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Geachte ondertekenaars,
Namens Stef Blok, Minister van Buitenlandse Zaken, wil ik u graag bedanken voor
uw brief van 6 juni ji. In uw brief vraagt u aandacht voor de situatie in Gaza en in
het bijzonder de dood van verpleegkundige Razan al Najjar. Ik waardeer uw brief
en betrokkenheid bij deze zaak.
Het kabinet is zeer bezorgd over de recente gebeurtenissen in Gaza. Het
omkomen van de 21-jarige verpleegkundige Razan al Najjar is ernstig en zeer
betreurenswaardig. Het feit dat er minderjarigen, journalisten en een
verpleegkundige zijn omgekomen, roept vragen op over de proportionaliteit van
het geweld die beantwoord moeten worden. Niet alleen de demonstraties en het
hoge aantal slachtoffers, maar ook de onderliggende humanitaire en economische
crisis in Gaza is zorgelijk.
Sinds de aankondiging van de demonstraties heeft Nederland herhaaldelijk het
belang van het nakomen van internationaal recht benadrukt bij de Israëlische en
Palestijnse autoriteiten en de zorgen over mogelijke escalatie geuit. Nederland
heeft Israël in de VN-Veilig heidsraad opgeroepen ervoor te zorgen dat reacties
altijd proportioneel en noodzakelijk zijn. Het gebruik van scherpe munitie zou
alleen als allerlaatste instrument moeten worden ingezet. Nederland heeft ook de
de-facto autoriteiten in Gaza en de Palestijnse Autoriteit opgeroepen er alles aan
te doen om de protesten vreedzaam te laten verlopen. Burgers mogen nooit als
menselijk schild gebruikt worden. Beide kanten moeten afzien van het aanzetten
tot geweld. Er is behoefte aan een onafhankelijk en transparant onderzoek naar
alle incidenten die hebben geleid tot de dood van Palestijnse burgers, waaronder
Razan al Najjar.
Het kabinet is van mening dat Israël de kans moet krijgen zelf een onderzoek uit
te voeren naar het gebruik van geweld. Dit onderzoek moet in lijn zijn met
internationale standaarden op het gebied van onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
gronciigheid en promptheid. Nederland heeft notie genomen van de instelling van
het IDF Fact-Finding Assessment Mechanism, dat het handelen en de incidenten
sinds 30 maart 2018 gaat onderzoeken en zal dit proces goed in de gaten houden.
De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een Commission of Inquiry
ingesteld. Het kabinet verwacht van alle partijen medewerking bij dit onderzoek,
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zal de aanstelling van de commissieleden en hun werk goed in de gaten houden
en hoopt dat het meer duidelijkheid zal geven over wat er is gebeurd.
De ontwikkelingen vinden niet plaats in een vacuüm. De leefomstandigheden in
Gaza zijn alarmerend, met een gebrek aan schoon drinkwater, elektriciteit,
voedsel, gezondheidszorg en banen. Nederland steunt initiatieven om de
problemen op te lossen via economische ontwikkeling, humanitaire hulp en
infrastructuurontwikkeling. Nederland blijft zich ook inzetten voor een tweestatenoplossing, waarbij Israël en een toekomstige Palestijnse staat in vrede en
veiligheid naast elkaar kunnen bestaan. Ten slotte blijft het ondersteunen van
Israëlische en Palestijnse organisaties die zich inzetten voor verbetering van de
mensenrechtensituatie ter plekke een prioriteit voor het kabinet.
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M t vriendelijke groet,

Mark Zellenrath
Waarnemend Directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
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