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Netanyahu haalt uit naar VN wegens de schande van Ahmadinejads toespraak en het Goldstone-
rapport

CLARK KENT - 24 SEPTEMBER 2009
Netanyahu: “De combinatie van fanatici met massavernietigingswapens is de grootste
bedreiging waar de wereld mee geconfronteerd wordt”; hij vraagt de wereld te kiezen “of
het aan de kant van Israël of de terroristen staat.”

Donderdag  (24/9/2009) pakte premier Binyamin Netanyahu de landen van de wereld die de dag
daarvoor stilzwijgend naar de Holocaustontkenner en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad
hadden zitten luisteren keihard aan, en vroeg hen: “Hebben jullie dan helemaal geen schaamte,
geen fatsoen?”
Tegen degenen die Ahmadinejads toespraak boycotten, of in protest wegliepen, zei Netanyahu:
“Ik prijs jullie, jullie kwamen op voor morele duidelijkheid.”
“Maar tegen degenen die bleven – zeg ik namens het Joodse volk, mijn volk en fatsoenlijke
mensen overal ter wereld – kennen jullie geen schaamte? Geen fatsoen? Wat een schande, wat
een aanfluiting voor het handvest van de VN”, aldus Netanyahu.
Netanyahu begon zijn toespraak – die veeleer gewijd was aan Ahmadinejad en het Goldstone-
rapport van de VN Mensenrechtenraad dat Israël van oorlogsmisdaden beschuldigt dan aan het
diplomatieke proces met de Palestijnen – met op te merken dat de Verenigde Naties na het
bloedbad van de Tweede Wereldoorlog “juist werden opgericht om een herhaling van dergelijke
gebeurtenissen te voorkomen.”
“Niets heeft die missie meer ondermijnd en belemmerd dan de systematische aanval op de
waarheid”, zei hij.
“Gisteren stond de president van Iran op dit podium zijn jongste antisemitische tirades uit te
braken. Slechts enkele dagen eerder beweerde hij dat de Holocaust een leugen is.”
“De vorige maand ging ik naar een villa in een voorstad van Berlijn genaamd Wannsee”, ging
Netanyahu verder. “Daar, op 20 januari 1942, na een stevig maal, kwamen hooggeplaatste nazi-
functionarissen bijeen en besloten mijn volk uit te roeien. Zij lieten gedetailleerde notulen van
die bijeenkomst na, en deze besprekingen zijn voor het nageslacht bewaard door opeenvolgende
Duitse regeringen.”
Terwijl hij met gevoel voor drama met het document zwaaide, zei Netanyahu dat het de nazi-
regering exacte instructies gaf hoe de uitroeiing van de Joden moest worden uitgevoerd.
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“Zijn deze notulen een leugen?”, vroeg hij. “Liegt de Duitse regering, alle Duitse regeringen?”
“De dag voordat ik in Wannsee was”, ging Netanyahu verder, “werden mij in Berlijn de
oorspronkelijke bouwplannen voor het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau overhandigd.”
“Deze plannen houd ik nu in mijn hand”, zei hij, terwijl hij de versleten blauwdrukken aan de
Algemene Vergadering liet zien. “Zij bevatten een handtekening van Heinrich Himmler, Hitlers
rechterhand. Zijn deze plannen van het kamp waar een miljoen Joden werden vermoord ook een
leugen?”, vroeg hij.
“Misschien denken sommigen van jullie dat deze man en zijn weerzinwekkende regime alleen de
Joden bedreigen”, zei hij. “Maar als jullie dat denken, hebben jullie het mis, heel erg mis. De
geschiedenis heeft ons keer op keer getoond dat wat begint met aanvallen op de Joden,
uiteindelijk vele, vele anderen verzwelgt.”
Netanyahu zei dat het Iraanse regime werd gedreven door een fundamentalisme dat 30 jaar
geleden losbarstte en “de wereld overspoelde met een moordzuchtig geweld dat geen grenzen
kent en een ijskoude onverschilligheid in de keuze van zijn slachtoffers. Het heeft zonder enig
gevoel moslims en christenen, Joden en hindoes en vele anderen afgeslacht.”
