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i
s alles wel OK in de wereld waarin wij leven? Dit is een vraag waar wij 
de laatste tijd mee worstelen. ‘Respect voor de fundamentele men-
senrechten’ is een begrip dat bij ons al geruime tijd is ingeburgerd, 
in de rest van de wereld veel minder, of zelfs helemaal niet. Het is wel 

één van de basisrechten van de VN, en terecht. Maar met de controle 
daarop loopt er is iets fundamenteel mis. Sinds 2006 moet de ‘Mensen-
rechtenraad van de Verenigde Naties’ het naleven van de verdragen con-
troleren. Zijn voorloper, de Mensenrechtencommissie werd ontbonden 
omdat die niet meer functioneerde, namelijk, in plaats van de wereld-
problemen te bekijken werd er gefocust op één land. u raadt wel het 
welke. Maar de nieuwe Mensenrechtenraad gaat dezelfde weg op, als zijn 
voorloper: de raad wordt gedomineerd door ondemocratische regimes 
uit het Midden-Oosten en Afrika, hierbij gesteund door Rusland, china 
en cuba. In nauwelijks drie jaar tijd werd Israël er al 15 keer veroordeeld. 
Het land is daarmee de (trieste) recordhouder. Schendingen van de men-
senrechten in pakweg tibet of Zimbabwe, die toch de voorpagina’s van 
de wereldpers haalden, werden zelfs nooit onderzocht! Het is ook tijdens 
deze Mensenrechtenraad dat de Zuid-Afrikaanse (joodse) rechter Richard 
Goldstone de opdracht gaf om de schendingen van de mensenrechten 
in Gaza te onderzoeken, tijdens de recente Israëlische militaire operatie. 
Goldstone stond al langer bekend om zijn felle kritiek op het beleid van 
Israël. Het rapport ligt inmiddels ter tafel en libië heeft een aanvraag in-
gediend om het in de Algemene Vergadering van de VN ter stemming 
voor te leggen. Bekommernis om de mensenrechten? Of puur cynisme 
allicht van een land waar onlangs de dader van de terreuraanslag in loc-
kerbie als nationale held werd ingehaald. De discussie rond het Golds-
tone rapport wordt in elk geval door een aantal Westerse NGO’s aange-
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grepen om de boycot tegen Israël nieuw leven in te blazen. Savasorda 
onderzocht het veelbesproken rapport.

Dubieuze/foutieve interpretatie van internationale 
verdragen

•  De onderzoekscommissie beschouwt Gaza - in navolging van een aan-
tal NGO’s - als bezet gebied. Dit is in tegenstelling met artikel 6 van 
de Vierde conventie van Genève over de bescherming van burgers in 
oorlogstijd: hierin wordt een vreemde mogendheid slechts als bezet-
ter beschouwd als zij als dusdanig de functies van een overheid op dat 
grondgebied uitoefent. Welk zinnig mens twijfelt eraan dat Hamas de 
plak zwaait over Gaza? Maar, een bezetter heeft nu eenmaal huma-
nitaire verplichtingen die niet bestaan in het internationale recht, bij-
gevolg kan Israël des te meer beschuldigd worden. Zoiets past alvast 
goed in de strategie van sommige NGO’s.

•  Israël zou volgens de Geneefse conventie verplicht zijn om voedsel te 
leveren aan de Gazanen. een dergelijke verplichting bestaat niet en 
er wordt ook geen specifieke tekst van de conventie geciteerd in het 
Goldstone Rapport die dit zou aantonen. Ook deze beschuldiging vin-
den we bij alle NGO’s terug. 

•  Paragraaf 493 van het Goldstone rapport zegt dat het niet herkenbaar 
(ten opzichte van de burgerbevolking) opereren van de Palestijnse 
militanten geen schending van het internationaal recht inhoudt. eén 
van de oudste regels in de Genève conventies met betrekking tot het 
oorlogsrecht is nochtans de verplichting te strijden in een herkenbaar 
uniform.
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•  De Hamas politie wordt – alweer in navolging van de NGO’s - als ‘bz-
gerlijk’ bestempeld, terwijl onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat 90% ervan lid is van de militaire vleugel van Hamas.

