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Geachte heer Timmermans,
Op donderdag 15 mei 2014 werden, tijdens een demonstratie ter herdenking van de Nakba in de
stad Beitunia op de bezette Westelijke Jordaanoever, vier ongewapende minderjarige Palestijnen
neergeschoten door het Israëlische leger. Twee van hen overleden aan hun verwondingen: Nadim
Siyam Nawarah, 17, uit het dorp al-Mazra'ah al-Qibliyah, en Mohammed Mahmoud Salameh (Abu
Daher), 17, uit Ramallah.
Het Israëlische leger heeft verklaard niet met scherp te hebben geschoten. B'Tselem, een van de
Israëlische mensenrechtenorganisaties werkzaam in de bezette Palestijns gebieden, weerlegt deze
verklaring echter, en zegt sterke aanwijzingen te hebben dat met scherp is geschoten en dat alle vier
de slachtoffers in hun borst zijn geraakt. B’Tselem concludeert na een onderzoek, gebaseerd op
beelden van beveiligingscamera’s uit de omgeving die zijn verspreid door de Palestijnse tak van
Defence for Children International, dat de omstandigheden van het incident op geen enkele manier
de noodzaak om met scherp te schieten lijken te rechtvaardigen. Deze bevindingen versterken het
vermoeden dat er sprake was van opzet. Videobeelden van vier beveiligingscamera's die de
minderjarigen filmden toen zij beschoten werden zijn te zien op de site van B'Tselem.
De dood van Nawarah en Salameh volgt op het doodschieten van Yusef a-Shawamreh op 19 maart
jongstleden. De 14-jarige a-Shawamreh werd door het Israëlische leger neergeschoten terwijl hij
met twee van zijn vrienden de Afscheidingsbarrière overstak om gundelia (een lokale, eetbare plant)
te plukken, op steenworp afstand van zijn dorp.
Het doodschieten van deze drie Palestijnse jongens past in het patroon van grove
kinderrechtenschendingen zoals gedocumenteerd door een groot aantal mensenrechten- en
kinderrechtenorganisaties. Volgens gegevens van de Palestijnse tak van Defence for Children
International zijn sinds 2000 meer dan 1.400 Palestijnse kinderen omgekomen door geweld en
conflict als gevolg van Israëls militaire aanwezigheid in de bezette Palestijnse gebieden.
Het Israëlische leger heeft inmiddels aangekondigd een eigen onderzoek te starten naar het incident,
hoewel het al aangaf dat de video mogelijkerwijs ‘bewerkt’ zou zijn en Minister van Defensie
Moshe Ya’alon het handelen van het leger verdedigde. Een eigen onderzoek door het Israëlische
leger roept echter de vraag op of dit onderzoek op een gedegen en onafhankelijke manier zal
plaatsvinden. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din werd tussen 2000 en 2010
circa 94 procent van de onderzoeken die het Israëlische leger instelde tegen soldaten die

beschuldigd werden van geweld tegen Palestijnen en Palestijns bezit zonder enige aanklacht
afgesloten. In de zeldzame gevallen dat er sprake was van strafrechtelijke vervolging volgden lichte
veroordelingen. Een voorbeeld hiervan was de dood van Bassem Abu Rahmeh in april 2009,
veroorzaakt door een Israëlische traangasgranaat die gericht en van korte afstand op hem werd
afgevuurd, hetgeen door drie videocamera’s werd vastgelegd. Vier en een half jaar na zijn dood
kondigde Israël aan het onderzoek naar zijn dood te sluiten, onder het mom van gebrek aan bewijs .
Wij zijn uiterst bezorgd dat Israël niet bereid is een grondig en objectief onderzoek in te stellen naar
de dood van Nadim Siyam Nawarah en Mohammed Mahmoud Salameh, en zo nodig tot vervolging
zal overgaan van degenen die verantwoordelijk zijn voor dit ernstige incident. Wij roepen daarom
de Nederlandse regering op om in haar contacten met de Israëlische autoriteiten aan te dringen op
een gedegen en onafhankelijk internationaal onderzoek naar het incident. Gezien de voortrekkersrol
van Nederland waar het de bescherming van kinderrechten en de internationale rechtsorde betreft
gaan wij er vanuit dat u, als Minister van Buitenlandse Zaken, onze zorgen deelt en aan onze oproep
concrete uitvoering geeft.
Hoogachtend,
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Een kopie van deze brief is ook verstuurd aan de leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken van het parlement.