Netanyahu zei dat de door strijd tegen dit fanatisme “beschaving tegenover barbarij, de 21e eeuw
tegenover de negende eeuw, zij die het leven heiligen tegenover degenen die de dood
verheerlijken zijn komen te staan.”
“Uiteindelijk”, zei hij, “kan het verleden niet zegevieren over de toekomst. En onze toekomst
houdt een enorme, glorieuze belofte van hoop in.” Terwijl hij enkele technologische wapenfeiten
van de laatste honderd jaar opsomde, zei Netanyahu: “We zullen een alternatief voor fossiele
brandstoffen vinden, en ja, we zullen de planeet schoner maken. Maar als het meest primitieve
fanatisme de dodelijkste wapens kan verwerven, kan de loop van de geschiedenis voor een lange
tijd worden omgekeerd”, zo waarschuwde hij. “Daarom is de combinatie van religieus fanatisme
met massavernietigingswapens vandaag de dag de grootste bedreiging voor de wereld.”
“Zijn de VN daar klaar voor?”, vroeg Netanyahu. “Zal de internationale gemeenschap het hoofd
bieden aan het despotisme van een regering tegen haar eigen volk?” – een verwijzing naar de
recente verkiezingen in Iran. “Het oordeel over de VN is nog niet gevallen. Recente tekenen zijn
niet bemoedigend.”
De premier ging daarna verder met het scherp bekritiseren van het onlangs gepubliceerde
Goldstone-rapport, dat Israël van oorlogsmisdaden beschuldigde tijdens de operatie Cast Lead in
de Gazastrook in januari.
“Niet één VN-resolutie die de raketaanvallen van Hamas op Israël veroordeelde werd
aangenomen”, zei Netanyahu. “Niks hoorden wij, absoluut niets van de VN
Mensenrechtenraad.”
Netanyahu ging verder met het beschrijven van de terugtrekking uit de Gazastrook, waarbij hij
de Algemene Vergadering van de VN vertelde dat “Israël zich unilateraal terugtrok uit elke
centimeter van Gaza, waarbij meer dan 8000 Israëliërs uit hun huizen werden weggerukt…omdat
velen in Israël geloofden dat dit vrede zou brengen.”
“Maar Israël kreeg geen vrede”, zei Netanyahu. “In plaats daarvan kregen we een door Iran
gesteund terreurbolwerk op 80 kilometer van Tel Aviv, en het leven in Israëlische dorpen en
steden in de buurt van Gaza veranderde in niets minder dan een nachtmerrie. Aanvallen door
Hamas vertienvoudigden nadat we ons terugtrokken, en wederom deden de VN er het zwijgen
toe, het bleef volkomen stil.”
Premier Netanyahu zei tegen de Algemene Vergadering dat “na acht jaar van niet aflatende
aanvallen Israël genoodzaakt was om te reageren.”
Hij zei dat het enige vergelijkbare voorbeeld uit de geschiedenis de Duitse bombardementen op
Britse steden in de Tweede Wereldoorlog waren, waarop de geallieerden reageerden door Duitse
steden met de grond gelijk te maken, wat resulteerde in honderdduizenden doden.”
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“Ik wil geen moreel oordeel vellen”, benadrukte Netanyahu, “ik benoem een feit dat het product
is van beslissingen van rechtvaardige en grote leiders die een kwaadaardige vijand bestreden”,
zei hij.
“Geconfronteerd met een vijand die dubbele oorlogsmisdrijven pleegde – vuren op burgers
terwijl hij zich verschool achter burgers – probeerde Israël precisieaanvallen op terroristen uit te
voeren, geen eenvoudige taak als je het moet opnemen tegen brigades in een dicht bevolkt
gebied”, zei hij.
“Israël heeft geprobeerd het aantal burgerslachtoffers zo laag mogelijk te houden”, stelde hij.
“We wierpen talloze flyers af op de huizen van Gazanen, stuurden sms’jes aan Palestijnse
buurtbewoners, belden met mobiele telefoons om er bij hen op aan te dringen het gebied te
ontruimen, om te vertrekken”, voegde hij toe, waarbij hij stelde dat “nooit tevoren heeft een land
zoveel moeite gedaan om de burgerbevolking van de vijand weg te houden van het gevaar.”
