Amsterdam, 19 mei 2021
Persbericht
T.a.v. Demissionair minister president Mark Rutte
en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok
Vandaag, woensdag 19 mei vindt het debat over de Europese Top van 24 en 25
mei plaats in de Tweede Kamer. Een unieke gelegenheid om meer aandacht te
vragen voor de dramatische gevolgen van de voortdurende annexatiepolitiek van
Israël in de bezette Palestijnse gebieden en voor de positie van Palestijnen in
Israël en in de diaspora.
Religieuze en maatschappelijke organisaties maken zich grote zorgen om het lot van de
Palestijnen in Palestina. Dit is eerder kenbaar gemaakt in de Al-Quds Declaratie.
De bezettings- en nederzettingenpolitiek van opeenvolgende Israëlische regeringen
heeft de facto de vorming van een onafhankelijke en economisch levensvatbare
Palestijnse staat nagenoeg onmogelijk genaakt. Premier Netanyahu legt de kolonisten al
decennialang geen duimbreed in de weg en stimuleert en propageert verdere annexatie
van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De Gazastrook is al net zo lang een
dichtbevolkte openluchtgevangenis.
Nederland, dat het centrum van het Internationaal recht huisvest en formeel pleit voor
een twee-statenoplossing, zou anders dan onze premier het vernietigende militaire
geweld van de staat Israël ondubbelzinnig moeten veroordelen en onmiddellijke
uitvoering moeten eisen van resolutie 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties. Want alleen de terugtrekking van Israël achter de lijnen van vóór
1967 - dat wil zeggen teruggave van geannexeerd gebied en ontmantelingen van alle
nederzettingen - geeft zicht op een politieke oplossing.
Wij vragen met klem om politieke leiderschap van de Nederlandse staat. Ieder uur dat er
nieuwe slachtoffers - waaronder een groot aantal kinderen en pasgeborenen - vallen is
een uur teveel. Het is tijd om op te staan en de nodige stappen te zetten om definitief
een einde te maken aan de voldongen-feiten-politiek van de staat Israël en de
internationale (mensen)rechten van de Palestijnen te beschermen.
In de hoop dat er meer aandacht komt voor de onhoudbare en mensonterende situatie
in bezet Palestina , zullen wij deze brief persoonlijk bij de Tweede Kamer afleveren. Ook
vragen wij om aandacht voor de recent bestormde heilige Al Aqsa-moskee. De
gebedshuizen, die geen ander doel hebben dan Allah/God te aanbidden, zijn heilige
plaatsen voor alle religies en onschendbaar.
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