“Voor de rechtbank zou niets bewezen zijn”
“Het doel van de commissie was feiten op te sporen. Wij deden ons best 
om alles na te trekken met het materiaal dat we ter beschikking had-
den. Voor de rechtbank zou inderdaad niets bewezen zijn”, aldus Richard 
Goldstone, in tal van interviews. Als excuus voor zulk gedrag haalde hij 
er zijn werk in joegoslavië bij. “Ook in joegoslavië konden wij een gelijk-
aardig rapport niet gebruiken als bewijsmateriaal, maar was het wel een 
bruikbare leidraad ”. 
Niettemin is de beschuldigende toon van het rapport niet in overeen-
stemming met deze relativerende uitspraken van de auteur. Want zijn 
rapport uit in juridische termen keer op keer scherpe beschuldigingen 
aan het adres van Israël. Op verschillende plaatsen wordt het land open-
lijk beschuldigd van specifieke schendingen van de conventie van Ge-
nève, zelfs van misdaden tegen de menselijkheid . 

Hoewel Goldstone melding maakt van de aanwezigheid van Palestijnse 
strijders in een stedelijke omgeving, en bevestigt dat er vanuit bewoon-
de gebieden raketten gelanceerd werden, leidt dit niet tot de logische 
conclusie dat de Palestijnen de burgers moedwillig in gevaar brachten, 
noch dat ze gebruik maakten van een menselijk schild. Begrijpe wie kan!
een deel van de verklaring is wellicht te vinden in de uitvoering van het 
onderzoek. Sommige deelnemers aan het onderzoeksteam, zoals profes-
sor christine chinkin waren duidelijk bevooroordeeld: nog voor het on-
derzoek plaatsvond bestempelde ze in de pers Israëls militaire operatie 
als “een agressie die indruist tegen de internationale wet”. Ooit van een 
rechter gehoord die een beklaagde veroordeelt vooraleer het proces is 
begonnen? Natuurlijk niet. Maar als het om de VN en Israël gaat is alles 
mogelijk.
een heel belangrijke informatiebron was ook Al-Haq, een NGO met basis 
in Ramallah, geleid door Shawan jabarin, een voormalig activist van het 
Volksfront voor Palestina, een organisatie met een ‘rijk’ terreurverleden. 
Hij wordt zo’n 30 keer geciteerd in het rapport, zonder verdere informa-
tie over zijn geloofwaardigheid of achtergrond. evenmin werd de achter-
grond van andere getuigen nagetrokken hoewel sommige namen zelfs 
op websites van Palestijnse terreurorganisaties terug te vinden zijn. 
Nog een flagrante schending van de onafhankelijkheid van de commis-
sie: alle onderzoekers werden in Gaza vergezeld door officiële Hamas-
vertegenwoordigers. De getuigen waren vooraf zorgvuldig geselecteerd 
om hun verhaal te vertellen. er mochten geen vragen worden gesteld 
over Palestijnse terroristische activiteiten, wapenopslagplaatsen, de aan-
wezigheid van strijders in de woonzones. De raketlanceringen op Israëli-
sche steden behoorden evenmin tot het vragenlijstje van de onderzoe-
kers, noch het Palestijns mortiergeschut op Palestijnse woonbuurten in 
Gaza waar het Israëlisch leger actief was.
De getuigenissen werden ook niet vergeleken met andere bronnen ter-
wijl de verslagen die sommige terreurorganisaties zelf op hun websites 
plaatsten bovendien soms in flagrante tegenspraak waren met wat de-
zelfde getuigen aan de VN commissie vertelde!
Sommige getuigenissen creëren een beeld van het Israëlische leger dat 
doelbewust jacht maakt op onbewapende burgers. Vooral deze beschul-
diging zette kwaad bloed bij de Israëli’s: het druist immers regelrecht in 
tegen de eigen (strenge) IDF- code in verband met gedrag bij gewapen-
de conflicten. Die is heel duidelijk en veroordeelt altijd het schieten op 
burgers. Het Israëlische leger heeft trouwens zelf zo’n honderd klachten 
onderzocht, en is momenteel met een vijftiental strafonderzoeken bezig. 
toch oordeelt het Goldstone rapport dat dit onvoldoende is. 

slechts één klok wordt geluid
Daarnaast werd bij het onderzoek ook gebruikgemaakt van satellietbeel-
den en van foto’s. Deze wijzen op enorme vernielingen, het bewijs van 
een ‘collectieve bestraffing’ van de bevolking, aldus Goldstone. In het offi-

cieel rapport dat het IDF publiceerde, wordt het uitschakelen van dezelf-
de locaties toegegeven, want ze waren onderdeel van de ‘terroristische 
infrastructuur’ van Hamas. Deze alternatieve verklaring van de feiten is 
niet in het rapport terug te vinden. Ook in andere gevallen, wordt met 
een mogelijk afwijkende (= Israëlische) verklaring geen rekening gehou-
den. 

