dat de veiligheid van de bevolking in bezet 

gebied wordt gegarandeerd, maar ook dat hieraan prioriteit wordt gegeven. Deze 

verantwoordelijkheid en verplichtingen staan vermeld in het Bezettingsrecht4 . 

 

Na de Israëlische aanval op de Gazastrook die door Israël de naam “Operation Cast Lead”(2008-2009) 

kreeg waarbij meer dan 1400 mensen werden gedood, de meeste van hen burgers, onder wie talloze 

kinderen, en “Operation Pillar of Defense”(2012) met nog eens 133 doden en veel gewonden, 

concludeerde een VN-onderzoek dat Israël een “opzettelijk buitenproportionele aanval heeft 

uitgevoerd die er op gericht was om een burgerbevolking te straffen, te vernederen en te 

terroriseren”1, waarvoor de verantwoordelijke Israëlische functionarissen “individueel strafrechtelijk 

aansprakelijk” moeten worden gesteld. De bevolking in de Gazastrook staat nu opnieuw alleen 

tegenover één van de sterkste legers van de wereld. 

 

De VN-Mensenrechtenraad heeft op 23 juli in een speciale zitting over de mensenrechtensituatie in 

de Bezette Palestijnse Gebieden, het Palestijns recht op verzet erkend en de aanvallen op burgers 

veroordeeld. De Europese Unie zou voor een vergelijkbare opstelling moeten kiezen als zij het 

navolgen van internationaal recht serieus neemt.  

 

Wij waarderen uw oproep voor “een onmiddellijke, blijvende en onvoorwaardelijke openstelling van 

doorgangen voor humanitaire hulp, gebruiksgoederen en personen van en naar de Gazastrook” en 

“uw oproep aan Israël om de uitbreiding van nederzettingen te stoppen, een eind te maken aan zowel 

het geweld begaan door kolonisten als aan het verslechteren van de leefsituatie in Gebied C en het 

verwoesten van huizen”.  

Niettemin willen wij er op wijzen dat Israël de huidige oorlog, voorafgegaan door een belegering en 

een aantal aanvallen, niet heeft kunnen beginnen zonder daarvoor het groene licht te hebben 

gekregen van de internationale gemeenschap. 

 

Het beleid van de EU om nauwe banden met Israël te onderhouden vanuit de gedachte dat Israël 

overtuigd kan worden een einde te maken aan de schendingen van mensenrechten en van het 

internationaal recht, en in goed vertrouwen te onderhandelen, heeft duidelijk gefaald.  

Wij dringen er bij u op aan om alle middelen in te zetten waarover de EU beschikt, waaronder 

sancties, om een eind te maken aan de huidige, in hevigheid toenemende, Israëlische aanval op de 

Gazastrook, zodat verder bloedvergieten kan worden voorkomen. 



 

 

Wij roepen u op om te pleiten vóór opschorting van het Associatieverdrag tussen de EU en Israel, 

vanwege Israëls ernstige schendingen van het internationaal recht en het plegen van 

oorlogsmisdaden, op grond van artikelen 2 en 79, en in overeenstemming met de EU-standpunten 

met betrekking tot naleving van het internationaal recht, en u in te spannen voor een stop op de 

wapenhandel tussen EU-lidstaten en Israël. 

 

 

Hoogachtend,   

 

 

 

Benji de Levie, voorzitter 

 

 

Mede aangeboden door het Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse Gemeenschap Nederland, 

Utrecht for Palestine, Breed Platform Palestina Haarlem, GroenLinks Werkgroep Midden-Oosten, 

Stichting Hope, Stichting Talliq, Internationale Socialisten, Vrouwen in het Zwart, Werkgroep 

Keerpunt, Al Awda Netwerk Palestina, Stichting Palestijnse Vrouwen in Nederland, PalestineLink, TIYE 

International, Het Palestijnse Huis 

 

 

 

 

 

Bijlage: Petitie “ Burgers voor Sancties tegen Israel”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://mondoweiss.net/2014/07/military-destroyed-hospital.html 
2 

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-prevent-further-war-crimes-after-israeli-ground-assault-2014-07-18 
3 

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_23_07_2014.pdf  
4 http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/195-200053?OpenDocument 
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