Netanyahu viel het Goldstone-rapport aan, waarbij hij zei dat “de VN Mensenrechtenraad
besloot Israël te veroordelen. Er werd karaktermoord op ons gepleegd en kregen een oneerlijk
proces als natrap… Wat een pervertering van de waarheid en het recht.”
Premier Netanyahu zei dat de regeringen van de VN voor een keuze gesteld worden.
“Zou u deze farce accepteren? Want als jullie dat doen, zullen de VN terugvallen naar hun
donkerste dagen, toen de grootste schenders van mensenrechten hun oordeel velden over
wetsgetrouwe democratieën, toen zionisme gelijk werd gesteld aan racisme, en toen een
automatische meerderheid kon worden gecreëerd om te verklaren dat de aarde plat is.”
De premier zei dat “als het rapport niet wordt verworpen, de VN in een proces zullen geraken
waarin ze zichzelf tenietdoen en irrelevant worden”, waarbij hij toevoegde dat door het rapport te
accepteren “de wereld een signaal zal geven aan terroristen dat terreur loont – dat je
onschendbaarheid kunt verwerven indien je je aanvallen vanuit dichtbevolkte gebieden inzet.”
Terwijl Netanyahu doorging met spreken over de operatie Cast Lead, verliet de Palestijnse
afgevaardigde de zaal.
“Wat een karikatuur!” zei Netanyahu over het Goldstone-rapport. “Het vooringenomen en
onrechtvaardige rapport bood een duidelijke lakmoesproef voor alle regeringen – kiest u de kant
van Israël of van de terroristen? We willen nu antwoord op die vraag – niet later. Als van Israël
wordt gevraagd om meer risico’s te nemen voor vrede, dan moeten we vandaag weten dat jullie
morgen aan onze zijde staan. We kunnen alleen verdere risico’s ten behoeve van de vrede nemen
als we erop kunnen vertrouwen dat we ons kunnen verdedigen.”
Premier Netanyahu benadrukte dat “heel Israël vrede wil”, waarbij hij opmerkte dat Israël vrede
sloot met Egypte en Jordanië, en bezwoer dat “als de Palestijnen echt vrede willen, we vrede
zullen sluiten. Maar we willen een verdedigbare vrede, een permanente vrede.”
“Wij vragen van de Palestijnen om ja te zeggen tegen een Joodse staat, daar komt het heel
eenvoudig en duidelijk op neer. We zijn geen vreemde veroveraars in het Land van Israël. We
zijn geen vreemdelingen in dit land – dit is ons thuisland, maar zo diep als wij hier geworteld
zijn, erkennen wij dat de Palestijnen hier ook wonen en een thuis willen. We willen zij aan zij in
vrede, voorspoed en waardigheid leven.”
Netanyahu legde uit dat Israël ook veilig moet zijn, en daarom benadrukte hij – in herhaling van
wat hij eerder dit jaar op de Bar Ilan Universiteit zei – dat de Palestijnse staat gedemilitariseerd
moet worden.
“De Palestijnse staat moet effectief worden gedemilitariseerd, want we willen niet nog een Gaza
of Zuid-Libanon, niet nog een door Iran gesteund terreurbolwerk vlak bij Jeruzalem hebben. We
willen vrede, en ik geloof dat met goede wil en hard werken zo’n vrede kon worden bereikt,
maar het vraagt van ons allen dat wij de door Iran gesteunde terreurbendes die proberen Israël te
elimineren en de wereldorde omver te werpen oprollen”, zei hij.
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Terwijl hij zijn toespraak met een citaat uit het boek Jozua afsloot, zei Netanyahu: Wees sterk en
heb goeden moed, laat ons de confrontatie aangaan met dit gevaar, onze toekomst veiligstellen
en als het God het wil, een duurzame vrede sluiten die generaties zal aanhouden.

Bron: www.hetvrijevolk.com
Vertaald uit het Engels door Clark Kent.