Het hele opzet van het onderzoek is eenzijdig, want het werd omschreven 
als: ‘een onderzoek naar schendingen van het internationaal recht door 
de bezettende macht, Israël, tegen het Palestijnse volk’. Om die reden 
weigerden ook een aantal mensen om zelfs nog maar de commissie voor 
te zitten. Onder meer Mary Robinson, de voormalige Hoge commissaris 
voor Mensenrechten. Goldstone beweert dat de toenmalige voorzitter 
van de Raad dit mandaat op zijn vraag veranderde in een algemeen on-
derzoek naar de schendingen van beide partijen, maar wettelijk gezien 
is dit de bevoegdheid van de Raad zelf, en die veranderde het mandaat 
van het onderzoek nooit. Bovendien focuste het onderzoek zich op de 
periode van 27 december 2008 tot 1 januari 2009. Daardoor werd in feite 
geen aandacht besteed aan de jarenlange aanvallen op Israëlische bur-
gerdoelen in Zuid- Israël, de feitelijke reden achter het Israëlisch offensief. 
Israëlische getuigen werden door de commissie nauwelijks gehoord. Dit 
hekelde de burgemeester van Sderot in een brief aan de pers. Andere 
getuigenissen werden wel gehoord, maar zijn niet terug te vinden in het 
rapport. Zo ondermeer het getuigenis van Dr. Mirela Siderer, een gynae-
cologe uit Ashkelon, die vreselijke verminkingen opliep ten gevolge van 
een raketaanval op het ziekenhuis waar ze aan het werk was. Naar aan-
leiding van de bijeenkomst van de voltallige Mensenrechtenraad  zorgde 
de mensenrechtenorganisatie uN Watch in september 2009 voor een 
verrassing door rechter Goldstone te confronteren met Dr. Sederer. 

Zij verklaarde het volgende: “op 14 mei 2008 veranderde mijn leven voor 
altijd. Ik was aan het werk in het ziekenhuis. Plots sloeg een raket, die 
afgevuurd was vanuit Gaza, in op het gebouw. Ik werd vreselijk verwond. 
Overal was er bloed, mijn patiënt werd ook gewond, samen met meer 
dan 100 anderen. Ik vertelde dit zeer gedetailleerd aan de onderzoeks-
commissie. u antwoordde dat mijn getuigenis een essentieel onderdeel 
was van het onderzoek. Nu ik uw rapport gelezen heb, moet ik u zeggen 
dat ik in shock ben. Waarom werd mijn getuigenis niet opgenomen in uw 
rapport? Waarom wijdt dit lijvig rapport slechts 2 van de 500 pagina’s aan 
de Israëlische slachtoffers van de duizenden raket- en mortieraanvallen, 
gedurende meer dan acht jaar? (…) Waar was de Mensenrechtenraad 
wanneer mijn kliniek aangevallen werd? Waarom blijft deze raad hier-
over zwijgen?” Dr. Sederer kreeg geen antwoord op haar vragen, rechter 
Goldstone was volgens waarnemers zichtbaar in verlegenheid. 

Conclusie 
Israël wordt gesommeerd om de beschuldigingen zelf te onderzoeken 
en een onafhankelijke commissie op te zetten. Misschien moet het land 
dit wel doen, in de Israëlische pers wordt hierop aangedrongen en ook 
bondgenoot Amerika wenst dit. Maar stel dat dit gebeurt: zullen de re-
sultaten van het onderzoek ook aanvaardbaar geacht  worden voor de 
bevooroordeelde buitenwereld? De lopende Israëlische onderzoeken 
werden door de onderzoekscommissie tevens al gecatalogeerd als ‘on-
voldoende’. 
Het Goldstone rapport veroordeelt maar biedt geen oplossingen aan. 
Hoe moet een complexe situatie van terreur in een asymmetrische 
oorlogsvoering (geregelde legers tegen onherkenbare guerrillabewe-
gingen) dan wel aangepakt worden? NAVO- troepen in Afghanistan of 
elders hebben gelijkaardige problemen. Denken we aan het Duitse bom-
bardement aldaar waar onlangs bijna honderd burgers omkwamen. Of 
moeten terreurorganisaties vrij spel krijgen? Zijn de aanhangers van de 
NGO’s en de andere vredesactivisten er werkelijk van overtuigd dat het 
probleem van de Mensenrechten op wereldvlak een stap dichter bij de 
oplossing komt met deze zestiende veroordeling van Israël in drie jaar 
tijd? 


