17 mei 2021
Aan de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken der Staten Generaal
Geachte leden,
Opnieuw is ernstig geweld uitgebroken in Palestina en Israël. Opnieuw zijn ook veel kinderen daar het slachtoffer
van. Met name Palestijnse kinderen. In Gaza hebben de Israëlische bombardementen al 53 levens van kinderen
geëist (situatie 17/05/21).
Wij richten ons tot u omdat wij, als Palestijnse Kinderrechtencoalitie, ons zeer ernstige zorgen maken over het lot
van de kinderen, die ook in de huidige geweldssituatie tot de eerste slachtoffers horen.
Echter, het is duidelijk dat deze uitbarstingen van geweld niet op zichzelf staan, maar gezien moeten worden
binnen het kader van de onderdrukking van Palestijnen in de bezette gebieden en de wettelijke en praktische
achterstelling van Palestijnse Israëli bij hun joodse medeburgers. Dat gebeurt al sinds de oprichting van de staat
Israël in 1948 binnen de grenzen van die staat en in verhevigde mate in de sinds 1967 door Israël bezette
gebieden.
Het uitblijven van enige structurele verbetering, de voortdurende blokkade van Gaza, de huisuitzettingen in OostJeruzalem zijn symptomen van een situatie die volstrekt in strijd is met enige vorm van internationaal recht. En
zoals vaak in situaties van structureel onrecht zijn kinderen daarvan in ernstige mate de dupe.
Oproepen tot beëindiging van het huidige geweld zullen niet helpen het structurele onrecht aan te pakken. Dat
geweld tegen burgers altijd in strijd is met internationaal recht, door welke partij ook, behoeft geen betoog.
Geweld tegen burgers waarvan kinderen ook slachtoffers zijn kan nooit gerechtvaardigd worden.
Onze oproep aan uw commissie daarom om er bij de (demissionair) minister van Buitenlandse Zaken op aan te
dringen dat hij zich, zowel in Nederlands als in Europees verband, zich inzet voor
Onmiddellijk stopzetten van alle vijandelijkheden waaronder bombardementen op burgerbevolking en
ander militair optreden
Bieden van alle vormen van steun aan de families en de kinderen met inbegrip van hulp bij trauma’s
Aanstellen van VN-waarnemers in Gaza en heel Palestina om toe te zien op de bescherming van de
burgerbevolking en in het bijzonder ook van kinderen.
Maatregelen om een einde te maken aan het structurele onrecht en de strijdigheid met internationaal
recht, waaronder ook het VN-Kinderrechtenverdrag.
Maatregelen tegen de straffeloosheid van het doden en verwonden van burgers, waaronder kinderen.
Concrete maatregelen op het niet naleven van internationale verdragen zoals het VNKinderrechtenverdrag
Maatregelen, die laten zien dat het Nederland’ ernst is dat er een einde wordt gemaakt aan niet alleen
het huidige geweld, maar juist ook aan het onderliggende structurele geweld, zoals het grote aantal
kinderen dat gedood wordt (gemiddeld een per week) of ernstig verwond raakt, en de bezetting
waarbinnen dit plaatsvindt als grondoorzaak.
Beëindigen van de militaire detentie van kinderen, de sloop van huizen, en de huisuitzettingen van
families.
Namens de Palestijnse Kinderrechtencoalitie,
Mirjam Blaak
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