Antwerpen - Brussel, 23 juli 2014

Aan Eerste Minister Elio Di Rupo,
Aan Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese
Zaken Didier Reynders,

Geachte,

De oorlog die nu opnieuw woedt tussen Israël en Gaza is reeds de derde oorlog sinds 2008. En
opnieuw worden de regels en afspraken binnen het internationaal humanitair recht door beide
partijen, Israël en de Palestijnse bewapende groeperingen, systematisch met de voeten getreden.
Ieder land heeft recht op wettige zelfverdediging, ook Israël. Maar zelfs dan moeten de regels van
het internationaal humanitair recht gerespecteerd worden. Dag en nacht een dichtbevolkt gebied
zoals Gaza bombarderen, kan men nog moeilijk als wettige zelfverdediging omschrijven. We zien
hier, zoals David Grossman onlangs schreef, “een logica van de wanhoop” aan het werk. Haat en
wraak nemen wederzijds alleen maar toe. Echte vrede en veiligheid voor Israël en de Palestijnen
worden steeds minder mogelijk.
Het is goed dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring van 22 juli in hun conclusies
hun bezorgdheid uitdrukten over de menselijke kost in Gaza door de Israëlische militaire operatie.
Maar dit volstaat niet.
1. Er moet een wapenbestand komen. Alles moet ingezet worden om de aanvallen door beide
partijen onmiddellijk te doen stoppen. De bemiddeling van Ban Ki-moon moet eensgezind en
krachtdadig door ons land en door de ganse EU voluit ondersteund worden.
2. Er moet een krachtig signaal naar Israël vertrekken waarbij de voortdurende schendingen van het
internationaal humanitair recht sterk veroordeeld worden.
3. Ons land en de EU moeten alles in het werk stellen om de blokkade van Gaza en de kolonisatie
van de West Bank door Israël te doen stoppen.
4. België en de EU moeten de acties die door de VN genomen worden om de “accountability” in
deze escalatie van het conflict te garanderen, volop ondersteunen.

Als ons land en de EU de feiten blijven ondergaan, wordt een tweestatenoplossing binnenkort
onmogelijk. Deze situatie zal de veiligheid van Israël blijven ondermijnen en de Palestijnen nog meer
tot wanhoop brengen en in de armen drijven van extremisme en terreur.
Daarom, geachte Eerste Minister en geachte Minister van Buitenlandse Zaken, dringen we er op aan
dat ons land, samen met de ganse EU, veel krachtiger optreedt en een meer slagvaardig beleid
ontwikkelt ten aanzien van dit conflict dat reeds veel te lang duurt.

Hoogachtend,

Michel De Samblanx, voorzitter Pax Christi Vlaanderen
Lieve Herijgers, directeur Broederlijk Delen

