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Israël handelde in strijd met 
internationaal recht 
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Op de volle zee buiten territoriale wateren, heeft Israël zich het recht 
toegeëigend om een aantal schepen, bestemd voor Gaza, te dwingen te 
stoppen door met geweld aan boord te gaan. Men hoeft geen expert 
internationaal recht te zijn om te weten dat op de volle zee vrijheid van 
scheepvaart geldt. Dat geldt ook voor schepen die van zins zijn de 
territoriale wateren van een andere staat binnen te varen om daar 
activiteiten te ondernemen die de kuststaat afwijst. Zolang deze schepen 
de territoriale wateren (of in dit geval de territoriale wateren van Gaza) 
niet daadwerkelijk binnenvaren, kan en mag men deze schepen niet 
hinderen, laat staan deze betreden en met geweld de controle erover 
overnemen. 

De uitzondering van zelfverdediging die sommigen mogelijk zullen willen 
aanvoeren, mist elke juridische basis. Het opstomen van het Free Gaza 
Movement scheepskonvooi naar Gaza, met aan boord humanitaire 
hulpgoederen en vreedzame demonstranten, vormde op geen enkele 
wijze een militaire bedreiging van Israël. Het konvooi kan ook niet als 
gewapende aanval tegen Israël gezien worden. Het gebruik van geweld 
ter handhaving van een onrechtmatige blokkade is niet in 
overeenstemming met het internationale recht. Toch dreigt de discussie 
zich te verleggen naar de vraag of Israël disproportioneel geweld 
gebruikte tegen mogelijk verzet dat aan boord werd geboden tegen de 
Israëlische militairen die het scheepskonvooi aanvielen. Daarmee wordt 
de aandacht afgeleid van het feit dat het gebruik van geweld door Israël 
zelf in strijd is met het internationale recht. 
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